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său controlor de calitate
Parcurgînd Fabrica de ferite 

din Urziceni în sensul fluxului 
tehnologic, remarcăm numărul 
redus al controlorilor tehnici de 
calitate. Fapt ce ne surprinde. 
Cu atît mai mult cu cît știm că 
întreprinderea a intrat în func
țiune de numai doi ani, că vîrs- 
ta medie a muncitorilor săi nu 
depășește 19 ani; ne-am fi aș
teptat deci ca numărul contro
lorilor să fie mult mai mare. 
De ce 7 Intrucît nu odată lipsa 
experienței profesionale se poa
te repercuta nefavorabil asupra 
acurateței propriilor operațiuni 
și atunci, liresc, se impune, ca 
oamenii competenți să „bareze" 
drumul produselor „cu defecte" 
ce ar putea părăsi în această 
stare benzile de fabricație.

— De fapt, — ne contrazice 
tovarășul inginer șef Constan
tin Clonaru — numai în aparen
ță numărul controlorilor de ca
litate e redus. în realitate, ur
mare a unei inițiative a orga
nizației U.T.C., avem nici mai 
mult nici mai puțin de 270 de 
controlori de calitate, adică tot 
atiția cîți muncitori tineri lu
crează la noi.

Cerem explicații și le primim, 
de astă dată interlocutoarea 
noastră fiind tovarășa Cătălina 
Filip, secretara comitetului 
U.T.C. pe întreprindere.

— De cîteva luni — ne spu
ne dînsa — la sugestia uteciști- 
lor, am propus în adunarea oa
menilor muncii — se discutau 
tocmai modalitățile prin care 
putem ridica haremurile cali
tative ale miezurilor de ferită 
destinate industriei electroteh
nice și electronice — am propus 
deci, ca fiecare tînăr muncitor 
să devină propriul său contro
lor de calitate.

— Nu era totuși un gest prea 
greu. Spun asta gîndindu-mă, și 
așa am gîndit și atunci, că cei 
mai mulți dintre ei erau deja 
stăpîni pe meserie, în aproape 
doi ani ajungînd să-și execute 
operațiile ce le reveneau irepro
șabil.

— Dar ceilalți 7
— Atît eu cît și Ion Marcu 

— ne mărturisește tovarășul 
Constantin Popescu — care 
eram ceva mai „slabi" am fost 
ajutați să ne potrivim pasul, 
să privim cu ochi experți și 
exigenți munca noastră de că
tre Ion Georgescu, Gheorghe 
Vișinică, Constantin Puiu, co
legi cu șeful de atelier dar cu- 
noscuți pentru competența și 
priceperea lor profesională. Pe 
de altă parte nici noi nu ne-am 
lăsat pe tînjală înțelegînd că e 
în joc reputația întregii organi
zații U.T.C. din care facem par
te.

— Cum au evoluat lucrurile 
după ce inițiativa uteciștilor a 
fost demarată, ce rezultate s-au 
înregistrat în aceste cîteva luni 
de cînd fiecare tînăr e propriul

său controlor de calitate 7 
scurtă'vreme în sectoarele 
fabricație volumul abaterilor 
la calitate a început să descreas- 
că. Dacă în februarie, de pildă, 
au fost produse rebuturi în va
loare de 6 000 lei, în martie și 
aprilie s-a ajuns la 4 000 lei, 
în mal la 3 000 lei, iar în iunie 
la mai puțin de 2 500 lei. Sînt 
sume care raportate la valoa
rea integrală a miezurilor de 
ferită executate în același in
terval — zeci de milioane lei 
— vorbesc elocvent despre ur
mările pozitive ale inițiativei 
uteciste.

_— Deși se spune — ne asigu
ră înainte de despărțire tova
rășa Cătălina Filip — că prac
tic e imposibil ca în fabrică să 
nu se „strecoare" și lucrări mai 
puțin bine realizate, noi, orga
nizația U-T.C., vom căuta să 
infirmăm această ipoteză. Re
zultatele de pînă acum ne fac 
încrezători în posibilitățile 
noastre. Vrem să atingem acest 
obiectiv, înscris de altfel și în 
întrecerea „Tineretul, factor ac
tiv în îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen".

In 
de 
de

posibilitățile

GH. GHIDRIGAN

mecanizatorii și coo-
_  . _ buzoieni recoltarea 

celo'r 1 900 hectare de orz, a- 
flată acum în plină desfășura
re, nu constituie de fapt decît o 
veritabilă repetiție generală în 
vederea susținerii dificilului 
„examen* 'al griului, examen 
așteptat cu multă nerăbdare de 
toți lucrătorii pămîntului. Solul 
mai e jilav, iar spicul greu nu 
se fărîmițează încă lăsînd să 
zboare pleava, ca în palmele 
bătătorite să rămînă sămînța 
pîinii viitoare. Gestul e repetat 
cu înfrigurare în fiecare zi. De
sigur, cel ce o face simte din 
ce în ce mai pregnant mirosul 
de grîu copt, de pîine caldă. 
L-am făcut și noi într-un lan 
frumos de grîu, brodat cu maci, 
împreună cu 4 mecanizatori de 
la Zărnești, care tocmai înche- 
iaseră recoltatul orzului. Ion 
Enache, Grlgore Voineagu, Ion 
Gheagă și Ichim Petrache erau 
mulțumiți, pentru că spicul de 
grîu era dolofan (scoatem cel 
puțin 3 800 kg la hectar), pen
tru că reușiseră să recolteze 
toate cele 65 hectare cu orz fără 
să aibă nici o defecțiune la com
bine, deoarece producția medie 
planificată a fost depășită cu 
peste 800 kg la fiecare hectar. 
Citeam în ochii lor, în freamă
tul palmelor, o bucurie ușor 
stăpînită, amestecată cu mîn- 
drie, cu siguranță pentru ceea 
ce avea să urmeze. Cuvintele

Pentru 
peratorii

erau de prisos. L-am auzit, to
tuși mai tîrziu cînd l-am întîl- 
nit pe inginerul șef al coopera
tivei, Șerban Stănescu, un tî- 
năr și inimos specialist, pentru 
a ne traduce mai exact ceea 
ce stătea scris pe fețe. „Vedeți, 
ne merg bine treburile. Adică 
am realizat tot ceea ce e înscris 
în planul operativ de campanie. 
Am reușit să facem deci fluxul 
tehnologic continuu. Recoltatul 
orzului în 3 zile, degajat terenul 
de baloții de paie imediat, asta 
pentru câ avem, le-ați văzut, a-, 
cele sănii — platforme inge
nioase pe care tot tinerii le-au 
confecționat din țevi 
cu apă, ca să nu se 
prea tare cînd sînt 
transportul rapid al plevei în 
oaza furajeră după care plugu
rile au putut intra imediat să 
are; pămîntul e umed, plouă 
mai mereu, așa că porumbul 
care l-am semănat în cultură 
dublă, după orz, o să răsară 
bine. De altfel, nu se poate de- 
cît așa — flux continuu. Ne-am 
angajat să semănăm 500 hec
tare cu culturi duble, după ce
realele păioase, cu 100 mai mult 
decît planul".

Ce mai fac cooperatorii din
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OCTAVIAN MILEA
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ÎN SCRIPTE

MĂRESC PULSUL CÎMPIEI
;..Aici, lingă Calafat, Intr-un 

spațiu în care se prefigurează 
scheletul viitoarei stații de be
toane, ritmul febril de lucru ig
noră parcă valutele caniculare 
ale cîmpiei doljene. Sînt asam
blate rapid utilaje, . 
dragline trasează căile de ac
ces ; atmosfera îmi pare apro
piată debutului unui eveniment 
extrem de important. Puțin mal 
tîrziu, aveam să aflu că, de fapt, 
graba cu care se înalță stația 
de betoane este dictată de în
suși pulsul Șantierului național 
al tineretului din sistemul de 
irigații Cetate-Galicea Mare.

„Foamea de ciment a șantie
rului e teribilă — îmi mărtu
risea tînărul inginer Ion Zdrîn- 
că, șeful șantierului. Vă închi
puiți, avansarea canalelor în
ghite 200 tone în 24 de ore. De 
aceea stația de betoane va fi 
dată în folosință cu douăzeci de 
zile mai devreme'1.

...Ne continuăm drumul, ur-

însemnări de la Șantierul national
screpere» al tineretului Cetate—Galicea Mare

APROAPE GATA,
PE TEREN
SE PUNE FUNDAȚIA!

mlnd îndeaproape cunsul Dună
rii, străbatem lanuri de porumb 
și grîu, livezi cu meri și caiși, 
în împrejurimi plutește miros de 
pîine nouă. Ne afundăm în covo
rul fabulos al grînarului Doljului 
și parcă totul pulsează aici sub 
semnul rodului. In dreptul co
munei Moțăței, pe fundul Du
nării au început lucrările de 
construcție a stației ce va ridica 
apele fluviului ia 60 de metri 
înălțime, pentru a le trimite, a- 
poi, pe o magistrală de 52 km 
lungime. Și din magistrala a- 
ceasta vor porni zeci de kilo
metri de țevi care vor „exe
cuta" ploi la comandă, stîmpă- 
rînd setea pămîntului, sporind 
rodnicia cîmpiei. A început, 
deja, turnarea primilor metri 
cubi de beton, din cei 10 000 — 
care vor asigura trăinicia funda
ției. Mai departe, mușcăturile 
lacome ale screperelor și auto- 
screperelor configurează albia 
magistralei, din loc în loc gru
puri de tineri în salopete al
bastre lucrează la terasarea ca
nalelor. Pătrundem, de fapt, în 
inima Șantierului național al ti
neretului.

„Se muncește intens și cu pa
siune, mărturisește Nicolae Du
mitru, comandantul șantierului 
național. După o lună și ceva, 
tinerii brigadieri alcătuiesc deja 
o mare familie și lucrul acesta 
mi se pare firesc fiindcă au ve
nit animați de o pasiune co
mună : să muncească și să se 
califice".

Intr-adevăr, răsfoind jurnalele 
de lucru ale fiecărei zile, aveam 
să identific o viteză ridicată de 
înaintare a șantierului, un ritm 
care se menține constant în toa
te punctele acestui front. Con
vingătoare în acest sens este

activitatea lotului nr. 1, condus 
de inginerul Nicolae Calangiu, 
care execută deja lucrările pre
văzute pentru a doua jumătate 
a lunii iulie. Un asemenea avans 
îl au și colectivele conduse de 
uteciștiii Gheorghe Virban, Ma
rin Oprea, Emil Purnava. De 
altfel, o interesantă evidență 
întocmită de maistrul Marin 
Popa, secretarul comitetului 
U.T.C. din șantier, demonstrează 
că 25 de tineri realizează la fie
care cinci zile planul celei de-a 
șasea, un asemenea regim de 
lucru ilustrează prezența unei 
conștiințe exemplare, a unui mod 
matur și responsabil de abordare 
a lucrărilor pretențioase din ma
rele sistem de irigații. însăși or
ganizarea lucrărilor și-a reven
dicat, de la • început, un spirit 
judicios, de buni gospodari : gru
parea unor utilaje diferite (auto- 
screpere cu dragline și buldo
zere) pentru realizarea unor ac
tivități complexe în fiecare 
punct de lucru, economisirea de 
materiale și combustibil și lu- 
brifianți, introducerea acordului 
global. „în astfel de condiții, 
fiecare al douăzecilea hectar, ne 
spune autoscreperistul Silvian 
Ghiță. ii amenajăm din econo
mii, fără să mai semnăm „bun 
de primire" de la magazioner. 
Așa se face că șantierul nostru 
are deja un avans de șapte zile".

Intr-adevăr. Șantierul tinere
tului din cîmpia doljeană are 
un ritm febril, devenirea lui ra
pidă ilustrează însăși dorința de 
afirmare a celor 1 000 de tineri 
veniți aici, din diferite localități

ROMULUS DIACONESCU

(Continuare în pag. a lll-a)pare deloc dificilă, ba, mai mult, 
cele patru laboratoare, conform 
situației, vor fi date în folosință 
cu o lună mai devreme. Chiar 
dacă Inspectoratul școlar jude
țean ne-a pus la dispoziție o altă 
situație, cu procente diminuate, 
predarea la termen a obiective
lor rămîne totuși posibilă.

Ce se întîmplă însă în reali
tate dincolo de estimări dactilo
grafiate ? Cum arată procentele 
înregistrate pe hîrtii pe șantierul 
Liceului G.M. Murgoci ? Din 
cele trei nivele pe care urmează 
să le aibă internatul n-a fost exe
cutat pînă în prezent decît pri
mul iar în privința laboratoare
lor, aflate în cadrul aceluiași șan
tier, execuția n-a depășit o pă
trime din ansamblul lucrărilor. Și 
nici măcar într-o perspectivă 
apropiată ritmul de execuție nu 
va putea fi alertat. Care sînt 
motivele ?

De curînd au fost semnalate 
cîteva defecțiuni ale construcți
ei. Vor fi sparți pereții proaspăt 
construiți ai laboratoarelor pen
tru instalarea tîmplăriei. Din vina

ELENA RUBELI

Am vizitat de curînd școala, 
dar n-am făcut-o pentru a afla 
date noi despre activitatea ele
vilor în timpul verii. Am vizi
tat școala ce urmează să fie con
struită și pe care constructorii 
au promis s-o ofere miilor de 
beneficiari, în toamna acestui an.

Vă veți întreba, poate, de ce 
atîta grabă ; pînă la toamnă... 
Dar iată că acest „pînă la toam
nă" aproximat mult mai riguros, 
se dovedește a fi în cazul con
structorilor brăileni. o durată in
suficientă pentru terminarea lu
crărilor contractate.

La Liceul G.M. Murgoci, din 
municipiul Brăila, întreprinderea 
județeană pentru construcții- 
montaj s-a angajat să execute 4 
laboratoare și un internat cu 200 
de locuri. Termenul de predare 
31 august 1973 a fost fixat de 
comun acord cu beneficiarul, 
într-o situație a Consiliului 
popular județean Brăila unde sînt 
menționate realizările planului 
de investiții, cele două obiective 
figurează cu procente mari de 
execuție (40—70%). Desigur că 
în funcție de această proporție 
a lucrărilor efectuate, respecta- 

termenului de predare nu
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In aceste zile de seceriș pe 

ogoarele I.A.S. Biharia.

Foto: ȘT. WEISS

România se pronunță
pentru măsuri efective

concrete, în direcția
înfăptuirii securității

europene
Cuvintarea ministrului afacerilor externe al 
țării noastre la Conferința pentru securitate ți 

cooperare în Europa

Inutil, considerăm, să mai facem interminabile pledoarii 
despre importanța, rolul socîal-educativ și frumusețea turis
mului. Cert este că această activitate înregistrează o dina
mică dezvoltare, ea interesînd mase tot mai largi de tineri. 
Interesează, pasionează, pentru că prin atributele lui. turismul 
pentru tineret mijlocește cunoașterea patriei, cu valorile ei 
materiale și spirituale, frumusețile naturale neasemuite, îm
bogățește orizontul de cultură generală, turismul însemnînd și 
mișcare, totodată și sănătate.

în acest context și în vederea împlinirii acestor dezidera
te, organizațiile U.T.C.. cercurile, sectoarele și agențiile de 
turism ale B.T.T., beneficiind de un cadru organizatoric adecvat

și de mijloacele necesare, sînt datoare să inițieze, să organize
ze și să desfășoare acțiuni și activități corespunzătoare Ia 
care să participe masa largă a tinerilor de toate vîrstele și 
preocupările.

Ziarul nostru își propune, la rîndu] lui, să reflecte această 
activitate, modul cum organizațiile și organele U.T.C., cercu
rile și sectoarele de turism, agențiile B.T.T. își îndeplinesc 
aceste sarcini de mare răspundere politică și socială, să 
popularizeze unele trasee turistice, într-o nouă rubrică pe care 
o inaugurăm azi :

CUNOAȘTE-ȚI ȚARA".

în județul Prahova PE TRASEELE
TURISTICE- 87000 DE EXCURSIONIST!
Ca în fiecare an, Valea Pra

hovei rămîne unul din punctele 
de atracție ale tuturor turiștilor, 
atît români cît și străini. In ul
timul timp au avut loc nume
roase acțiuni de modernizare, 
de construire a unor noi cabane,

• TURUL CABANELOR PE JOS • „TURUL CASELOR 
MEMORIALE SI MONUMENTELOR ISTORICE" • EXCURSII LA 

EXPOZIȚIA „REALIZĂRILE ECONOMIEI NAȚIONALE"

numal un sfîrșit de săptămînă, 
sau o perioadă mai lungă. în 
ultimul timp un număr mare de

de reorganizare a unor obiec
tive turistice foarte cunoscute, 
toate aceste măsuri căutînd să

facă și mai agreabilă șederea 
turiștilor, indiferent dacă aceș
tia petrec pe Valea Prahovei

FLORIN GHEORGHIU

(Continuare în pag. a V-a)

ORIZONT CULTURAL
• Literatură

— Ion Pop: POEZIA UNEI GENERAȚII
• Film

— Parașutiștii
• Teatru

Puterea și adevărul
• Pro și contra

— Maculatură cu destinație „specială"
— „O dîră mai presus de timp"

SCRISOARE
DESCHISĂ

de PETRU POPESCU

Ca o țară modernă, avem automobile, automobiliști, și 
chiar un pic de psihoză a circulației și volanului - e firesc. 
Se Înmulțesc automobilele, crește numărul automobiliștilor, și 
alături de avantajele și satisfacțiile fenomenului avem și efec
tele secundare nu la fel de plăcute : incepe să miroasă aerul 
(n-ai ce-i face), stai ia coadă la benzină și la stațiile de 
întreținere - încă prea puține, și te miri că unele, în plin 
centru, au un program de lucru ca al unor creșe (aici s-ai 
m?.' Putea (Qce cîte ceva !)■ Mă rog, mitul automobilistic, 
trăit in forma lui autentică, e un mit al tensiunii și nervilor. 
Problema care se pune într-o lume bîntuită de reflexul vola
nului e tocmai micșorarea tensiunii, apărarea nervilor, și de
sigur apărarea vieții omului.

Avînd în vedere că am făcut Capitalei, peste tot și mereu, 
elogiul cel mai zgomotos, să mi se dea voie să spun urmă
toarea poveste : mă întorceam acum două zile la București, 
venind de la Pitești. Era nouă seara. Abia trecusem de pe 
autostradă pe pavajul Capitalei, și la două sute de metri de 
fabrica de confecții am căzut cu o roată într-o groapă pe 
care ar fi invidiat-o și un cîmp de luptă. Era largă, adîncă, 
nesemnalizată prin nimic, și plină de bolovani. Aveam trei 
pasageri în mașină. Dacă aș fi fost in viteză ne-am fi răs
turnat, și nu știu ce s-ar fi ales de ei și de mine. Am făcut 
cauciucul praf. Aș fi putut rupe axul planetar. După ce-am 
înlocuit cauciucul am pornit mai departe : am numărat o 
jumătate de duzină de gropi similare, nemarcate prin nimic, 
în București, oraș „atașant", cîntat de mulți scriitori (și de 
mine I), la doi pași de o autostradă modernă, pe o arteră 
principală.

Pe zeci de străzi bucureștene, mai importante ori mai puțin 
importante, dar toate circulate din ce în ce mai mult, gropile

(Continuare în pag. a V-a)



JOI 5 IULIE 1973„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2

SEMNALUL DE ALARMA
NE CHEMA PE URME FALSE...

iî

Ioan Popescu, domiciliat în 
orașul Reghin, ne-a trimis nu 
de mult o scrisoare. Manifestîn- 
du-și îngrijorarea față de fiul 
cel mic, ne roagă să intervenim 
cum vom ști și să-1 ajutăm pe 
Nicolae, elev în clasa a VIII-a 
la Școala generală nr. 1 din 
oraș, să reintre pe drumul cel 
bun deoarece căile pe care a 
apucat-o nu au altă ieșire decît 
prăpastia. „Copilul, ne scrie 
el, refuză sau mai precis 
s-a demoralizat grav ajungînd 
să-si arunce cărțile, scirbit to
tal'de scoală. Este repetent (a 
se citi corigent) la cinci materii 
principale : matematică, * fizică, 
chimie, 1. rusă, 1. română și are 
nota 6 la purtare. Fiind uat 
afară de la ore pentru orice 
ștrengărie, hevenind acasă, se 
refugiază la cafenea ca să nu 
stea în frig în stradă. Pentru 
că nu se lingușește, nu manifes
ta fățărnicie, profesorii îl con
sideră indisciplinat, rău“ Și 
alte afirmații, unele mai dure, 
altele mai hazlii, la adresa fac
torilor investiți cu munca de 
educare.

Am descins deci la școala cu 
pricina pentru a ne convinge de 
adevăr. Discutăm cu elevi, cu 
cadre didactice, cu părinții și 
frații lui Nicolae Popescu.

— în clasele III—IV, relatea
ză Ovidiu loan Perșa, secreta
rul comitetului U.T,C. pe școală, 
era un elev foarte bun. II in
vidiam chiar. Disciplinat, cu
rajos, cinstit. Acum însă, nu 
mai e în clasă cu mine, ne da 
foarte mult de lucru. Este cori
gent, fuge de la ore, fumează, 
merge la cofetărie, răspunde 
obraznic, în sfîrșit, tot ce poate 
face un elev ca să terfelească 
această calitate.

Pantelimon loanițoiu, direc
torul școlii s „Sînt aproape de 
treizeci de ani în învățămînt 
însă un asemenea elev n-am 
întîlnit. De multe ori îl 
aducem la direcțiune numai 
pentru ca profesorii sa-și poata 
ține ora în clasă. Este turbu
lent, obraznic, frecventează 
cofetăriile cu tineri salariați de 
pe la diverse întreprinderi. A 
fost eliminat de mai multe ori, 
s-a vorbit frumos cu el, i s-a 
scăzut nota. la purtare, dar ni
mic nu-1 impresionează. Acum 
am renunțat la toate. Așteptam 
să scăpăm de el“.

— Principalul vinovat este ta
tăl copilului, intervine în discu
ție profesorul Mihai Demeter, 
director adjunct. Tot ce am în
cercat să facem noi. el strica, 
în primul rînd îi dă totul și 
nii-i cere nimic. La cofetarii de 
multe ori i-am văzut stind la 
aceeași masă, consumed co
niac. fumînd. Am ajuns ca toți 
să ne temem de el. Tatăl lui 
este un reclamagiu de prima 
clasă.

loan Popescu ne scria, prin
tre altele, că el nu a întrebuin
țat. bătaia căutînd să fie sufle- 
ieste legat de copil, ca tată nu 
ca zbir. Am căutat, ne-a măr
turisit. să-i impun de mic per- 
stdnalitatea. Nu l-am crescut m 
spiritul proverbului „capul ce 
se pleacă, sabia nu-1 taie , ci 
să fie neînfricat față de nimeni 
și’ nimic.

— Ce înțelegeți prin aceasta ? 
— _ xu pot să suport șă-1 văd 

îngenunchind în fața cuiva.
— Nici în fața științei, disci- 

plinei, normelor civilizate 
conviețuire ? îi permiteți să 
fumeze, să bea, să meargă la 
baluri.

— Numai sîmbătă seara.
— La ce oră vine acasă ?

, — La 12—2 noaptea.
— Nu e prea mult pentru un 

copil? La 14 ani e totuși un 
copil.

ț- Cum, ne întreabă contra
riat. să-i interzic eu să se re
laxeze ?

Discutăm cu elevul. Recu
noaște că fumează, că merge la 
cafenea cam de patru ori pe 
săptămînă, în flecare sîmbătă 
merge la baluri.

— Toate acestea ' costă. Cine
îți dă bani ?

— îmi mai dau părinții, fra
tele care lucrează, prietenii, 
mai vînd sticle.

— Ce ai vrea să devii cînd 
vel fi mare ?

— Marinar.
— Ce știi despre marinari ? 
__  ț i
îl ajută să răspundă fratele 

Iui, Sandu, care este elev în 
anul al IV-lea la Liceul nr. 1 
și, menționăm, un elev silitor.

— Nicolae este un caracter 
foarte slab. Nu este în stare 
să-și propună ceva frumos șl să 
lupte pentru a-1 realiza. Este 
insensibil la ce-i spunem noi, 
eu și mama, și foarte receptiv 
la ce este rău. Pînă în clasa a 
IV-a era un elev bun. Atunci 
era acasă fratele meu mai mare, 
Petru, care acum este la Bra

Să discutăm

despre tinerețe,

educație, 

răspunderi 0 VIATĂ IROSITA
LA 0 CEAȘCĂ DE CAFEA

La 26 de ani, fără nici o pro
fesiune, Tiberius Sârâdi bate 
cît îi ziulica de mare străzile 
Fălticenilor. Un aparat de foto
grafiat, de împrumut, îi atîrnă 
neglijent pe .umăr. își macină 
timpul pendulînd între spirit de 
frondă și lene, acea sinucidere 
blîndă, cum o numea Iorga. în
cercăm să-i reconstituim bio
grafia cu ajutorul conducerii li
ceului : de cîteva ori repetent, 
elev la zi, la seral, la fără 
frecvență, de trei ori căzut la 
examenul de bacalaureat, după 
care a urmat abandonul Cu a- 
ceeași ușurință și-a trădat 
pasiunea pentru fizică și desen. 
Iar curînd trădarea de sine și-a 
pus amprenta pe întreaga sa 
viață. Apostrofările, rugă
mințile mamei. sfaturile ce
lor din jur au trecut pe lingă el 
ca printr-o fereastră larg des
chisă. La forțele de muncă i 
s-au oferit mai multe posibili
tăți. toate respinse ostentativ. 
A rămas pe poziția omului care, 
văzînd un drum în stînga și al
tul în dreapta, se culcă la răs
cruce, așteptînd nici el nu știe 
ce. Acum cîteva luni și-a găsit 
refugiu pe un șantier de con
strucții din București. Dar nici 
aici, vorba românului, n-a fă
cut purici. Trimis să recruteze 
oameni, a revenit în Fălticeni, 
reluîndu-și plimbările fără noi
mă.

încercăm cu el un dialog. Fa
cem apel la responsabilitatea so
cială, la datoria fiecărui ins de 
a munci, de a fi util, de a se 
încadra în efortul general. A- 
mintim de respectul pe care co
piii II datorează părinților. Sîn
tem convinși că nu-i spunem 
lucruri noi, totuși o facem din 
dorința de a-1 ajuta să se auto
analizeze, să înțeleagă că stă în 
puterea lui să-și echilibreze 
viața, să-î confere un sens ma
jor. Tiberiu» ne-a ținut o lecție 
de cea mal abjectă filozofie, cu 

șov. EI îl punea mai energic la 
treabă. Avea și rezultate. Tatăl 
meu însă cade în genunchi în 
fața lui și-i face și lecțiile. In 
loc să-i insufle pasiunea și răs
punderea pentru muncă îi culti
vă astfel lenea. /

Nicolae nu a fost niciodată pe
depsit nici de către părinți nici 
de către profesori. Mă mir cum 
de a îndrăznit tata să vă scrie, 
știind că el este principalul vi
novat pentru educația lui și a 
noastră in general. Pot să le 
mulțumesc părinților pentru 
îmbrăcăminte, mîncare, cărți, 
dar mai puțin pentru educație. 
Conflictele familiale și alte cîte 
lucruri nedemne am văzut chiar 
in familia noastră de mici nu 
pot să ne fie exemplu. Faptul 
că frații mei mai mari au ajuns 
să-și însușească o meserie și 
sînt convins că voi face și eu 
ceva în viață, nu e un merit al 
tatălui, ci mai mult al mamei 
și al celorlalți oameni cu care 
aven? tangență. Cit privește 
afirmațiile referitoare la profe
sori vreau să afirm că aceștia 
ne-au învățat și pe noi și pe 
mulți alții care au devenit oa
meni. Eu de la ei am luat ceea 
ce am bun.

— Noi sîntem vinovați de sl-

„Ziua in care n-ai urnit din loc nimic nu e o zi 

pierduta, ci o zi furatâ" (NICOLAE IORGA)

mina pe clanță, avertizîndu-ne 
că „am mai închis eu ușa pe 
dinafară !“, „n-am nici o obli
gație față de mama", „societa
tea nu mi-a dat nimic, nu-i sînt 
dator", „îmi place să fiu leneș", 
„nu fur, nu mă poate condam
na codul penal" etc. Ne-am cu
tremurat în fața unei aseme
nea goliciuni sufletești. Abil, în
cearcă să-și justifice lenea, in
capacitatea de a trăi pe proprii
le sale picioare, pretex
ted că singurul loc unde 
ar dori să munceacă ar fi în
treprinderea Optica Română din 
București. Ne „asigură" că a în
cercat în cîteva rînduri să se 
angajeze dar n-a reușit. Mutăm 
discuția pe acest făgaș :

— Cu cine ai vorbit la I.O.R. ?

— Dacă ți s-ar oferi posibili
tatea te-ai duce să lucrezi aco
lo ?

Repetăm, de cîteva ori, în
trebarea, dar primim în cele 
din urmă un răspuns, din care 
înțelegem că nu. N-ar vrea să 
facă nimic. La cîteva minute 
de la discuție l-am întîlnit cu 
hainele în dezordine, cu apa
ratul atîrnlnd pe umăr, gata de 
plimbare. Principalul vinovat 
pentru această stare de lucruri 
este el, Tiberius, oare de ani de 
zile rătăcește ca vîntul, fără o 
țintă precisă. Nu înțelege, sau 
mai bine zis nu vrea să înțe
leagă, că în acest angrenaj ce 
se numește societate, are și el 
un rol bine stabilit, că omul nu 
poate trăi izolat, că dacă nu 
produci înseamnă că săvîrșești 
un furt moral. Este adevărat că

tuația copilului, a intervenit 
mama, învățătoare pînă nu de 
mult Ia școala nr. 1. Soțul meu 
îl răsfață, în loc să-l pună să 
învețe, să muncească. Acuma 
l-am scăpat din mîini. Poate 
n-ar fî t.îrziu, dar dacă soțul 
continuă în felul acesta ne pu
tem aștepta la orice. în primul 
rînd cred că trebuie ajutat soțul 
meu să înțeleagă care sînt res
ponsabilitățile unui părinte față 
de copil, ce înseamnă să iubești 
cu adevărat copilul și apoi să 
caute greșelile profesorilor.

Relatările interlocutorilor evi
dențiază deci cauzele indolenței 
în care se scaldă eroul nostru. 
Școala, cadrele didactice au 
capitulat, așteptînd să treacă 
timpul pentru „a scăpa" de el. 
Pentru a nu avea necazuri cu 
„școlarizarea" au devenit 
imuni la abaterile lui, mulțu- 
mindu-se doar să-i scadă nota 
Ia purtare, să-l lase corigent, 
iar spre sfîrșitul anului, după 
ce pericolul vreunei inspecții va 
fi trecut, să-i rotunjească even
tual din condei notele și să-l 
ungă absolvent cu adeverință 
de opt clase.

Cit despre tatăl său, sperăm 
că măcar acest aspru semnal, 
pe care tot el l-a declanșat tri- 
mițîndu-ne scrisoarea, îl va 
trezi la realitate. Orbit de prea 
multă dragoste, n-a făcut pînă 
acum decît să acționeze împo
triva intereselor sale și ale fiu
lui său, încurajîndu-i treptat nu 
Independența șl neînfricarea, ci 
abaterile de la normele unei 
conviețuiri civilizate. Sperăm că 
cel puțin cuvintele celuilalt fiu 
al său vor constitui un bine
meritat subiect de meditație.

MIRCEA BORDA

legea nu pedepsește un aseme
nea furt dar mai devreme sau 
mai tîrziu, cînd se va dezmetici, 
va fi propriul său judecător.

înțelegem durerea mamei, ca
re asistă acum îngrozită cum 
unicul său fiu se cufundă în 
mocirla parazitismului. Nu-i pu
tem ierta însă clipele de slăbi
ciune, și n-au fost puține, pe 
care le speculează astăzi fiul 
său. „Am încercat să-1 fac să 
se simtă răspunzător de faptele 
sale" — spune mama, Sără- 
di Erzșebet, dar ea este 
aceea care ori de cîte ori 
fiul se află la ananghie „plă
tește oalele sparte" ca acesta 
să nu intre în conflict cu legea, 
sau să nu se facă de rușine. Ea 
este aceea care se duce în to
iul nopții la restaurant, lăsîn- 
du-se batjocorită de așa-zișii 
prieteni ai fiului șl tot ea este 
cea care și-a făcut culcușul în 
bucătărie, pentru ca fiul să 
doarmă lejer, să nu fie deran
jat prea de dimineață. O astfel 
de dragoste excesivă a fost tere
nul pe care au rodit lenea, tu
peul, obrăznicia.

Și mai există prietenii, care 
de asemenea, încurajează pe 
Tiberius, oferindu-i... ceașca 
de cafea. Unii i-au fost colegi 
de școală. Se simt însă bine în 
postura de prieteni de conve
niență. Se amuză. Un amuza
ment amar. Pentru că în a- 
cest climat, Tiberius continuă 
să crească asemeni unui copac 
strîmb, pe care-1 îndoaie fieca
re adiere de vînt.

LIDIA POPESCU 
ȘTEFAN ANGHEL

Elorica Sauca, de la secția pregătire 1 a Uzinei de vagoane 
din Arad, a îmbrățișat dificila meserie de sudor.

(Urmare din pag. I)

cui s-a produs această omisiune ? 
Maistrul șantierului acuza lipsa 
cadrelor calificate și, în general, 
a forței de muncă necesară. Ce
rerile adresate întreprinderii ju
dețene de construcții-montaj 
pentru sporirea efectivului cu 
încă 10 betoniști nu au primit 
aviz favorabil și atunci a fost 
adoptată formula (de altfel cea 
mai comodă) „Facem cît și cum 
putem". De menționat însă că 
tot pe acest șantier, alături de cei 
aproximativ 20 de muncitori, lu
crează zilnic tot atîția elevi. Și 
totuși efectivul acesta mixt nu 
poate face față ritmului de lu
cru prevăzut de grafic. „Dacă 
internatul nu va fi predat la ter
men — ne-a spus tovarășul Ște
fan Pascu, director adjunct al 
liceului — vom fi puși într-o si
tuație extrem de dificilă. Vechiul 
internat a fost deja preluat de o 

ÎN SCRIPTE -
APROAPE GATA

altă instituție școlară astfel îneît 
la întoarcerea din vacanță elevii 
noștri nu vor avea unde să lo
cuiască. De asemenea, ne-am 
gîndit să utilăm laboratoarele 
prin muncă patriotică pînă la 
începutul anului școlar, însă așa 
cum decurg lucrările este puțin 
probabil că vom reuși s-o fa
cem".

Să fie oare colectivul de mun
că de pe șantierul Liceului G.M. 
Murgoci insuficient numeric, sînt 
necesare mai multe cadre califi
cate sau pur și simplu este ne
voie de un plus organizatoric ? 
Ne-am gîndit să punem aceste 
întrebări tovarășului Alexandru 
Popescu, directorul I.J.C.M.-ului, 
nu înainte însă de a fi vizitat și 
alte șantiere: cel al Grupului 
școlar de chimie, al grădiniței de 
copii din Cartierul Viziru, al 
Grupului școlar de construcții. 
Pe fiecare din aceste șantiere am 
întîlnit situații similare (rămîneri 
în urmă față de grafic, întîrzie- 
rea materialelor și a documen
tațiilor tehnice, lipsa cadrelor ca
lificate). Astfel, lucrările înce

pute în luna mai pe șantierul 
grădiniței de copii din cartierul 
Viziru ce urmează să preșcolari- 
zeze 300 de copii nu au depășit 
stadiul fundației. La fel pentru 
executarea internatului, cu o ca
pacitate de 300 de locuri, al Gru
pului școlar de chimie sînt afec
tați numai 12 muncitori dintre 
care doar 4 calificați. Pe cine 
mai poate mira procentul de 5°/o 
al realizărilor acestui din urmă 
șantier ?

„O situație cu adevărat incre
dibilă —• ne-a prevenit tovarășul 
Alexandru Popescu — o repre
zintă șantierul Grupului școlar de 
construcții, adică viitoarea noastră 
sursă de cadre calificate. Ne-am 
propus să dăm în folosință 
pînă la 1 septembrie inter
natul, cantina și centrala termică 
a complexului școlar. Lucrările 
au fost începute în a doua parte 
a lunii mai. Noi am preluat lu
crarea în calitate de beneficiar în 

luna februarie, iar în luna aprilie 
a fost definitivat amplasamentul; 
documentația și finanțarea au fost 
operate în luna mai. Ca și în 
cazul șantierelor pe care le-ați 
vizitat, și de care în parte răs
pundem, rămînerile în urmă se 
datorează nerespectării termene
lor de predare a documentației și 
investițiilor de către Direcția 
tehnică din cadrul Consiliului 
popular. Pentru Grupul școlar de 
construcții documentația ne-a 
parvenit cu șase luni mai tîrziu, 
astfel îneît elevii vor locui și vor 
învăța și anul acesta în vechile 
condiții".

Și reproșurile au fost reparti
zate în continuare Băncii de in
vestiții, furnizorilor de materiale, 
oricui altcuiva numai ' I.J.C.M.- 
ului nu. Și la Consiliul popular 
județean am găsit justificări și 
critici la adresa partenerilor de 
lucru.

Dar situația concretă a șantie
relor școlare din județul Brăila 
nu poate fi în nici un caz ame
liorată pe această cale a eschivă
rii de la responsabilitate.

ZI ACCENTE

Prestigiul
înfricoșat

Cu ani în urmă, 
în orașul în care 
mă stabilisem se 
hotărise înființarea 
unui cenaclu literar. 
Și, cum românul e 
probabil tentat să 
se considere poet 
chiar înainte de a 
învăța să scrie, s-au 
găsit repede destui 
amatori, mai mult, 
mai puțin sau deloc 
chemați pentru a- 
ceastă nouă institu
ție. Din păcate, li
nii din ei erau de 
acum trecuți de 
prima tinerețe, dar 
se aflau încă la pri
mele gîngureli ri
mate, dacă am cîn- 
tări după faptul că 
nu publicaseră încă 
nimic. Acești „unii“ 
se găseau de fapt 
intr-un număr des
tul de agresiv și 
pretindeau la fel de 
agresiv un respect 
întru totul cuvenit 
vîrstei lor, îneît ce
naclul nostru avea 
de la bun început 
nevoie de o infu
zie de tinerețe dacă 
nu voia să rămînă 
la acest frumos în
ceput. Cîțiva dintre 
noi ne-am gîndit că 
nu ne-ar strica de
loc dacă am recru
ta și niște elevi de 
la cele două licee 
și am apelat pentru 
aceasta, bineînțeles, 
la profesorii deja 
membri de onoare, 
sau, în orice caz, o- 
norabili ai cenaclu
lui. O împotrivire 
mocnită dar nu mai 
puțin tenace a fost 
prima reacție de 
răspuns la invitația 
noastră. Cea de a 
doua a urmat și ea 
imediat. Una din 
profesoare, autoare 
a cîtorva piese de 
teatru în 
fiecare din ele în 
cite șase acte, a țîș- 
nit imediat, împinsă 
de o indignare pri
mejdioasă pentru 
vîrsta ei, spre a 
protesta vehement. 
Eu sînt profesoară, 
a precizat dînsa de 
cîteva ori. Voi mai 
citi și eu la unele 
ședințe. Mi se vor 
face probabil și ob
servații uneori. Și le 
vor asculta, inevita
bil, elevii mei. Și ce 
prestigiu voi mai a- 
vea în fața lor ? 
M-am supărat și eu. 
Am uitat poate și 
de respectul cuve
nit deși sper, măcar 
acum, că n-am a- 
juns pînă acolo. 

versuri,

I-am răspuns că, 
după părerea mea, 
aici nu mai existau 
profesori și elevi, ci 
eram cu toții mem
bri ai aceluiași 
cerc, atit și nimic 
mai mult, și că, la 
urma urmei, 
aceștia aveau 
multe șanse să în
vețe ceva și să mai 
crească, să cîștige 
cu adevărat. Apoi 
am plecat. N-am 
mai trecut niciodată 
înapoi pragul acelei 
încăperi.

Uitasem de mult 
această întîmplare 
and o alta, mai re
centă, m-a obligat 
s-o rememorez pînă 
la detaliu. Eram, de 
data asta, la un fes
tival sau concurs de 
recitări de poezie, 
una din acele mani
festări 
la un loc cei mai 
buni interpreți de 
poezie din mai mul
te județe. Bineînțe
les, elevii se dove
deau și acum, prin 
vîrsta și sensibilita
te. cei mai apro- 
piați de acest gen 
pe nedrept neglijat 
mai tîrziu, iar nu
meroasele distincții 
pe care le aduceau 
pe scena concursu
lui băieții și fetele 
de 16—18 ani erau 
încă un argument 
al dragostei și con
secvenței față de 
poezie. Printre con- 
curenți se afla însă 
fi o profesoară ; una 
singură și care nu 
putea fi prea de
parte de vîrsta ele
vilor ei. Dar atitu
dinea sa era, dim
potrivă, rece, dis
tantă. Uitase că se 
prezentase la festi
val nu în calitate de 
profesoară, așa cum 
nici ceilalți nu re
clamaseră vreo dis
pensă pentru că e- 
rau elevi: cu 
erau interpreți 
poezie, cu toții 
concurenți pe 
eași scenă. Profe
soara pretindea insă 
respectarea 
drepturi pe care 
ea și le crease 
pe care acum le 
innoia cînd te
Șteptai mai puțin. 
Ba cerea să i se 
creeze un regim 
preferențial, deose
bit de al celorlalți, 
ba să i se asigure 
condiții din care 
publicul să-și dea 
seama că ea este 
profesoară, și nu e-

elevii 
mai

care adună

toții 
de 

erau 
ace-

unor 
tot 

fi 
re- 
a-

levă. Bineînțeles, 
manevrele nu aveau 
decît un singur 
scop, acela de a a- 
trage atenția asupra 
ei și de a-și crea un 
anumit avantaj față 
de ceilalți concu
renți. O bănuială 
devenită apoi certi
tudine, cînd profe
soara, care nu obți
nuse nici un pre
miu, se purta ca și 
cum nici n-o mai 
cunoștea pe colega 
ei de cameră, o ele
vă ce repurtase un 
frumos succes. Iar 
mai tîrziu, cînd nici 
la masa de sfîrșit 
nu s-a grăbit să 
vină, nimeni n-a a- 
vut de ce să-i re
grete absența.

Cele două întîm- 
plări au personaje 
fi decoruri diferite, 
însă un numitor co
mun evident le a- 
propie semnificații
le. Prestigiul peda
gogului, strîmb în
țeles, nu vine deloc 
să susțină autorita
tea pe care o are, 
firesc, la catedră. 
Atunci cînd vrei să 
prelungești și din
colo de ușa clasei 
distanța dintre ban
ca întîi și catedră 
rezultatul poate fi 
tot atît de bine o- 
pus celui scontat. 
Deoarece prestigiul 
nu se păstrează in
tact prin simpla a- 
lungare la distanță 
a eventualilor con
curenți, ci dimpo
trivă printr-o con
fruntare continuă, 
prin verificarea trăi- 
niciei sale în con
tact cu tot ceea ce 
îl poate pune la în
cercare. Adevăratul 
respect față de pro
fesând tău este nu
mai acela care te 
implică și pe tine, 
elev, în orice jude
cată de valoare fi 
care ține seama de 
părerea ta. Purtat 
la distanță, ca un 
vas prețios de cris
tal care se poate 
face fărîme la cea 
mai mică adiere, 
prestigiul înfricoșat 
sau, în orice caz, 
prudent trezește im
placabil aceleași 
reacții și în atitudi
nea elevului. Și ce 
satisfacție poate ti
vea un profesor 
care nu doarme 
noaptea din grija de 
a nu-și mototoli 
cumva prestigiul ?

D. MATALA
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Cursa spre Mexic
a început sub Acropole

Atena... 14 aprilie... Un avion B.A.C. ne depune pe pista de 
beton a aeroportului Hellenikon. Pornim cu un autobuz spre 
hotel. Aflăm amănunte destul de interesante. Domazos a fost 
exclus din națională, în urma conflictului cu antrenorul Dan 
Gheorghiadis. Pe o placârdă imensă, afișată pe o clădire, 
suporterii lui Domazos au scris cu litere de foc. parcă : „Dom
nule Gheorghiadis, încăpăținarea poate să te coste". Gazetarii 
greci vor să-mi cunoască opinia asupra acestui diferend. Le-o 
mărturisesc prompt : „Sînt mulțumit că nu joacă Domazos". Și 
apoi, adaug ; „la fotbal necazurile unora, pot creia fericirea 
altora".

...Dar să nu omit episodul „Ion Tonescu la Atena".
Ultimele „verificări" (cu Fenerbahce și Vojvodina) avuseseră 

darul să-mi arate uri crud adevăr : atacului nostru îi lipsea o 
piesă de bază. Nici una din formulele experimentate (cu Tufan, 
Năsturescu și Domide) nu reușiseră să ridice ceața îndoielii din 
inima mea. Trebuia neapărat găsită o altă soluție. De ce să nu-1 
împrumutăm pe Ion Ionescu, de la Allemania Aachen ? Toate 
ziarele vest-germane Susțin că a „prins" o formă de zile mari. 
N-am stat mult pe gînduri și am prezentat propunerea Biroului 

Federal, care a acceptat-o imediat. Am discutat, deci, cu el la 
telefon, î-am recomandat să se ferească de accidentări și ne-am 
dat întîlnire la Atena. Sosirea lui Ion Ionescu în Grecia a con
stituit un adevărat „șoc' psihologic" pentru Dan Gheorghiadis 
și întreaga lume fotbalistică a Eladei. Toate ziarele grecești 
inserau, acum, articole dedicate „Fenomenalului Ion Ionescu" sau 
„Armei secrete a românilor" și acesta, bineînțeles, se simțea 
foarte măgulit. De altfel, el n-a întîrziat să-și organizeze un 
„program personal", detașat de cel al echipei noastre. Tși 
comanda „meniu" aparte și nu omitea nici sticluța de bere. 
Bineînțeles, că băieții noștri cărora le era interzisă orice băutura 
alcoolică. înghițeau în sec văzîndu-1 pe Ionescu cum duce paha
rul de bere la gură. Comentariile n-au întîrziat... Dar aceasta era 
situația, Ion Ionescu nu se mai afla sub jurisdicția „legilor" 
echipei noastre, el era, acum, un „invitat", un oaspete de onoare 
pe care trebuia să-1 tratăm ca atare. Totuși, mi-am călcat pe 
inimă și împreună cu doctorul Tomescu am căutat să stăm de 
vorbă de la om la om cu Ionescu.

— Ioane, dragă, vezi tu, la noi în echipă s-au statornicit alt
fel de relații. Toți se supun acelorași restricții...

— La ee vă referiți ?
— La berea aia de la masă. Băieții te văd bind și vor și ei.
— Nu vă supărați, ne-a replicat Ionescu, dar eu așa m-am 

obișnuit la Allemania. Știu cît să mănînc și cît să beau ca să 
mă prezint în formă.

Așa stind lucrurile, n-am mai încercat să stăruim. Am în
cheiat armistițiu cu două condiții : să ia masa împreună cu dr. 
Tomescu, separat de lot: să locuiască, singur, într-o cameră 
(deoarece și în privința „ieșirilor" avea programul său special). 
Ex-ra.pidistul s-a declarat de acord.

A doua zi, antrenament în ajunul jocului. Băieții se echipează 
la vestiar și Ie explic tema „pregătirilor". Nu trec nici cîteva 
minute si deodată constat că într-un colț al terenului, un grup 
condus de Ion Tonescu acționa cu totul diferit față de recoman
dările mele privind intensitatea antrenamentului. Bineînțeles 
că m-am dus imediat la fața locului i

— Ce faci aici, Ionescule ?
— Mă antrenez ca la Allemania, mai „tare" I Și dacă n-am 

un grup care să lucreze împreună cu mine, nu pot face o „în
călzire" ca lumea. I-am replicat :

— In acest caz prefer să nu faci tu „încălzirea" decît să-mi 
produci dereglări sau accidentări printre băieți. înainte de 
meci... Mi-am luat deci fotbaliștii și i-am trimis să lucreze în 
alte grupe care efectuau programul întocmit inițial. Ion Ionescu 
și-a continuat atunci lucrul de unul singur. S-a dus în tribune 
și a început un program util doar în perioada pregătitoare : 
urca și cobora scările tribunelor în alergare variată. Mi-am 
adus aminte cu această ocazie de un „păs" mai vechi al lui 
Valentin Stănescu pe vremea cînd era antrenorul lui Ion Ionescu 
la „Rapid" î

— Știi ce-am pățit cu Ionică al meu, Angelo ? S-a dus să mă 
reclame că fac antrenamente prea „tari", neomenești, la Rapid. 
Ca să vedeți cum se schimbă optica omului ! Acum Tonescu 
muncea triplu decît la Rapid, la „antrenamentele neomenești"...

Dar lăsînd de-o parte aceste „episoade" interesante și hazlii 

pentru latura lor anecdotică, nu pot să trec cu vederea un lucru 
foarte serios, și anume, aportul decisiv al lui Ion Ionescu în 
obținerea „egalului" de la Atena. Prezența sa în teren i-a de
terminat pe greci să ia măsuri speciale de siguranță, plantind 
trei „jandarmi" în jurul lui. Datorită acestui fapt ceilalți ata- 
canți, și în special Dumitrache, au avut spațiu liber la îndemînă 
și s-au putut mișca în voie.

Atena, miercuri, 16 aprilie 1969 : primul joc cu Grecia. Ne 
plasăm in teren în următorul dispozitiv t Răducanu — Sătmă- 
reanu, Boc, Dan Coe, Deleanu — Ghergheli, Dinu — Dembrovs- 
chi, Ionescu, Dumitrache, Lucescu. Grecii ne opun pe i Ikono- 
mopoulos — Haitas, Zanderoglu, Ballopulos, Gaitatzis — Ka- 
maras, Krateskos — Dedes, Sideris, Papaioanu, Botinos. (Vor 
mai fi folosiți Kremidas și Yutsos). Ne arbitrează o brigadă 
italiană, condusă de Sbardella. Terenul se prezintă în bune 
condițiuni, timpul e frumos și bate un vînt ușor care nu va 
influența însă jocul.

Grecii abordează partida avîntat, dau tîrcoale porții lui Rădu
canu, apărarea noastră e încă nesigură și traversăm cîteva 
momente grele. încet, încet, însă apărarea se vulcanizează, ne 
impunem jocul combinativ la mijlocul terenului și organizăm 
primele vizite la poarta lui Ikonomopoulos. Ion Ionescu reu
șește cîteva combinații de mare spectacol. Ratăm însă prin 
Dembrovschi și Dinu (care se pripesc) și Lucescu și Dumitrache 
(întîrzieri la finalizare). Pauza ne adună pe toți în cabină și 
sintem de acord că trebuie să ne dublăm eforturile, să fim mai 
concentrați asupra jocului. Ti propun lui Dumitrache să îndrăz
nească mai mult, zona lui fiind destul de vulnerabilă după cît 
se pare. De asemenea, încerc să pun puțină ordine in jocul 
apărării care se clatină uneori. Reîncepem cu forțe proaspete .și 
încredere, dar Sătmăreanu greșește și ne aruncă în prăpastia 
suferinței. Tn loc să degajeze o minge interceptată de la ad
versar, o mai păstrează pentru a încerca un dribling. E depo
sedat rapid de Papaioanu, urmează o centrare care ar fi putut 
fi și ea lichidată de Deleanu cu o intervenție mai hotărîtă, iar 
atacantul Dedes trimite mingea cu capul la Sideris. Un șut 
scurt și balonul intră în plasă. Grecii ne conduc cu 1—0. Dar 
băieții noștri fac dovada unei mari stăpîniri de sine și asta 
îmi dă speranțe. In loc să-i reproșeze', ceva lui Ludovic care e 
gata să plîngă de necaz, coechipierii îl încurajează prietenește 
și reiau jocul ca și cum nimic nu s-ar fi întîmplat. Bravo, 
băieți. Așa vă vreau ! înseamnă că vorbele mele n-au trecut 
pe lingă urechile voastre atunci ‘cînd repetam de zeci de ori, 
pină la obsesie, același refren : „Dacă primim un gol nu în
seamnă că am pierdut partida 1 Continuăm jocul liniștiți și cău
tăm să dăm noi gol". Și chiar așa Se întîmpla în teren. Nu trec 
nici cîteva minute și Sătmăreanu. decis să-și răscumpere gre
șeala, pătrunde în adîncime pe aripa dreaptă croșetîndu-și ad
versarii și centrează tocmai pe partea opusă la Lucescu, complet 
liber. Acesta nu șovăie și prelungește balonul cu capul spre 
Dumitrache care se află în poziție avantajoasă. „Florică" reia 
eu stîngul din voie, plin de dezinvoltură — parcă ar fi fost la 
antrenament — și egalează. Echipa jubilează după acest veri
tabil „dopping" psihic 1 Primul care îl felicită pe Dumitrache 
este Sătmăreanu care nu-și poate stăpîni lacrimile bucuriei 
Gazdele resimt șocul egalării și recurg la un joc mai energic, 

pe alocuri chiar violent. „Tricolorii" nu răspund la durități, 
dar pierd din hotărîrea cu care abordaseră repriza secundă. în 
aceste condițiuni ne trăznește al doilea gol al Greciei. Dedes 
trece de Deleanu pe partea dreaptă conducînd mingea cu 
mina. Deleanu se oprește, dar arbitrul nu flueră. (De ce s-a 
oprit, totuși, Deleanu ?). Dedes pasează lui Sideris liber în careu, 
la zece metri de poartă. Acesta trage, Răducanu plonjează, 
atinge balonul cu degetele și-1 trimite în muchia barei verticale, 
de unde mingea ricoșează în spațiul de 6 metri. Apare Papaioanu 
și reia cu capul în gol. 2—1.

Dar din nou echipa noastră se ridică din țărîna disperării și 
reia lupta cu sporită ardoare măcinînd în valuri digul din fața 
porții grecești... Și apărarea lor cedează iarăși in fața impetuo
zității noastre. Ghergheli se Infiltrează pe partea dreaptă și 
centrează înalt, din plină viteză, spre Ionescu, care tentează și 
lasă balonul să „curgă" mai departe. Mingea ricoșează dintr-un 
adversar la Dumitrache, iar acesta reia direct în plasă : 2—2. 
Rezultatul ne satisface, fără îndoială. în vestiare jucătorii își 
exprimă marea satisfacție pe care le-o dă acest „egal" echiva
lent cu o victorie. „Ciogli" Vogi, a fumat o groază de țigări pe 
tușă. I-am simțit tot zbuciumul sufletesc, alături de mine pe 
bancă. Acum e mai destins, surîde mulțumit și apoi îmi șoptește 
la ureche :

— Am prins un capăt de frînghie salvator.
— Da. Dar acum trebuie să ne cățărăm singuri.
— Nu-i așa că încep să se-ncurce ițele în grupa asta ? Cine 

se aștepta ca noi sâ-i egalăm pe greci la ei acasă ? Face o pauză 
apoi conținu : și dac-am prinde o zi teribilă la Lausanne, dăm 
peste cap toată seria, nu-i așa ?

— Bineînțeles, Ciogli baci. Lausanne este ultima noastră spe
ranță dacă vrem să ne vedem la Mexico.

Luăm parte la banchetul oferit de echipa grecilor. Gazdele 
sînt cam indispuse. „Pe portughezi i-am considerat tari și am 
cîștigat. Pe români i-am cam subestimat și am pierdut un punct 
prețios" spune Dan Gheorghiadis. Gazetarii umblă după decla
rații. Sînt solicitat bineînțeles și eu : „Cred că fotbaliștii greci 
an comis o mare eroare acționînd tot timpul sub impresia că 
ne sînt net superiori".

Majoritatea oficialilor eleni îl scot acum „țap ispășitor" pe 
Dan Gheorghiadis. (Nu mă miră. Formula e universal valabilă). 
Noi sîntem veseli, încă sub impresia jocului pe care l-am pres
tat, și al cărui rezultat, evident, ne-a sporit considerabil cota 
acțiunilor în grupă Dumitrache, mai exuberant ca oricînd, 
izbucnește : „Am fi putut cîștiga nea Angelo" Ciocnim paharele 
cu bere. Deodată cineva își face intrarea precipitat în sala 
banchetului : ..A anunțat la radio... Sui priza surprizelor. Bomba 
bombelor I Elveția a bătut Portugalia cu 2—0 la Lisabona". 
Băieții mei încremenesc cu paharele la gură. Parcă nu le vine 
să creadă. Dar știrea se confirmă imediat. Și deodată ii văd 
cum se ridică de la masă cu toții. Dinu reflectează mohorît : 
„Ah dacă aș fi marcat eu golul acela din centrare se lămurea 
totul !“ Apoi conchide : „Nu ne mai arde de nimic, dom'pro- 
fesor. Vrem să mergem la culcare !“

— Nu-1 nimic Dinule, vom juca meciul carierei noastre la 
Lausanne !
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Trei fruntașe 

in producfie 

își povestesc

PANOUL DE ONOARE
După ce ai vizitat o între

prindere. i-ai aflat realizările 
și ceri să-i cunoști fruntașii, te 
găsești''în fața unor tineri, care 
nu se deosebesc cu nimic de 
colegii lor zăriți in secții, în 
fața unor tineri pe lingă ma
șina cărora ai trecut probabil, 
fără să-i remarci. Și e normal 
să fie așa, tuturor li se oferă 
aceleași condiții de viață, de 
pregătire profesională și de 
muncă ; virtual, orice tinăr ie
șit de pe băncile școlii poate 
deveni un fruntaș. Totuși nu 
se întîmplă așa, unii se men
țin în jurul liniei de plutire, 
alții sînt înregistrați lună de 
lună sub plan. Față cu această 
situație, nu poți să nu te în
trebi ce calități îi deosebesc 
pe fruntași de ceilalți tineri, cit 
de rare sînt aceste „daruri" și 
cit de greu, sau de ușor, sînt 
de cucerit ?

Pentru a urmări mecanismul 
intim al formării unui fruntaș, 
am apelat la experiența a trei 
muncitoare evidențiate de la 
întreprinderea sibiană de ma- 
rochinărie, „13 Decembrie".

De cum ai pășit pragul a- 
dolescenței, trebuie să știi 
ce vrei. Cred că acesta 

este cel mai important lucru, 
mi-a mărturisit Ileana Chețeg. 
Pe cînd unele dintre colegele 
mele oscilau încă între visuri 
fără contur, mi-am făcut o cit 
mai obiectivă evaluare a for
țelor și drept urmare. m-am 
decis pentru meseria de mun
citor marochincr. Din momen
tul acela, am căutat să nu mă 
abat de la drumul propus. Din 
anii petrecuți in școala profe
sională nu-mi amintesc decît că 
învățam zi și noapte. Cunoscuții 
mă sfătuiau să profit de con
diția de elev, să mă distrez, că 
de muncit voi tot munci de-aicj 
înainte ! Nu voiam să-i ascult, 
îmi intrase în cap să fiu mun
citoare din prima zi. A sosit și 
ziua asta ! Acum patru ani, ab
solvenții nu beneficiau de pe
rioada de probă, intrau de-a 
dreptul pe bandă. Femeile se 
uitau în general suspicios la 
noile venite, fiindcă puteau să 
le' frîneze munca. Din nou 
m-am încăpățînat. 8 ore n-am 
măi văzut nimic în fata ochi
lor, decît bucățile de piele fu
gind. mi se părea amețitor, pe 
bandă. Cind lucrul s-a oprit, 
av'eam degetele amorțite, amă
nunt pe care aveam să-l uit, 
cînd maistrul m-a încunoștiin- 
tat că lucrasem cît o munci
toare cu vechime. Mi s-a pă
rut cea mai mare laudă care 
mi s-a adus cîndva 1

Și Ileana Chețeg a fost de 
nenumărate ori felicitată ! Pri
ma zi de lucru, de care mi-a 
vorbit zimbind. a coincis cu 
prima zi a lunii în care a fost 
evidențiată. De patru ani I. C. 
este evidențiată lună de lună. 
De patru ani. fotografia ei n-a 
mai coborît de pe panoul frun
tașilor.

— Și ce mai e important, 
Ileana ?

— Să știi pentru ce muncești, 
să cunoști semnificația efortu
rilor tale. Nu poți fi în frunte 
numai dacă te miști cu iuțeala 
unei mașini. în sensul acesta, 
mi-a fost de mare folos citirea 
și recitirea documentelor de 
partid. Cred că nu e suficientă 
o singură carte de căpătîi, tre
buie neapărat două — prima, 
cartea politică, să-ți deschidă 
ochii — pentru ce muncești ?. 
pentru cine muncești ? — a 
doua, cea tehnică, să te învețe 
cum să muncești.

Peste un an. muncitoarea 
fruntașă Ileana Chețeg, cea 
mai tinără cursantă a școlii se
rale de maiștri, va primi titlul 
de maistru. Un titlu pretențios 
care nu o sperie și pe care îl 
așteaptă cu nerăbdare.

Micul creier electronic, așa
i se spune, cu ton de a- 
lint, la ..13 Decembrie". E 

micuță intr-adevăr și ca virstă

O MIE DE INIMI TINERE
(Urmare din pag. I)

ale Olteniei sau din altă parte. 
„Noi, șoferii, sintem cei mai 
„umblați". glumea tinărui meca
nic auto Petre Saulă. Băieții ăș
tia lucrează într-un ritm așa de 
tare, incit autocamioanele noas
tre trebuie să execute un perma
nent du-te vino".

Dumitru Iorgoiu, secretarul 
organizației de partid.'este încă 
la vîrsta uteciștilor. da experi
ența acumulată pe șantierele din 
agricultură numără deja anii u- 
nui deceniu. îmi spunea acest 
tinăr comunist că șantierul “ste 
și o școală de educație pentru 
cei o mie de brigadieri care, în 
majoritatea lor, provin din me
diul rural. L-am rugat să-mi ex
plice, mai detaliat, sensurile a- 
cestej finalități și în locul ți
nui răspuns direct am fost invi
tat la un „rond de seară" prin 
punctele de cazare ale tinerilor.

Voi consemna lapidar citeva 
impresii. într-o cabană. în care 
»nai persista încă mirosul proas
păt de fag, betonistul Cornel 
Iancu. montorii Ion Marin și 
Constantin Mirea, dragliniștii 
Gheorghe Moraru, Nicolae Mitu 
si încă vreo zece tineri comen
tau. cu ziarele in mină, proble
mele viitoarei Conferințe euro
pene : la altă cabană, electri
cianul Constantin Iordache dis
puta „partida serii" de șah îm
preună cu Ion Brașoveanu ; ală
turi de ei. cîțiva colegi priveau 
cu interes la televizor „un prim 
plan" : am ajuns apoi la biblio
tecă și i-am găsit pe dragli- 
nistii Dumitru Bulgăr și Nicolae 
Mitu, completindu-și fișele de 
lectură...

Nicolae Dumitru, comandantul

DRUMUL
CĂTRE

(19 ani), și ca statură ; privirea 
însă, deosebit de îndrăzneață și 
de energică, te face să te simți 
în fața unui om „matur". cu 
răspunderi. Și Cornelia Văcaru 
are răspunderi. Este lansatoare 
la capătul benzii — în miinile 
sale, sau mai bine-zis în „cre
ierul" său stă soarta produc
ției a circa 60 de oameni : sor
tează detaliile sosite de la ma
gazie, le repartizează muncito
rilor, le explică executarea u- 
nui produs nou.

— De ce ți se spune „creie
rul electronic ?“

— în glumă, pentru că tre
buie să calculez tot ce intră pe 
bandă, ciți oameni, pot executa 
un produs, într-un cuvînt, să 
asigur fluxul continuu : asta 
foarte repede, . fără creion și 
hirtie I

— Cărui fapt 1 se datorează 
rezultatele foarte bune obținute 
la bandă în decursul primului 
an de muncă, în urma cărora 
ai fost promovată lansatoare ?

— Mai mult ca sigur, pasiu
nii mele pentru învățătură, pen
tru cunoaștere. într-un fel. am 
început să învăț cu adevărat, 
după absolvirea școlii, de înda
tă ce am cunoscut nemijlocit 
cerințele producției, am în
ceput să-mi iubesc meseria și 
am simțit nevoia de a mă per
fecționa continuu. Cărțile nu 
sînt singura mea sursă de per
fecționare, una la fel de im
portantă o constituie expe
riența muncitoarelor mai vîrst- 
nice. Mi-am petrecut multe 
ceasuri urmărindu-le, și o 

șantierului, îmi spunea că o- 
dată cu sosirea elevilor și a stu
denților, programele cultural- 
distractive vor fi mai atractive, 
că speră, totodată, să găsească 
solicitudine din partea cămine
lor culturale in organizarea unor 
seri plăcute.

ibi AȘTEPTAREA
GRIULUI

(Urmare din pag. I)

Zărnești în așteptarea coacerii 
griului ? Inginerul șef nu ne 
mai spune, ne invită să ne a- 
rate. în vie. puzderie de oa
meni: 900 dintre care peste 200 
tineri efectuează sapa a doua, 
al doilea legat al lăstarilor, a 
patra stropire. Chiar un nespe- 
cialist ghicește în ciorchinii, a- 
cum miniaturali, o recoltă bo
gată. Inginerul sef spune că o 
să fie record. TI credem și le 
dorim podgorenilor de aici ploi 
fără mană.

La Merei, pentru că în urmă 
cu două zile plouase zdravăn, 
și pe mai bine de 5 hectare or
zul fusese culcat, devenind im
practicabil pentru combine, în 
lan au intrat cosașii. Imagine 
idilică, rar întîlnită in epoca 
mecanizării. O treabă totuși 
foarte importantă.

La Ziduri, peste 120 dintre 
cooperatori, studenți și elevi so
siți în vacanță s-au constituit în 
echipe speciale de intervenție 

mai fac și acum. De la ele, 
în afară de amănunte teh
nologice, am mai învățat un lu
cru deosebit de prețios — uti
lizarea matematică a timpului, 
atît cel destinat producției, cît 
și cel numit „liber".

Setea de cunoaștere a „micu
lui creier electronic" (concreti
zată pe primul trimestru al a- 
nului în realizarea planului în 
proporție .de 150%) nu pare de
loc domolită după 3 ani de 
muncă. Din contră, Cornelia 
Văcaru are planuri mari, ferm 
eșalonate calendaristic — în a- 
nul viitor se va înscrie la școa
la de maiștri, pe care o va ter
mina în 1976. După aceasta va 
urma liceul la seral.

— Pînă aici e sigur — pittci- 
zează Cornelia. După aceea voi 
încerca să reușesc la facultate. 
Să devin inginer, bineînțeles în 
aceeași ramură industrială.

Cu zece fruntașe nu se face 
planul. Oricît de formi
dabile ar fi ! Planul este 

rodul muncii întregii întreprin
deri și, așa cum este propor
ția la noi, a tinerilor în cea 
mai mare măsură, mi-a spus 
Ana Bunea. De aceea avem in
teresul ca tot maț mulți tineri 
să devină fruntași, sau să se 
apropie de fruntași. Eu mi-am 
realizat planul in aprilie, de e- 
xemplu, în proporție de 120 la 
sută, dar mă nemulțumește 
faptul că în organizația a că
rei secretară sînt, mai am încă 
destule colege sub normă. Și 
pentru că tot vorbim despre o 
„rețetă" de a deveni fruntaș, 
trebuie să pornim de la o pre
cizare — nu poți deveni frun
taș de unul singur — trebuie 
să ți se asigure lucrul în fie
care lună și aprovizionarea cu 
materie primă in cantitatea și 
calitatea necesară. Eu am de
venit fruntașă pentru că alții 
m-au ajutat, mi-au creat ca
drul necesar, pentru a nu mai 
avea altă preocupare decît 
munca mea. Am încercat să 
fac același lucru pentru alții : 
fiind secretară de organizație, 
problemele producției nu-mi 
sint străine. Pe cît mi-a stat în 
putință, m-am preocupat de a- 
provizionarea tinerilor. Cînd. la 
începutul lunii, nu ni s-a adus 
materie primă suficientă, din 
cauza unor formalități. m-am 
dus împreună cu Cornelia Vâ- 
caru și am adus noi materialele 
în secție.

— Ce altă formă mai poate 
îmbrăca ajutorul dat de frun
tași colegilor lor ?

— îmi ajut astăzi colegele 
rămase sub plan, așa cum m-au 
ajutat și pe mine acum trei 
ani fruntașele de atunci — mai 
intîi caut să aflu cauzele ră- 
mînerii în urmă. apoi. în func
ție de adevărul stabilit, inter
vin ne lingă maiștri să le dozeze 
lucrările de la simplu la com
plex. dacă nu se consideră sufi
cient de bine pregătite profe
sional, le fac demonstrații prac
tice. cer să fie repartizate pe 
lingă muncitoare cu experiență, 
în cele mai multe cazuri, efor
turile nu sint în zadar. Sînt 
optimistă, pentru că v-am spus, 
eu, Ia rîndul meu, n-am fost 
fruntașă de la început ! Am a- 
vut greutăți și le-am depășit 
doar cu ajutorul oamenilor din 
jurul meu.

★

Zece fete zimbesc din panoul 
de onoare. Calitățile care le-au 
ajutat să devină fruntașe sînt 
profund omenești, deci la înde- 
mîna oricui : inteligență, voin
ță, dorința de perfecționare, do
rința de a fi util. Ceea ce le 
deosebește de colegele lor, este 
doar autoeducarea acestor ca
lități, dezvoltarea lor și pune
rea conștientă în slujba pro
ducției.

MONICA ZVIRJINSCHI

Afară, covoarele de griu și 
porumb unduiau calm sub cerul 
spuzit de stele. Cei o mie de 
brigadieri își refăceau forțele 
pentru o nouă zi, — care să o 
așeze în pereții magistralei ce 
va brăzda cimpia pe 52 km, o- 
ferindu-i o nouă viață...

acolo unde e mai mare nevoie 
și unde brațele bătrînilor nu 
pot face față. Cosesc în aceste 
zile lucernă după ce mai îna
inte cosiseră iarbă de pe mai 
bine de 2 hectare cît se întin
de parcul comunal. Grigore 
Hintea, Aurica Petrea. Georgeta 
Stroe, Aurica Nicu, Paul Jan- 
tea, sînt elevi dar știu sau în
vață acum să mînuiască coasele 
sau secerile. Ei și ceilalți co
legi au hotărît. ca toată vara să 
dea o mînă de ajutor coopera
torilor. Vor fi prezenți pe com
bine, pe presele de balotat, pe 
mijloacele de transport, la lo
pătat griul, la cosit și transpor
tul lucernei, la însilozarea nu
trețurilor. Au preluat toate o- 
perațiunilc implicate de recol
tarea griului, de deservirea 
combinelor, transportul baloți- 
lor, amenajarea spațiilor de de
pozitare. „Căci rodul e foarte 
bogat, peste 4 006 kg la hectar 
— ne spune studentul Dumitru 
Popa, și nu vrem să se piardă 
nici un bob din piinea țării".

Vestită este nu numai Pechea, 
ci și tinerii din această comu
nă, de aceea ajunși aici, ins
tructorul comitetului județean 
U.T.C. și după el, reporterul 
care îl însoțește de citva timp, 
ridică firesc ștacheta exigențe
lor. Un membru al biroului co
mitetului comunal U.T.C. care 
a citit relatările din prima co
mună a „turneului" nostru, imi 
spune de altfel de la început : 
„Pechea și Rediu sînt udate de 
aceeași apă, Suhurlui, dar în 
ceea ce privește viața de orga
nizație, activitatea U.T.C. nu se 
scaldă în aceleași ape". Și, pen
tru a vedea dacă are dreptate, 
începem chiar cu dumnealui, 
tehnicianul Gheorghe Căuș, 
care este și secretar al organi
zației U.T.C. de la ferma nr. 8 
a C.A.P. Mergem deci în sec
torul zootehnic. Sintem invitați 
într-o încăpere care, prin în
fățișare, ne cam surprinde :

— Acesta este clubul nostru, 
ne spune Gheorghe Căuș. Și la 
cealaltă fermă zootehnică este 
amenajat un club asemănător. 
Tot aici avem amenajat un colț 
de documentare tehnică. Tova
rășul președinte al cooperativei, 
Ion Negoiță, Erou al Muncii 
Socialiste, ne-a înțeles și pen
tru început ne-a repartizat o 
încăpere într-un grajd, intr-o 
cameră a îngrijitorilor. Acolo 
i-am demonstrat ce se poate 
face și abia după aceea am ce
rut o altă încăpere, mai potri
vită pentru scopurile noastre.

Marian Ștefan, instructorul 
Comitetului județean Galați al 
U.T.C., își notează conștiincios

Prima oară, am trecut prin 
Crăciunelu de Jos la începutul 
lunii iunie, cind a avut loc in
struirea activului țl.T.C. din co
mună. Printre sarcinile transmi
se atunci de către instructorul 
județean Augustin Dan, și la 
care am fost martor, așa cum 
am fost la tot ce a făcut în ul
timele 3 săptămîni, s-a numărat 
si aceea de a se întocmi intr-un 
timp cit mai scurt, programul 
de activități pe trimestrul al 
treilea. Ne-am reîntors în comu
nă după 20 de zile, dar secretara 
comitetului comunal U.T.C., Ma
ria Comșa, nu se achitase de a- 
ceastă obligație. S-a scuzat că 
nu-i parveniseră încă programele 
de activități ale organizațiilor 
subordonate, așa că nu a putut 
face o centralizare a celor mai 
importante acțiuni ce vor fi în
treprinse. începem noi cursa 
contra cronometru pentru .strîn- 
gerea programelor restante. Pri
ma organizație pe care o vizi
tăm este cea a cadrelor didacti
ce din centrul -de comună. Se
cretara rămăsese aproape sin
gură pentru că. intrind în vacan
ță, unii profesori și învățători 
dispăruseră din localitate. ' In 
ciuda dificultăților, reușim, to
tuși, să punem la punct un do
cument capabil să stîrnească in
teresul uteciștilor, să-i atragă în 
timpul verii. Reușim chiar să 
convocăm o adunare generală în 
care acesta să fie dezbătut și 
aprobat. Un prim pas a fost fă

Făceam ce făceam și una-două, 
hai la secretarul comunal. Nu era 
la locul lui de muncă, îl căutam 
acasă, nu era nici acasă, îi luam 
urma și caută, și caută... pînă 
cînd, într-o zi îi propun lui Du
mitru Petcu să încercăm ceva ?i 
fără secretar. „Cum ?“ mă în
treabă el, trădîndu-și nedumeri
rea- Ideea contrazicea tot ce 
aflase el despre modul de lucru 
al activistului județean cu activul 
comunal. „Cum fără secretar ?" 
„Apelînd la alți membri ai comi
tetului, îi răspund, la toți". 
Treaba la care ne angajasem la 
Tătărăștii de Sus era scoaterea 
activității cultural-distractive din 
inerție. Apelăm la responsabilul 
acestui resort din comitetul comu
nal U.T.C. Ion Duma este sur
prins că îl solicităm. De la ale
geri, cînd comitetul îi încredin
țase această sarcină, și pînă acum 
nimeni nu îl întrebase de nimic. 
Poate de aceea, cînd i-am expli
cat intenția noastră, a repetat și 
el binecunoscutele scuze — nu 
avem unde, cu ce și pentru 
cine; poate și pentru că aici 
există o veche practică a forma
lismului după care acțiunile con
crete puteau fi înlocuite cu 
scuze. Insistăm totuși și o luăm 
metodic.

Cade mai întîi scuza lipsei 
de spațiu. Peste căminul cultural

Sosim în comuna Vorniceni 
dimineața. Recapitulăm, în fugă, 
principalele puncte ale planului 
de muncă pentru ziua aceasta. 
Printre sarcinile ce se cer re
zolvate se numără și înminarea 
carnetelor de uteciști unor elevi 
din localitate, recent primiți în 
organizație. „Trebuie să facem 
ceva — îmi spune Constantin 
Boicu, activistul pe care îl în
soțesc — pentru ca și acest mo
ment, al înminării carnetelor, să 
se constituie ca un moment a- 
parte. care să rămînă întipărit 
în biografia utecistă a tinerilor. 
Nu mi-a plăcut niciodată să las 
asta la voia întîmplării. Trebuie 
să găsim și acum ceva...".

Sînt de acord, dar mă gindesc 
că timpul e cam scurt. Stăm 
doar două zile în comună, ur- 
mînd să revenim ulterior, iar 
înminarea carnetelor nu poate 
fi aminată prea mult, unii din 
elevi plecînd din sat în timpul 
vacanței. Trebuie căutată o so
luție simplă, dar sugestivă pen
tru solemnitatea momentului. 
Ne scoate din încurcătură îndru
mătorul U.T.C. al liceului din 
localitate, Aurel Sîrbu i

— Miine dimineață toți elev’i 
vor fi la cimp, la prășitul sfeclei 
de zahăr, pe lotul pe care liceul 
l-a contractat cu C.A.P.-ui.

Poate ar fi mai bine să inmî- 
năm carnetele acolo, decît să im
provizăm seara ceva, după ce 
vin de la lucru obosiți. Ce e 
drept, jn obișnuința acestei fes- 

în caiet cuvintele lui Gh. Căuș. 
Probabil se gîndește că și în 
cooperativele agricole de pro
ducție prin care am trecut în 
zilele precedente se poate pro
ceda la fel. Va trebui să ducă 
el, acolo, flacăra inițiativei...

— înscriindu-ne în cadrul în
trecerii „Tineretul — factor ac
tiv în îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen", continuă 
Gh. Căuș, noi ne-am gîndit să 

GAIAȚ/

să circule
Ștafeta inițiativei trebuie 
de la o comună la alta

găsim și formele necesare pen
tru a participa absolut fiecare 
tinăr. Am organizat de aceea 
în cadrul organizației grupe de 
întrecere, obiectivul principal 
fiind obținerea unui spor în 
greutate cît mai mare.

Instructorul Marian Ștefan 
scrie în caiet : „grupe de între
ceri". Reține de asemenea pre
ocupările organizației U.T.C. de 
aici pentru buna gospodărire a 
furajelor (..pentru folosirea fie
cărui pai" — cum spune 
Gh. Căuș), pentru întărirea dis
ciplinei în fermă, concursurile 
„Cel mai bun îngrijitor la ti
neret taurin" și „Zootehnia — 
ramură importantă în produce
rea marilor venituri pe tot tim- 

cut. Mai rămîneau alții tot atît 
de importanți. De la școală 
ne-am dus la C.A.P Eucerdea 
Grînoasă. Aici ne-au intîmpinat 
surprizele. Organizația U.T.C., 
care numără 26 de membri, era 
aproape inexistentă. Cotizațiile 
nu s-au mai strîns de multă 
vreme. A preferat să le pună 
locțiitorul de secretar din buzu
narul său. Despre adunări gene
rale, ce să mai vorbim ? Traian 

ALBA Secretara U.T.C. a coope
rativei agricole lucrează la... dispensar

Micu, locțiitorul, ne mărturisește 
că nu-și amintește de cînd nu 
s-au mai ținut. Ne declară apoi 
deschis că nici program de ac
tivități nu mai întocmește, de
oarece tot nu se realizează.-Dacă 
uneori, obligat de împrejurări, 
a indus in eroare comitetul co
munal U.T.C.. nu poate face a- 
cest lucru la nesfirșit. Trecem 
și aici la acțiune. In primul rînd, 
facem o verificare a tuturor 

, membrilor organizației. Toți cei 
luați in evidență se găsesc în 
sat. Programăm o adunare ge
nerală pentru a pune lucrurile

despre care se spunea că nu 
există, noi dăm foarte repede 
pornind de la un raționament 
simplu : din moment ce comuna 
are un director de cămin sala
rizat cu normă întreagă, înseam
nă că are și un cămin. „Sala aia 
din corpul clădirii C.A.P. vreți 
să ziceți dumneavoastră că e că

TELEORMAN

cultural vă
Căminul

stă la dispoziție...
min ?“—ne întîmpinase și direc
torul. „Dacă pentru acea sală vi 
s-a creat și funcția, înseamnă că 
acolo e căminul"—i-am răspuns, 
solicitîndu-i colaborarea. „Nu, 
eu nu am ce face acolo !“ ne-a 
refuzat dumnealui categoric. Și, 
în sala „aia" pentru care Florian 
Dumitrescu încasează două mii 
de lei pe lună; în sala „aia" în 
care în locul aparatului de radio, 
al meselor de șah și table, al 
pickup-ului, magnetofonului, a- 
cordeonului, viorilor și al atîtor 
alte materiale cultural-distractive 
(duse de director la el acasă) am 

tivități de înmînare a carnetelor, 
cel puțin pe aici, nu există pre
cedentul desfășurării și la locul 
de producție. Poate și pentru că 
ideea de festiv e legată, cumva, 
de ideea de destindere, de di
vertisment. Poate și pentru că 
se insistă prea mult pe ideea de 
„deosebit" în sensul unei acti

Pe cîmp,
la începutul zilei de muncă

BOTOȘANI

vități care să fie „altceva" decît 
activitatea de zi cu zi a tineri
lor. Mărturisesc că nu am ase 
menea prejudecăți, mai ales rini 
e vorba de a lega acest act, sim
bolic, al înminării carnetelor de 
membru al U.T.C. unor tineri 
într-un cadru în care ei își pot 
manifesta deplin angajarea fer
mă de a fi demni de numele de 
tineri comuniști, de angajamen
tul solemn pe care l-au rostit 
la intrarea în organizație. Spre 
lauda sa. și activistul Constantin 
Boicu a înțeles imediat avanta
jele pe plan educativ pe care i 
le poate oferi împrejurarea. Ră
mîne deci stabilit ca a doua zi. 
dimineața, să ne întîlnim la 

pul anului". Oportun și inspi
rat, dă indicațiile cuvenite pen
tru tinerea evidenței realizări
lor obținute de tineri în între
cere, pentru popularizarea celor 
mai buni.

Și în alte organizații întâlnim 
inițiative demne de consemnat. 
La liceul de cultură generală 
ni se vorbește despre cercul 
pentru învățarea conducerii 

tractorului frecventat de 21 e- 
levi și 6 tineri cooperatori, în
drumați de ing. Dinu Constan
tin de la S.M.A. Consemnăm 
apoi funcționarea unui agroclub 
cu 25 de membri, înființat de 
comitetul comunal U.T.C., con
cursul „Cea mai bună inovație 
și raționalizare", preocupări 
rodnice în preluarea inițiativei 
tinerilor din județul Olt (lu
crează în prezent trei tractoare 
care trebuiau casate în octom
brie anul trecut, două semănă
tori. 6 grape disc, 15 pluguri 
etc.). Cu alte cuvinte, inițiati
ve și acțiuni care de care mai 
interesante. Prin diversitatea și 
atractivitatea lor, se asigură o 
bună participare a tineretului 

la punct. Traian Micu a început 
să întocmească un convocator 
pentru a-1 înmîna paznicului 
care să treacă cu el pe la tineri. 
Instructorul județean nu e de 
acord : „Nu vom obține nici un 
rezultat, ii spune el. Trebuie să 
trecem noi pe la fiecare". Seara, 
membrii organizației erau strinși 
la sediul C.A.P. Eforturile depu
se au fost încununate de succes. 
Proiectul programului dc acti

vități, în'ccmii in d ibi amiaza 
zilei, a «tirn-ț fiscuții aprinse, 
constructive.

Seara, în camera de oaspeți a 
consiliului popular comunal, am 
rememorat, împreună cu Augus
tin Dan, întîmplările din cursul 
zilei. Din vorbă în vorbă, am 
ajuns la aceeași concluzie : ne
regulile întilnite nu sînt întîm- 
plătoare, ci pornesc în cea mai 
mare măsură de la modul defec
tuos in care s-au organizat 
toamna trecută adunările de a- 
legeri. Marcela Nicoară, casiera 
organizației U.T.C. de la C.A:P.

dat peste praf de grosimea unui 
deget și peste păianjeni de care 
nu puteai face nici un pas; în 
sala „aia" dotată și cu o scenă 
ca pentru un adevărat teatru ; în 
sala „aia" în care puteau încă
pea pe puțin două sute de per
soane la dans, am amenajat o 
încăpere atrăgătoare, demnă de 

invidiat de cele mai impunătoa
re cămine ale satelor.

Cade apoi scuza „nu avem cu 
ce". Am întrebat ce trebuie la o 
astfel de acțiune. „Măcar orches
tră, dar pe aici prin apropiere nu 
găsiți". Luăm imediat legătura cu 
secretarul comitetului comunal 
U.T.C. de la Tătărăștii de Jos 
— comună de care Tătărăștii de 
Sus se desparte doar printr-o 
tăbliță indicatoare — și îl între
băm dacă nu ne poate sprijini cu 
ceva. „Cum să nu, ne răspunde 
profesorul Cornel Mofteescu, se
cretar al comitetului comunal 

cîmp.
Sosim, la o oră destul de ma

tinală. după ce am stabilit, îm
preună cu cîțiva membri ai co
mitetului comunal, programul 
pentru după-amiază. Elevii ne-o 
luaseră totuși înainte : si pentru 
ei. ca și pentru toți sătenii, aici 
ziua de lucru începe odată cu 

zorile. Au luat un lot de 5 hec
tare de sfeclă de care răspund, 
ca orice brigadă de cimp a coo
perativei, și vor să demonstreze 
că sint în stare să țină pasul cu 
cei vîrstnici. Ne întimpină di
rectorul școlii. Teodor Iepure și, 
după ce află de intenția noastră, 
ne roagă să așteptăm puțin : „să 
ajungă la capătul rindului — 
zice — și apoi iau oricum o 
pauză".

Profităm de răgaz si îi urmă
rim cum lucrează. Lingă noi, o 
fată, legată la cap cu o basma, 
concentrată, cu aceeași expresie 
pe . care bănuim că o avea și 
cind se lupta cu vreo temă în 
clasă, dezvelea cu sapa frunzele

din comună la muncă, la viața 
efervescentă a acestei localități. 
Desigur, toate acestea constitu
ie tot atîtea merite ale comite
tului comunal U.T.C. O bună 
planificare a muncii (activul de 
aici se întîlnește lunar într-o 
ședință de lucru în prezența se
cretarului comitetului comunal 
de partid și a locțiitorului a- 
cestuia). analizele periodice ale 
activității care prilejuiesc apre-

cierea stadiului vieții de orga
nizație și stabilirea celor mai 
bune măsuri pentru intensifica
rea muncii de educație sint e- 
vidente prin aceste înfăptuiri. 
Instructorul comitetului jude
țean U.T.C. continuă să-și no
teze de zor în caiet.

— Intr-o singură privință, 
mărturisește Georgeta Fusaru, 
secretara comitetului comunal 
U.T.C.. nu excelăm. E vorba de 
acțiunile distractive. îmi dau 
seama că ar fi trebuit să facem 
mult mai mult. Inconvenientele 
sînt din două părți : lipsa unei 
săli potrivite și apoi faptul că 
atit eu cît și responsabilul re
sortului respectiv sîntem femei.

Primul inconvenient se pare

Bucerdea Grînoasă, nn lucrează 
in cooperativă, ci la o fermă a 
stațiunii hortlvit'? ;Ie Blai. Să 
ne mai mirăm atunci că aici nu 
se stringe nici cotizația luni în 
șir ? Ba, mai mult. Această or
ganizație nu are nici măcar se
cretar. Locțiitorul trebuie să 
facă totul. Intr-un moment de 
sinceritate el ne mărturisește că 
la organizația din care face 
parte, adunarea de alegeri nici

nu s-a ținut, că lui i s-a spus 
doar că trebuie să îndeplinească 
această funcție.

Nici secretara organizației 
U.T.C. de la C.A.P. Crăciunelu 
nu-și desfășoară activitatea în 
cooperativa agricolă. Ea este 
asistentă medicală. S-ar fi cu
venit ca la alegeri să se consti
tuie o organizație U.T.C. sepa
rată a tinerilor cooperatori și 
una a salariaților din centrul de 
comună pentru a li se asigura 
mai multă omogenitate. Vechiul 
instructor, Viorel Tarța. același 
care a „condus" și „alegerile"

U.T.C., el fiind și șeful orches
trei din Tătărăștii de Jos. Dacă 
e nevoie venim".

Și, în sfîrșit, cade și scuza „nu 
avem pentru cine, tinerilor noș
tri nu le plac astfel de acțiuni, 
sînt pretențioși". Citeva afișe „vă 
invităm la o seară cultural-dis- 
tractivă la sala C.A.P." (formu

larea — sala C.A.P. — era o 
măsură de prevedere pentru că 
cei mai mulți tineri nu știau 
unde este căminul cultural) aduc 
în sîmbăta aceea aproape două 
sute de tineri. Un anunț la in
trare pe care am scris „căminul 
cultural vă stă la dispoziție" stir- 
nește celor mai mulți care intră 
întreabera : e o glumă ? „Nu, le 
răspund organizatorii și prezenta
torii programului. Cu adevărat, 
căminul cultural vă stă la dispo
ziție. Și fără director".

Spre miezul nopții, cînd dis
tracția era în toi, în sală apare 

încă firave de sfeclă dintre bu
ruienile ce o năpădiseră. „Hai, 
Anișoară, auzim că i se striga, 
că ți-o iau ceilalți înainte 1“ A- 
flăm că e Ana Chiorăscu, secre
tara comitetului U.T.C. Intre 
timp, la marginea tarlalei, cîști- 
gătorii întrecerii pe care nu o 
lansase nimeni, decit elevii in- 

șiși, din acel spirit de competi
ție atît de caracteristic vîrstei 
tinere, își iau „premiul" : bine
meritatele minute de odihnă și o 
cană rece, proaspătă, de apă, a- 
dusă cu gălețile. Se adună curind 
cu toții și, într-un careu, format 
repede in jurul nostru, secretara 
comitetului U.T.C. înminează 
carnetele noilor uteciști : Mari
ana Zvîncă, Gheorghe Maxim și 
Viorel Murârașu, din clasa a 
opta. Ii privesc cum își șterg 
niîinile, de praf și de sudoare, 
înainte de a apuca, emoționați, 
scoarțele roșii ale carnetului, 
deschizindu-1 pentru a-și vedea 
numele. „Să-l purtați cu cinste" 
le spune secretara, stringindu-le 

că va fi înlăturat curind. Co
mitetul comunal U.T.C. a pri
mit un sediu destul de încăpă
tor pe care membrii săi au ho- 
tărit să-l amenajeze de la bun 
început ca club al tineretului. 
In ce privește al doilea, pentru 
rezolvarea situației și din res
pect pentru anumite îndatoriri 
familiale, noi le-am propus ur
mătoarea formulă : să numeas
că dintre membrii comitetului, 
bineînțeles nu din cei care au 
deja răspunderea unui resort de 
activitate, pe unul drept orga
nizator de seri distractive, ba
luri și hore, pe un tinăr între
prinzător, cunoscut și apreciat 
de tinerii satului, care să fie 
degrevat de orice altă sarcină. 
Lui să i se adreseze tinerii, el 
să se ocupe de întregul pro
gram și de întreaga organizare 
și desfășurare a acțiunilor dis
tractive. Propunerea ne-a fost 
acceptată. Rămîne ca Marian 
Ștefan, instructorul comitetului 
județean, împreună cu membrii 
biroului comitetului comunal 
din Pechea, să urmărească 
materializarea acestei idei, via
bilitatea unei asemenea formu
le. Și concomitent, tot el ins
tructorul Marian Ștefan, să în
cerce răsădirea inițiativelor 
consemnate mai sus în celelalte 
două comune de care răspunde, 
in Cuca și Rediu. Certitudinea 
că o va face în curind mi-o dau 
notițele pe care și le-a luat sir- 
guincios peste tot pe unde am 
trecut.

ION CHIRIC

de la C.A.P. Bucerdea, nu s-a 
gindit însă la o astfel de posibi
litate. fiind satisfăcut doar că 
a „găsit" o secretară pe care o 
poate întîlni oricind fără mari 
eforturi. Dacă ea ar fi lucrat pe 
cîmp ori la grajdurile coopera
tivei, ar fi avut de alergat ca 
s-o întilnească, pe cînd așa, de 
la consiliul popular parcurgea 
doar cîțiva Zeci de metri și a- 
jungea la dispensar.

Comoditatea instructorului a 
fost cea care a . dictat și com
ponența comitetului comunal al 
U.T.C. Dacă parcurgem lista cu 
membrii acestuia, constatăm cu 
surprindere că nu cuprinde nici 
un tinăr din cei 47 existenți la 
C.A.P. El e format doar din ca
dre didactice, elevi și funcțio
nari, nu reflectă compoziția rea
lă a organizației, și acest lucru 
se răsfrînge, bineînțeles, asupra 
activității. Cadrele didactice, în 
cea mai mare parte navetiste, 
participă doar sporadic la acti
vitățile organizației iar elevii, 
mai ales în timpul vacanței, nici 
atit. Maria Comșa este lăsată să 
se descurce singură. Dacă la a- 
legeri, dată fiind lipsa ei de ex
periență, nu a prevăzut în ce 
situație o să ajungă, acum îi face 
reproșuri îndreptățite vechiului 
instructor, care a tolerat o ast
fel de situație.

AL. BALGRADEAN

și secretarul comitetului comunal 
U.T.C.

— Ce faci, Dună ? — i se 
adresează el responsabilului cu 
resortul cultural-distractiv care, 
de data asta, în trecuse toate aș
teptările de bun organizator. Ai 
dat drumul la tineri în sală fără 
bilete de intrare ? Știai că sînt 
la mine. Acum ce facem ? li 
scoatem afară ca să le putem lua 
banii la ușă P

— Nu, îi răspunde Dună. 
Dă-mi mie biletele și vei vedea. 
Dună îi ia din mină carnetul 
cu biletele și, întoreîndu-se peste 
un sfert de oră, îi zice secreta
rului : n-ai avut nici o sută de 
bilete, uite banii pe ele. Fără să 
insiste el trecuse prin sală, în- 
trebîndu-i pe tineri doar dacă 
vor sa ia și un bilet, și tinerii 
scoteau imediat trei lei.

— Dacă știam, aduceam două 
sute de bilete și nu de trei lei, 
de cinci, s-a căinat la urmă se
cretarul.

— Păcat, am zis eu. Dacă ve
neau două sute...

— Da, păcat. Dacă veneam cu 
două sute...

Dar noi ne gîndeam nu la 
bilete, ci la tineri. Poate de acum 
în colo o să aibă cine să-i invite.

N, COȘOVEANU

miinile, și le văd pumnii mici 
încă, încordîndu-se pe coada sa
pei, jpe care n-au lăsat-o din 
mină, ca pe cel mai sincer și 
mai frumos angajament pe care 
l-am cunoscut vreodată : munca 
lor spunea mai mult decît orice 
cuvinte.

A urmat o discuție, legată re
pede, între noi și elevii care nu 
voiau să scape prilejul acestei 
intîlniri pentru a afla lucruri 
noi_ despre munca tinerilor din 
țară, despre sarcinile ce le stau 
în față, despre perspectivele pe 
care ți le oferă o profesie sau 
alta. O discuție scurtă, dar u- 
tilă de ambele părți. Era primul 
prilej al activistului, de cînd îl 
însoțeam, de a discuta direct cu 
tinerii la locul lor de muncă. 
Prezent, acolo, în cîmp. afla 
mai ușor ce ii frămintă pe tineri, 
care sint problemele campaniei 
agricole, ce este și ce se urevede 
că Va fi nevoie să se facă in 
viitor in organizație. Acțiunea a 
depășit astfel cadrul fixat ini
tial, roadele ei urmind a fi fo
losite de activist în îndrumarea 
activității organizației comunale.

După discuție a fost reluată 
munca. între ceilalți, pe noii u- 
teciști i-am pierdut repede din 
priviri : lucrau împreună cu 
ceilalți, la pregătirea viitoarei 
recolte.

Am părăsit cimpul îndreptîn- 
du-ne spre sat. Ziua noastră de 
lucru continua de asemenea...

MARIAN GRIGORE
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POEZIA UNEI
LITERATURĂ GENERAȚII

Deși circulă cu insistență 
ideea unei inegalabile explozi» 
valorice a poeziei românești 
contemporane incercările de a 
circumscrie mai exact fenome
nul și valorile lui de prim rang 
sint insuficiente. Cei mai mulii 
comentatori rămîn la spațiul 
necesar, dar pasager al cronicii 
literare. O viziune de ansamblu 
asupra scrierilor unui poet ni se 
oferă rar. Și mai rar una pri
vind întreaga mișcare poetică. 
Cărțile interesante ori cele inci- 
tante n-au lipsit totuși. Poezia a 
captat atenția citorva condeie 
avizate și dintre ele amintim pe 
cel al lui Șt. Aug. Doinaș cu 
Lampa lui Diogene, pe cel al lui 
Gh. Grigurcu cu Teritoriu liric, 
pe M. Nițescu cu Intre Scylla și 
Charybda. Indiferent de finali
tatea lor ele au arătat indirect 
cel puțin bogăția și complexita
tea fenomenului poetic ca și dis
ponibilitatea comentatorului de 
poezie. în Poezia unei generații 
Ion Pop ne propune însă o pri
vire mai atentă, mai sistemati
că asupra poeziei și poeților din 
ultimii zece ani. El își propune 
să facă în mod egal istorie a 
poeziei și critica ei. Istorie pen
tru că selecția făcută este dic
tată de criterii istorice. Ion Pop 
alege dintre remarcabilii poeți 
ai ultimului deceniu doar 11 : 
Nicolae Labiș, Nichita Stănescu. 
Cezar Baltag. Ilie Constantin, 
Ion Gheorghe, loan Alexandru, 
Adrian Păunescu, Ana Blan- 
diana. Constanta Buzea, Ga
briela Melinescu. Marin Sores- 
cu. De ce doar aceștia și nu și 
alții, se poate pune imediat în
trebarea ? Pentru că Ion Pop 
respectă cronologia mișcării 
poetice, preia poeții unui anume 
moment literar, și nu tinde să 
impună o ordine și o clasificare 
proprie în peisajul poeziei ulti
mului timp. Mai precis, după 
cum declară și în preambulul 
cărții el descrie literatura poeți
lor în imediata succesiune și 
eventual influență a lui Nicolae 
Labiș. Atitudinea lui este în pri
mul rind cea a istoricului lite
rar care constată un fenomen 
și-l descrie ca atare. Rămîn 
pe dinafară poeți importanți, 
care însă au debutat mai tirziu 
și n-au participat la atmosfera 
lirică postlabișiană. Lipsesc din 
cartea lui Ion Pop. el însuși 
poet, Ileana Mălăncioiu. Dan 
Laurențiu. Mihai Ursachi. Petre 
Stoica. Emil Brumaru, Constan
tin Abăluță. Marius Robescu. 
Virgil Mazilescu, pentru a nu 
mai vorbi despre Mircea T"x 
nescu și Leonid Dimov.

Autorul cărții este conștient 
de importanta omisiunilor, dar 
pentru el este mult mai tare 
imperativul prezentării poeziei 
influențate de Nicolae Labiș da
torită funcției ei eliberatoare în 
ordinea actului de creație. Foar
te interesant este din acest 
punct de vedere primul capitol 
al Poeziei unei generații, Sub 
semnul „luptei cu inerția", care 
explică poziția autorului dar in 
același timp realizează o trecere 
în revistă succintă și sugestivă 
a poeziei și poeților de azi. Ion 
Pop pleacă de la ideea de gene
rație de hotar a celor 11 poeți 
amintiți, de la ideea aportului 
lor excepțional la modificarea 
mentalității poetului și a contri
buției lor creatoare de excepție. 
Centrul generator este poetul 
Nicolae Labiș căruia i se în
chină și prima fișă. Autorul în
cearcă să analizeze atit feno
menul influentei Labiș in poe
zia succesorilor cit și nota per
sonală. unicitatea fiecăruia. Va 
încerca să analizeze atit feno
menul cit și poezia. In cele din 
urmă cartea se compune, in 
afara acestui prim capitol des
chizător de orizont istorico-lite- 
rar, din lungi fișe, unele secțio
nate în subcapitole, închinate 
fiecărui poet. La cei mai multi 
semnele influenței lui Labiș sint 
urmărite, la alții trecute cu ve
derea. Ion Pop ne propune pă
rerea lui despre cei 11 
urma unei lecturi la zi a operei. 
Acesta este in cele din 
portul acestei cărți : 
trospectivă avizată asupra unor 
poeți mult comentați. Aport 
care nu este în cele din urmă 
de loc neglijabil. Ion Pop reu
șește mai peste tot descripții 
clarificatoare. El desfășoară 
harta creației fiecărui poet in- 
dicindu-i tendințele, mijloacele 
și făcind fluentă și inteligibilă 
o mișcare creatoare care, firește,

in aspectul său inițial nu arăta 
de loc la fel de limpede. Nu 
ambiția unor interpretări izbi
toare stăpînește aceste profiluri 
ci dorința de clarificare. Poeți 
care au scris mult și adesea 
contradictoriu sînt supuși unui 
examen continuu și nuanțat. 
Descrierea universurilor poetice, 
a intențiilor și tendințelor poe
tice. ca și disocierile efectuate 
nu pot fi trecute cu vederea de 
cel interesat de poeții cu pri
cina. Remarcabilă este circum
scrierea poeziei lui Ion Gheor- 
ghe, ca și cea a lui Marin Sores- 
cu. De poezia lui loan Alexan
dru autorul se apropie cu instru
mente adecvate și aceasta este 
în genere calitatea tuturor son
dajelor lui critice. Alte profiluri 
sînt însă superficiale cum este 
cel al lui Adrian Păunescu unde 
se repetă lucruri știute fără a se 
urmări cu adevărat nota perso
nală a poetului. O observație 
care privește întreaga carte este 
însă aceea că Ion Pop se supune 
într-o mult prea mare măsură 
consensului de opinie. Operația 
principală a cărții lui rămine 
descrierea. Judecata de valoare 
este cel mai adesea absentă sau 
presupusă. El preia o selecție 
făcută de timp și o completează 
cu o analiză proprie. După felul 
cum sînt desfășurate analizele. 
In același ritm și același 
s-ar părea că toți poeții de 
sînt egali ca valoare și ca 
portantă. Autorul transcrie
observații, obiecții, rezerve, pro
poziții decisive despre scara de 
valori. O abatere care nu face 
decit să scoată și mai mult în 
evidență această uniformitate 
sînt rezervele exprimate față de 
poezia lui Ilie Constantin. Erau 
singurele posibile in .toată car
tea ?

ton 
aici 
im-
rar

Nu este vorba de a reclama cu 
orice preț rezerve, ci de a cere 
o viziune critică care să se sus
tragă uniformității și monoto
niei. Cititorul cîștigâ un îndrep
tar pentru lectura celor 11 poeți, 
dar dincolo de pilotajul lecturii 
se află și alte probleme pe care 
criticul nu le poate ocoli, 
prinzător este sistemul de 
rințe critice al autorului, 
pre poezie s-a scris mult 
precădere despre acești poeți ai 
cărții de față. O selecție era 
așadar, de presupus, dar ea a 
căpătat o înfățișare asupra că
reia merită să ne oprim. Des
pre poezia care-1 interesează pe 
Ion Pop au scris și alții, dar 
între aceștia cîțiva, poeți ca și 
autorul Poeziei unei generații, 
deci cu atît mai interesanți : 
Ștefan Aug. Doinaș, Ilie Con
stantin, Dan Laurențiu. Numele 
lor nu apare nicăieri în textul 
cărții ceea ce o lipsește de o 
coordonată sugestivă. Predilec
ția autorului pentru critica uni
versitară nu asigură cel mai în
viorător oxigen cărții. Maniera 
didactică s-a insinuat serios in 
paginile tentativei lui Ion Pop. 
Ea l-a ținut poate departe și de 
citeva întrebări și controverse 
pe care le-a ridicat critica în 
ultimul timp în legătură cu poe
zia unora dintre poeții de care 
se ocupă. Autorul e receptiv la 
aceste „seisme" doar într-un 
singur caz, Ilie Constantin, ceea 
ce este o inconsecvență. Peisa
jul poeziei acestei generații, 
dacă acceptăm titulatura pro
pusă de Ion Pop. este mult mai 
puțin calm decit lasă să se vadă 
cartea lui. Dar dincolo de a- 
ceste fatale observații, cartea lui 
Ion Pop își are meritul său de
rivat din riscul pe care și l-a 
asumat. Ea dă corp unei idei de 
circulație, 
s-o fi clădit 
la timp.

Sur- 
refe- 
Des- 
și cu

Totul e ca autorul 
destul de rezistentă

M. UNGHEANU

Gheorghe Bejancu și Ladislau 
Tarco — doi dintre cei trei sce
nariști ai filmului PARAȘUTIȘTll 
— sînt nume cunoscute ale li
teraturii inspirate din viața mili
tarilor noștri. Firesc, debutul lor 
cinematografic se produce cu un 
subiect a cărui acțiune este in
spirată din mediul pe care-l cu
nosc foarte bine. In filmul româ
nesc eroul, contemporan aflat în 
uniformă militară este un per
sonaj încă puțin prezent. Avem 
doar două filme, realizate cu 
peste cincisprezece ani in urma. 
„Alarmă în munți" și „Vulturul 
101", în care soldații și ofițerii 
armatei noastre erau personajele 
principale și mai avem cîteva sec
vențe din viața militarilor în 
filmul „Căldura" (poate chiar 
cele mai bune secvențe ale aces
tui film).

Despre filmul PARAȘUTIȘTll, 
în ciuda faptului că protagoniștii 
aparțin profesiei militare, nu s-at 
putea spune însă că este un film 
dedicat vieții acestora, că reflectă 
cuprinzător și exclusiv specificul 
și frumusețea ei. FA este o nara
țiune cinematografică despre li
nele aspecte ale vieții de familie 
a unor parașutiști. Bineînțeles că 
ni se înfățișează și episoade din 
activitatea grea, dar frumoasă a 
unei unități de parașutiști, cu 
exerciții și antrenamente spec
taculoase, cu preocupările osta
șilor și ale comandanților pentru 
perfecționarea pregătirii de lup
tă. Secretarul de partid al unită
ții, maiorul, are chiar un proiect 
pentru un nou tip de parașută. 
Deci filmul încearcă să ne intro
ducă într-un univers de preocu
pări, de muncă specifică, însă nu 
se limitează la atît. El ne înfăți
șează o problemă de etică a re
lațiilor aintr-o familie surprinsă 
într-un moment de impas. Înainte 
de a ne pronunța asupra acestui 
aspect al filmului trebuie să 
subliniem ca pe un fapt pozitiv 
alegerea mediului pentru realiza
rea acestui film.

Insistăm asupra acestui aspect 
tocmai pentru ca ei m se pare, în 
ceea ce privește fundalul, bunul 
câștigat al filmului, chiar dacă el 
ne este prezentat oarecum în 
grabă. Celălalt aspect, cel prin
cipal, subiectul de fapt al filmu-

lui — avatarurile afective ale «* 
nui om copleșit de orgoliu nu 
constituie și ,o realizare, rămî- 
nind la stadiul bunelor intenții. 
Niște bune intenții care pavează 
drumul plat, banal, al unei po
vestiri în care totul —- și oamenii 
și felul cum vorbesc, și ceea

FILM

Ralu", „Săptămina nebunilor") 
n-a depășit in ciuda experienței 
un anumit stadiu de început, al 
profesiei. Greșelile elementare 
ale filmului, greșeli dincolo de 
ceea ce e bine și rău în su
biect, sînt uneori stupefiante. Nu 
Știu de cite ori ni se prezintă 
secvențe în care un personaj — 
cel principal — intră în același 
minut din noapte în zi și apoi 
iar în noapte sau, ce să mai spu-

UN SPECTACOL POLITIC
TEATRU LA TEATRUL „LUCIA

STURDZA BULANDRA'-

I MACULATURA
'\UUDESTINAȚIE„SPEU1ALA"?

poeți in

urmă a- 
o re-

JOI, 5 IULIE 1913
SĂLBĂTICIA ALBA : Sala Pala

tului (orele 17,15: 20.15).
UM OM IN SĂLBĂTICIE : Pa

tria (orele 9: 11,30; 14; 16.30; 19:
20,15).MONTE CARLO : Favorit (ore
le 10: 12,30; 15,30; 18; 20,30),
Excelsior (orele s,30; 11: 13,30; 16, 
13,30; 21). Modern (orele 8.30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Grâdlna Mo
dern (ora 20.30).

PARAȘUTIȘTll : Capitol (orele 
9.30: 11,45: 14; 16.15; 18,30: 20,45).
Gloria (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Grădina Capitol
(ora 20,15).

ROND DE NOAPTE : Lumina 
(orele 9; 11.15. 13,30; 16; 18.30; 
20,45) Grivița (orele 9: 11,15: 13.30; 
16: 18.15: 20,30).

LUMEA SE DISTREAZĂ : Mio
rița (orele 9; 11: 13; 15: 17,15;
19.30). Grădina Select (ora 20,15).

JANDARMUL LA PLIMBARE : 
Luceafărul (orele 8.30; 11; 13,30;
16. 18.30; 21). București (orele
8.30: 10.30; 12.45; 14.45; 17; 19,15:
21.151 Grădina Luceafărul (ora 
20 3(1) Grădina București (ora

COARNELE DE AUR : Doina
(orele 11; 13,15; 15.30; 17,45; 20),
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PARAȘUTIȘTll
de TITUS

Literatura contemporană a 
continuat tradiția, bogată în o- 
pere remarcabile, a inspirației 
din realitatea țărănească si cite
va dintre creațiile durabile ale 
ultimelor decenii se adaugă o- 
perelor celor mai importante pe 
care le-a născut „viața la țară" : 
Desculț, Moromeții, îngerul a 
strigat, la care se pot adauga 
nuvelistica Iui Ștefan Bănules- 
cu și Ion Lăncrănian. cîteva bu
căți de Eugen Barbu, romanele 
și povestirile lui D. R. Popescu, 
schițele lui Ion Băieșu și, desi
gur, multe altele.

Nioi dramaturgia nu ’putea o- 
coli realitatea satului, a satului 
contemporan. Cantitativ, secto
rul dramaturgiei s-ar putea 
spune că stă pe primul loc. Re
cent, printr-o inspirată inițiati
vă editorială, „Cartea româneas
că" ne-a pus la îndemînă o an
tologie de teatru scurt : Nunta 
cerbului, douăzeci de piese cu 
„subiect sătesc". între 1951—1972 
s-au scris în România 88 de 
piese cu „subiect sătesc", ceea 

nu-i de- 
constituit 

între- 
artistice 

interme- 
rurală a 
spectaco-

s-o recunoaștem, 
puțin. Ele au 

numeroaselor 
ale echipelor 

amatori. prin 
lor populația 

venit In contact cu 
Iul teatral, gen de artă puțin 
accesibil maselor largi popu
lare pînă la revoluție. Spectaco
lul tradițional în mediul rural 
era cel religios. Vicleimul si 
altul, laic, reprezentat de așa 
numitele cete de haiduci. Așa
dar. departe de a ne scăpa sem
nificația pătrunderii niesei de 
teatru actuale in mediul sătesc, 
se cuvine subliniată schimbarea, 
radicală, ce a avut loc. precum 
si meritul muncii, al strădaniei 
activiștilor și creatorilor 
au contribuit, după energia și 
lentul fiecăruia, la crearea 
restei noi 
satului de 
sînt clare tot așa cum este clar 
că piesele cu

ce, 
loc 
materia 
ceri 
de 
diul

realități culturale 
azi. Toate acestea

care
ta- 
a- 
a 

ne

" „1. î „subiect sătesc"
au căutat să țină oașul dacă nu 
întotdeauna cu adinei)e și reale
le modificări din mediul 
măcar cu anumite semne ale a- 
cestor mari transformări. Lă- 
sînd acum de o parte o chestiu
ne ce ni se nare sterilă, aceea 
a oportunității ori iustificării 
unei antologii alcătuite într-un

rural

Program de desene animate pen
tru copii — ora 9.45).

ANTONIU SI CLEOPATRA î 
Scala (orele 9,30; 13: 16.15; 19,30), 
festival (orele 9: 12,30: 16; 19,30), 
Stadionul Dinamo (ora 20:30), 
Grădina Festival (ora 20.30).

CIPRIAN PORUMBESCU : Cen
tral (orele 9.15: 12,30: 16; 19.30).

ULTIMUL CARTUȘ : Dacia
(orele 8.30: 11; 13,30: 16; 18,30;
20.45) . Volgâ (orele 9: 11,15; 13,30; 
15,45; 18-, 20.15). Arta (orele 15,30; 
18; 20.15), Grădina Arta (ora 
20.30).

LUPUL MARILOR î RĂZBU
NAREA : Timpuri Noi (orele 
9—19 In continuare).

SIMON TEMPLAR INTERVINE: 
Buzești (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
13.15; 20,30), Aurora (orele 9; 11,15; 
33,30; 15,45; 18; 20,15), Tomis (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Gră
dina Buzești (ora 20,15), Grădina 
Aurora (ora 20,30). Grădina Tomis 
(ora 20,30).

AICI ZORILE SINT DIN NOU 
LINIȘTITE : înfrățirea (orele
15.30; 19).

FLUTURII SINT LIBERI î Me
lodia (orele 9; 11,15: 13,30; 16; 18,30;
20.45) , Flamura (orele 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30),

ce-și spun, chiar ți locuințele — 
ne apare fals.

Falsitatea dialogului, schema
tismul acțiunii sînt atît de pu
ternice incit orice emoție artis
tică pălește. Se adună în subiect 
atitea întîmplări senzaționale, 
trucat senzaționale, incit intere
sul scade încă de la început. Și 
filmul se urmărește cu o atenție 
concesivă.

Nu știm de ce Mihai Opriș — 
al treilea semnatar al scenariului 
— un mai vechi autor de subiec
te pentru studiourile noastre, nu 
a știut să frîneze atît diluția dia
logurilor cit și nefirescul unor si
tuații chiar dacă ele erau propuse 
de entuziasmul unor noi veniți 
în arta filmului. Este, spre 
exemplu, greu credibil ca un 
soldat să-și permită nu atît furtul 
unei parașute cit decolarea cu 
un avion de transport și apoi 
aventurismul unui salt temerar. 
Să mai amintim că un avion (de 
transport, cum aminteam) nu 
este o jucărie de care 
pune oricum 1 Desigur, 
pare senzațională dar 
un senzațional ridicol.

Dinu Cocea, regizorul filmu
lui, aflat la a șaptea peliculă, 
prima de actualitate după seria
lul „Haiducilor" („Haiducii", Ră
pirea fecioarelor", „Răzbunarea 
haiducilor", ,Haiducii lui Șap
te cai", „Zestrea Domniței

nem de ideea („originală" ?) a 
prezentării programului nostru 
de televiziune ca fiind. în culori ? 
Acestea și alte inadvertențe pro
fesionale nu sînt deloc minore, 
ele delimitează exact posibilități
le regizorale. In plus, imaginea 
operatorului George Voicu, ex- 
ceptînd cîteva împrumuturi din 
Lelouche, ține de estetica înce
puturilor artei filmului, o abun
dență stînjenitoare de planuri 
medii.

Din distribuție, Dana Comnea, 
Valeria Seciu Și — parțial — 
Silviu Stănculescu se luptă cu 
replicile greoaie și reușesc să 
tacă, iar Florin Piersic nu joacă 
ci se joacă de-a interpretul auto- 
parodiindu-se.

19 premiere cu piese româ
nești in stagiunea actuală din 
București și succes categoric al 
teatrului politic : în deschidere 
„Un fluture pe lampă" de 
Paul Everac la Național, spec
tacol urmărit tot timpul cu in
teres, in închidere ..Puterea și 
Adevărul" de Titus Popo viei la 
„Bulandra", spectacol așteptat ca 
un adevărat eveniment. Și pri
mit tot la fel, deși filmul cu 
același titlu, cu aceeași 
s-a jucat, ori continuă 
joace, de vreo doi ani. 
cum se vede, preferința 
cului pentru problematica poli
tică, preferință verificată în ci
nematograf, se confirmă pe de
plin și în teatru. Confirmarea 
era necesară fiindcă prea des 
s-a afirmat că spectatorul aș
teaptă să vadă numai pe ecran 
întâmplări petrecute aici, acum, 
deci realitatea. Prea des se re
peta că pe scenă sînt așteptate 
doar piesele clasice, care scutesc 
pe spectatori să gindească și să 
facă alte aprecieri decit cele 
știute din manuale. Astfel de a- 
firmații s-au dovedit nejustifi
cate, ca și cele privind predilec
ția publicului pentru comedie : 
drama politică, teatrul politic

temă 
să se 
După 

publi-

poți dis-
secvența 
există și

TUDOR STANESCU

cadru strict tematic — între
prindere posibilă de vreme ce 
avem cartea sub ochi 1 — e ca
zul de a ne întreba dacă, pe 
lingă muncă și bunăvoință, în 
teatrul scurt .cu. „subiect sătesc" 
avem de a face și cu valori ar
tistice. cu creații dramaturgice 
durabile, menite să înfrunte va
lul necruțător al timpului, 
această privință lucrurile 
complică. Nu știm cum 
toate cele aproape 90 de piese 
dar acestea din care se compu
ne antologia sînt departe de a 
ne satisface. O umanitate falsă 
văzută cu un ochi superficial ne 
întîmpină din mai fiecare pagi
nă. Eroarea principală ni se 
pare că provine din apelul ma
siv la situații „stas", la conflic
te de operetă, rezolvate rapid și 
sumar, pe o linie total previzi
bilă. fără nici o surpriză. Ade
văratele conflicte par să fi fost 
lăsate undeva în afara acțiunii 
dramatice imaginate, conside- 
rîndu-se probabil prea cunoscu
te. însă teatrul cu conflictul 
presupus, lăsat în culise, mai 
precis în „culisele" istoriei, 
n-are nici o șansă de supravie
țuire. Aceste Diese sînt false nu 
pentru că vorbesc despre lu
cruri care n-au existat ci pen
tru că între dorința de a reali
za si ilustra r>e scenă, prin re
plici și relații între nersonaje. 
o maximă încordare dramatică, 
o confrunta»-? reală, și motivul, 
„miză" conflictului sugerat este 
o adevărată prăpastie. E greu 
de crezut că, de exemplu, apari
ția nepotismului în noile forme 
de muncă și conviețuire din me
diul rural — coooerativele agri
cole de producție a îmbrăcat 
haina operetistică din „Neamu
rile" și din alte piese înrudite 
cu aceasta, 
transplantat 
cclbrîndu-le cu cîteva date su
perficial autohtorîe, scheme și 
conflicte celebre.. „Asta e nora 
pe care

în 
se 

sînt

Mulți autori au 
în mediu) sătesc.

o vreau" rezolvă cu 
stîngăcle eternul conflict Shakes
pearean, dintre dorința copiilor 
și voința părinților. Romeo se 
numește Costin. Julieta este 
Maria. Motivul discordiei dintre 
Simion si Voica, părinții tineri
lor îndrăgostiți, este luat desi
gur din noile realități : dezvol
tarea sectorului avicol. Voica nu 
vrea să-și dea fata după Costin,

pentru că Simion, tatăl acestu
ia, subapreciază numitul sector. 
In altă piesă, în calea iubirii 
tinerilor se ridică interesele a 
două gospodării rivale. Antal, 
președintele gospodăriei ..Pro
gresul" este contra proiectatei 
căsătorii dintre Zsuzska, briga
dieră la grădina de zarzavat, și

Demeter, grăjdar la „Spicul de 
aur", pentru că plecarea fetei ar 
periclita 
nu este 
nici un 
vins de 
iar din 
șească se naște un umor silit, 
fals. O „mireasă cu mașină" 
pune la încercare. în altă buca
tă, iubirea pretendenților, in- 
spirîndu-se după „Bolnavul în- 
chipuit" de Moliere. înscenarea 
decprge perfect, nimeni nu sesi
zează nimic, deși lucrurile sînt 
mai mult decit străvezii. Nu ne 
rămîne decit să bănuim că pre- 
tendenții înșelați sînt. subdez- 
voltați. Și așa mai departe.

Deviza teatrului scurt pare să 
fie : „bun pentru mediul rural", 
adică schematism, platitudine, 
personaje simpliste și un dialog 
simplist, neautentic. Au fost îm-

soarta grădinii. Lucrul 
firește, imposibil, dar 
personaj nu pare con- 
seriozitatea chestiunii 
„înfruntarea" lor coco-

PRO SI CONTRA

prumutate, intre altele, situații 
cu paternitate precisă, cum 
fi metafora „mielul turbat" 
plicată Insă mediului : țăranul 
taciturn, somnolent, cuprins su
bit. de „îndrăzneala" lui Anton 
Modan din nuvela lui Marin 
Preda. îndrăzneala de aici și 
„turbarea" din piesa lui A. Ba
langa. Schimbările la față sînt 
rapide și incredibile. Lipsa de 
autenticitate în ton și conflic
te. sărăcia tipologică a umani
tății sătești (într-o epocă în 
care, dimpotrivă, istoria răsco
lește mediul scoțind la iveală o 
mare diversitate tipologică), mi
marea penibilă a vorbirii țără
nești (așa cum un adult s-ar 
strădui să vorbească peltic, pe 
.înțelesul" copiilor)", imaginea 

unui sat unde conflictele se re
zolvă cu facilitate în comedie 
joasă, fără nici un haz și, în fine, 
absența chiar și a minimelor e- 
xigențe literare a textelor, ne 
fac să apreciem antologia de 
față ca o ilustrare elocventă a 
unui eșec literar și dramaturgie.

ar 
a-

O maculatură plină de pozitive 
intenții nu-1 nici mai bună nici 
mai rea decit alta. Citim piesele 
cu subiect țărănesc și nu ne 
vine să credem că într-o lite
ratură In care valorile maxime 
au fost atinse de opere de „in
spirație țărănească" a căpătat 
drept de cetățenie o categorie 
de lucrări „special" destinate a- 
cestui public dar în care „spe
cial" se traduce prin nivel sub
mediocru, absența conflictului 
dramatic și, în schimb, prin a-, 
btmdența situațiilor false, a dia
logului simplist și a umorului 
de prost gust. Asta se cheamă 
accesibilitate ? Cu ce preț ?

Desigur, sint și citeva excep
ții. Una o constituie înțeleap
tă opțiune de Mihai Neagu Ba- 
sarab, alta, parțial. Nemaipome
nita furtună de Mihail Davido- 
glu (mediu și atmosferă de dra
mă „nordică"). Poate și Luna, 
seceră albă de Mihai Geor
gescu...
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DÎRĂ MAI PRESUS
DE TIMP

„Ceva trebuie 
tește umărul. / 
întreprins", consideră coatele. / 
„Cineva deține secretul și pu
terea" ! I strigă cele treizeci și 
trei de vertebre / și genunchii, 
/ indoindu-se“ — astfel se ridi- 
dică împotriva ideii de risipire, 
contra înaintării omului spre 
moarte, poetul Nicolae Neagu. 
Pînă aici, toate bune, poezia 
este cu adevărat o formă spe
cific umană la împotrivire, la 
distrugere, la destrămare etc. 
Nicăieri poate mai mult ca în 
poezie omul nu și-a dezvăluit 
dorul de creație, de durabil cu 
conștiința duratei lui efemere. 
De aceea dorința poetului de a 
lăsa pe acest pămint „o diră 
mai presus de timp" este de în
țeles. Ce fel de „diră" ? Și a 
cui ? Dacă citim cu atenție ver
suri ca „Tu mă străpungi cu 
iarba, / eu te străpung eu eăl- 
ciiul. / Tu mă presari cu nisi
pul. / eu te presar cu lacrima. / 
Tu mă iubești cu arborii, / eu 
te iubesc cu gindurile", dacă ci
tim deci cu atenție și cu me
morie normală asemenea ver
suri, ne aducem aminte, de ce 
oare ?, de Nichita Stănescu și 
nu de Nicolae Neagu. Ciudat 
lucru ! Să vrei cu dirzenie să

făcut", soco- 
„Ceva trebuie

lași o „diră mai presus de 
timp" dar într-o manieră inau
gurată de altcineva, iată o si
tuație care strecoară in sufletul 
cititorului un sîmbure de în
doială. Dar să nu ne pripim. 
Distanțele sînt mari, vorba poe
tului, „Te umblu de la o cîm- 
pie la alta, / de Ia o emoție de 
grîu la o emoție de pești". în 
acest spațiu liric, spațiu al me
tamorfozelor, se fac și alte des- 
------ -----------  — ------ că 

de
coperiri, cum ar fi aceea 
„ochii noștri au un ochi 
veghe" sau „capetele au un cap 
mai sus" (ceea ce. nici vorbă, 
sună ceva mai original deși nu 
prea mult). într-o foarte per
sonală declarație lirică de iubi
re citim aceste asigurări so
lemne : „Aici sintem noi / și 
ținutul dimineților răcoroase / 
brumelor dinăuntru și dinafară 
/ ca un argint in pleoape și pe 
oase (vers realmente frumos) 
Aici sintem, în după amiază / 
cuvintul de iubire naște cai..." 
Dacă am cuteza să întrebăm, 
simplu, „cum ?“, („cuvintul de 
iubire naște cai"), am săvirși 
desigur o eroare prin neadecva- 
re : poezia n-are o valoare 
strict și exclusiv utilitară, ea 
este deasupra valorii de între
buințare pe care o are, bună-

oară, plinea. Totuși nașterea 
cailor din „cuvintul de iubire" 
este o performanță ce s-ar cere 
explicată. Există și o „bursă a 
ideilor", poetice sau nu. Dar să 
mergem mai departe și să cău
tăm ..dira" promisă. O strofă 
ca „Aici sintem, în înserarea 
ochiului norocos, întredeschis, / 
sărbătorită sărbătoare / ce 
ne-am promis-o, doamne, și 
prezis" conține. iarăși, două 
performanțe : 
bărbătesc ne trimite 
direct la o cunoscută poezie de 
Adrian Păunescu iar cu topica 
ultimului vers ne aflăm bine
înțeles pe teritorii argheziene. 
Presupunind că poetul e încă 
modest, că se ascunde, că nu 
are orgoliul originalității cu 
orice preț, să citim mai depar
te, cu speranța că-1 vom întilni 
pină la urmă (o reminiscență 
de lectură este probabil și în 
versul „Cea mai, / ce, / a...“, 
suspinare ruptă care la Cezar 
Baltag se cheamă „implozie"...). 
Răbdarea, și speranța care o a- 
nimă, ne-au fost răsplătite 
plin. Am găsit următoarele 
suri în care ni se pare că poe
tul este, în fine, el însuși, pa
tetic. nou, plin de fantezie, dis- 
tilator de esențe rare. Cităm

/ 
doamne, 

iarăși, 
tonul inflexibil, 

cam prea

din 
ver-

cu multă satisfacție : „să nu 
mă vezi, să nu se vadă / că 
mai exiști in nemurirea mea, / 
că mă învinge ca o acoladă / 
un sfert de-nfrigurare și ceva. 
// Să nu-mi auzi, să nu se-audă 
/ căderea frunzei după ce-am 
plecat, / amurgul rămurind din 
coama udă / 
la pătrat. // 
gust. / să nu 
aerul tău in 
cind ochiul ______
guros, / dintr-un întreg de cerc 
și-o zecimală, // să nu se vadă, 
ah, să nu se vadă / că mai e- 
xiști în nemurirea mea, / că mă 
învinge ca o acoladă / un sfert 
de-nfrigurare și ceva". Versu
rile ilustrează vocație pentru 
lirica de dragoste a poetului. 
Iată și înclinația pentru poezia 
de atmosferă : „O iarnă tăce
rea dispărutului / aburește gea
mul spre ninsoarea / in asalt 
asupra " - --■ ■ ■
indură 
clanței 
oasele 
furi. / 
mănos 
fără șa / în genunchi „____
orbita / verde cind mă deplîn- 
gea". S-ar mai putea cita ver
suri probante pentru atracția 
spre lirica de idei, filozofică in 
Ninse colinele în amurg de Ni- 
colae Neagu. ' " " ' ~
tă plăcere 
nu-i așa, nu 
chiar totul...
lăsat să descopere singur „cine 
deține secretul și puterea" așa 
cum atit de sugestiv strigă cele 
treizeci și trei de vertebre și 
genunchii din versurile poetu
lui...

a șarpelui de casă 
Să nu mă lași să 
mă lași să miros / 
trimbe și beteală / 

te compune, ri-

ușii răsfățate. / Nu se 
/ pleoapa spre oțelul 
/ care singură mai știe / 

împrejmuite cu inghe- 
Intîrzie / intr-un miez 
penumbra / fără cal și 

„------ Li gustind

Lăsăm insă aceas- 
cititorului căruia, 
trebuie să-i spui 
în fond, el trebuie

M. COSTEA
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SALCTMUL LILIACHIU : Cotro- 
ceni (orele 15.30; 18: 20,15).

PE ARIPILE VINTULUI : Bu- 
cegi (orele 9.30; 14,30. 19,15), Gră
dina Bucegi (ora 20,15).

SEMNALE : Pacea (orele 16; 
18: 20).

CIND LEGENDELE MOR : 
Unirea (orele 15,30: 18; 20,15),
Popular (orele 15,30; 18; 20,15), 
Grădina Unirea (ora 20.30).

O ZI MAI LUNGA DECIT UN 
AN : Vitan (orele 15.30; 18. 20,15), 
Grădina Vitan (ora 20,30).

VERONICA : Floreasca (orele 
16; 18; 20).

COPIII CĂPITANULUI GRANT: 
Drumul Sării (orele 15,30; 18;
20.15) , Munca (orele 15,30; 18;
20.15) .

SOLARIS : Ferentari (orele
15,30; 19).

ACEA PISICA BLESTEMATA : 
Lira (orele 15,30; 18; 20,30), Grădi
na Lira (ora 20,15).

AVENTURILE LUI BABUȘCA 
Rahova (orele 15,30; 18; 20,15).

FATA BATRTNA ! Viitorul (o- 
rele 15,30: 18: 20,15).

TECUMSEH : Cringașl (orele 
15,30; 18: 20.15).

CE SE INTIMPLA, DOCTORE ?: 
Giulești (orele 15,30; 18; 20,15).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI î 
Moșilor (orele 15,30; 19), Grădina 
Moșilor (ora 20,15).

CEAȚA : COSMOS (orele 16;
18: 20).

NICI UN MOMENT DE PLIC
TISEALA : Progresul (orele 15,30; 
18; 20,15).
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Teatrul ,,C. I.'Nottara“ (Sala 
Comedia — Teatrul National 
,.I. L. Caragiale) : HOTELUL 
ASTENICILOR — ora 20: Ansam
blul ,,Rapsodia Română** : ME
LEAGURI FERMECATE — ora

18,30; Circul Globus : ARENA *73 
(Spectacol internațional) — ora 
19.30: Teatrul ,,C. Tânase" (Sala 
Victoria) ; JOS PALARIA — ora 
19,30.

adio
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PROGRAMUL III

9,00 Știri. 9.05 ..Incognito0 — pro
gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : ,,Peste deal** de 
Robert Flavian. 10,00 DIVERTTS- 
CLUB. 11,00 Știință și tehnică. 
11,10 Profil pe portativ — Petre 
Săbâdeanu. 11.30 Pentru prietenii 
magnetofonului. Opera ..Paiațe**. 
12,dO TRANSMISIUNI DIRECTE 
DIN TARA. 12,10 Invitație în fo
notecă. 12.55 Melodia zilei. 13,00 
închiderea emisiunii de dimineață. 
17,00 Știrile după-amiezii. 17.05 
Alo, Radio ! —■ Muzică ușoară la

cererea ascultătorilor. 18.00 Șapte 
zile, șapte arte. Cinema. 18.10 
Radio circuit. 18,55 Melodia zilei. 
19.00 Tn direct... de la Stațiunea 
de odihnă a tineretului Costinești. 
19,30 Știri. 19,35 Casa de discuri 
,,Ariola*'. 20,00 Teatrul radiofonic. 
..Călătorie întreruptă" de Konrad 
Ebenhard". 21,00 Radio-super-top 
— muzică ușoară românească. 
22.00 Radiojurnal. Buletin meteo
rologic. Sport. 22,30 Melodia zilei. 
22,35 Vedete ale muzicii ușoare. 
23,15 Poetica. Victor Frunză. 23,20 
Fragmente din opera „Năpasta** 
de Sabin Drăgoi. 23,55—24.00 Ulti
mele știri.

JOI. 5 IULIE 1973 
PROGRAMUL I

9,00 Curs de limbă franceză. Re
capitulare (1). 9,30 Prietenii lui

Așchiuță**. „Locul I rezervat lui 
Așchiuță" — film de Tatiana Sire- 
teanu și Floricel Nicolae. Inter
pretează copiii de la Grădinița Mi
nisterului Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor. Prezintă Da
niela și Așchiuță. 10.00 Telex. 10,05 
Amintirile catedrei — reportaj TV. 
10.25 Pagini din operete. 10,55 
Bucureștiul necunoscut : Bucu- 
reștiul lui Mihai Eminescu. 11,15 
Tele-cinemateca. Ciclul Zbigniew 
Gybulski. „Cu toată viteza. îna
inte !“ 12,40 Teleobiectiv. 13.00 Te
lejurnal. 15,00 Tenis de cîmp : 
Prima semifinală a probei de sim
plu bărbați din cadrul turneului de 
la- Wimbledon. Transmisiune di
rectă. Comentează Radu Voia.
17.30 Emisiune în limba maghiară.
18.30 Telex- 18.35 Publicitate. 18.40 
Omul si muzica lui : Niccolo Paga
nini. în program : Capriciul nr. 1 
și 5: Trei piese pentru chitară : 
fragment din Concertul nr. 1 în 
Re major pentru Vioară. își dă 
concursul Ion Voicu. Artist al Po
porului, Prezintă Theodor Bălan. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
Cincinalul înaipte de termen. 1973 
— an hotărîtor. 20,00 Cîntecul săp- 
tămînii : ..Sînt student și briga
dier" de Temistocle Popa. Text 
Mircea Block. Interpretează Ion 
Bănică. 20,05 Seară pentru tineret. 
Brigăzile de muncă patriotică au 
împlinit vîrsta generației noas

POPOVICI
care obligă la reflectare, la ati
tudine și angajare — chiar mai 
mult decit filmul — întrunește 
astăzi o mare adeziune. Sălile1 
pline de la Teatrul „Bulandra"; 
la „Puterea și Adevărul" chiar 
acum, la sfîrșit de stagiune,, 
atestă interesul serios al publi
cului pentru acest gen de artă., 
Teatru martor al 
tru, cu valoare 
al evenimentelor 
de confruntare a
nante în societate, sensibilizea
ză spectatorul de orice vîrstă.; 
Titus Popovici n-a întreprins 
deci un act lipsit de oportuni
tate scriind după scenariul fil
mului și o piesă de teatru : be
neficiem astfel de unul dintre 
cele mai izbutite texte pentru 
teatrul politic. Colectivul de la 
„Bulandra" n-a întreprins un 
act lipsit de utilitate, montîndi 
după un film de răsunet și lu
crarea dramatică : sintem astfel 
martorii unui interesant specta
col politic. Un spectacol care a- 
duce în discuție principii impor
tante pentru evoluția noastră, 
socială, dezbatere curajoasă a 
unor probleme ce ne privesc pe 
toți : apărarea și dezvoltarea 
democrației socialiste, ideea pu
terii care emană de la popor și. 
aparține poporului, izbinda con
cepțiilor înaintate privind ade
vărul în revoluție. Titus Po
povici a evocat în piesă, ca și in 
film, istoria anilor 1944—1965 cu 
patosul, cu elanurile, cu împli
nirile dar și cu greșelile lor, 
deschis, lucid analizate. Desti
nele eroilor săi circumscriu a- 
ceastă frămintată epocă ; reac
țiile lor — pornite nu din idea
luri diferite, ci din înțelegerea 
diferită a căilor spre ideal — 
conduc la înfruntări cu conse
cințe dramatice. Consecințe 
uneori dureroase, chiar irepara
bile, dar care privite in față, 
bărbătește. prin noua perspecti
vă clarificată de partid la Con
gresul IX, 
nerepetării.
fapte din deceniile 5—6, analiza 
sursei lor, descrierea unor per
sonaje care le-au comis ori su
portat confereau filmului dra
matism și tensiune. In piesă, ori 
mai precis, in spectacol, dra-, 
matismul n-are chiar aceeași 
proveniență, tensiunea cea mai 
puternică existînd in planul 
ideilor. De fapt, spectacular, 
nici nu se putea altfel : piesa, 
nu e desprinsă total de scena
riul de film, întoarcerile în timp 
sint extrem de numeroase că și 
locurile acțiunii, chipurile per
sonajelor apar mai vag contu
rate. " ”
iui .
tare
concepții asupra cărora publicul 
a fost chemat să reflecteze pro
fund și responsabil. De fapt., să 
se simtă implicat în analizarea 
lor. în judecarea dreptului la 
Putere și la Adevăr. In crearea 
sintezei dintre acestea, plus 
coordonata nouă a zilelor noas
tre — omenia, încrederea in om. 
Și pentru ca să nu se închipuie 
ca de obicei „privitori ca la 
teatru", Liviu Ciulei a dispus, 
spectatorii de jur-imprejurul 
scenei, pe toate patru laturile 
sale, locul de joc fiind acum în' 
mijlocul sălii. „Cind stă comod 
in fotoliu, publicul asistă doar 
la lupta dintre teatru și piesă", 
spunea Brecht care, ca și Pisca- 
tor, modifica total teatrul pen-' 
tou fiecare reprezentație. „în 
acel caz, afirma în continuare 
Brecht, singurul rol al publicu
lui este de a stabili dacă tea
trul iese învingător sau învins 
din această înfruntare". In ca
zul nostru, ca spectatorii să nu: 
fie preocupați eventual de lupta 
dintre piesă și film, și desigur,, 
mai ales, pentru a-i solicita la 
dezbaterea ideilor de bază ale 
spectacolului, regizorii — Liviu 
Ciulei și Petre Popescu — i-au 
adus la numai un pas de actori. 
Firește, pentru interpreți este o 
sarcină extrem de grea jocul ă- 
cesta complet descoperit, ca și. 
trecerea prin atitea ipostaze, 
timp și locuri. Cu toate acestea, 
fiecare în parte și toți împre
ună rezolvă asemenea sarcină 
admirabil. Un spectacol politic 
nu e un spectacol de actori, ci' 
de echipă : colectivul de la ..Bu
landra" — regizori, scenografi, 
interpreți, tehnicieni — au func-: 
ționat ca o adevărată echipă și 
anume, una alcătuită din valori, 
condusă cu inteligență. Meritul 
ei, ca și efortul, este colectiv ;,. 
vom sublinia totuși, în afara a- 
portului vrednic de stimă al re
giei. creațiile actoricești datora
te lui Victor Rebengiuc, Liviu 
Ciulei. Petre Gheorghiu, Marius 
Pepino. Octavian Cotescu. Toma 
Caragiu și George Oprina. Vom 
remarca, de asemenea, pe Ileana 
Predescu, Dan Damian și Ser
giu Cioiu.

timpului nos- 
de comentator 
lui de seamă, 
ideilor domi-

dau certitudinea 
înfățișarea unor

Realizatorii 
au propus 

puternică

spectacolu- 
P confțun- 
intre două

VIORICA TANASESCU

tre — reportaj documentar realizat 
de Timotei Ursu. 20,32 Moment 
poetic. 20,44 „Dosarul Postică A- 
chirei“ — anchetă de Timotei 
Ursu. 21,10 Ateneul tineretului. 
21,18 Noi și codul eticii comuniste. 
21.35 Ritmuri tinerești. Prezintă 
Ioana Cassetl. 22,00 Imagini din 
Venezuela — Caracas — cetatea 
veșnicei primăveri. 22,15 24 de
ore. Din țările socialiste. 22.45 Te
nis de cîmp : A doua semifinală a 

■ probei de simplu bărbați din ca
drul turneului de la Wimbledon 
(selecțiuni înregistrate). Comen
tează Radu Voia.

PROGRAMUL II

17.30 Agenda. 17,40 Ansambluri 
folclorice : Cîntece și jocuri popu
lare interpretate de ansamblul U- 
zinei metalurgice „Timpuri Noi" — 
București. 18,10 Municipalitatea 
răspunde bucureșteanului. 18,30 
Film serial pentru tineret : „Tu
nelul timpului". Episodul al XIII- 
Jea — Vrăjitorul Merlin. 19,20 1001 
de seri. 19.30 Telejurnal. Cincina
lul înainte de termen. 1973 — an 
hotărîtor. 20,00 Ciclul „Marile 
nume ale muzicii universale" : 
Wolfgang Amadeus Mozart. 22,00 
Roman foileton : „Noile aventuri 
ale mușchetarilor" — ecranizare a 
romanului „După 20 de ani" de 
Al. Dumas. Episodul III — „Pe
ricolul".

<
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PRIMIRI LA PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE MINIȘTRI de peste hotare

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste ' România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit, miercuri 
după-amiază, pe D. P. Dhar. 
ministrul planificării din India, 
care face o vizită în țara noas
tră la invitația Comitetului de 
Stat al Planificării.

în timpul convorbirii au fost 
abordate probleme privind dez
voltarea relațiilor de colabora
re și cooperare româno-indiene 
Ir. diferite domenii de activ ita 
te, precum și unele aspecte ale 
vieții internaționale.

La întrevedere, * 1 desfășurată 
într-o atmosferă cordială, ar 
participat Ilie Verdeț, prim- 
vicepreședinte al Consiliului ds> 
Miniștri, Manea Mănescu, vice
președinte al Consiliului de Mi 
niștri, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării.

ălătoream de două
Tț săptămîni pe șose- 

' lele Algeriei. Ad
mirasem frumuse-

1 țile țării și hărni- 
cia oamenilor, re

marcasem eforturile îndreptate 
către dezvoltarea țării. Fusesem 
martor la elaborarea șarjelor de 
oțel de la El Madjar, conduse
sem unul dintre tractoarele Pro
duse în fabrica specializată dc 
la Constantine, îi văzusem la 
lucru pe temerarii constructori 
ai magistralei transsahariene, 
mă întreținusem ore în șir cu 
chimiștii din Arzene — salariați 
ai celui mai mare combinat de 
îngrășăminte minerale al orașu
lui, cu constructorii de mașini 
agricole din Mdeea, cu realiza
torii primelor motorete și moto
ciclete algeriene, cu lucrători 
din ferme agricole. Tot ceea ce 
văzusem îmi îneîntase ochiul, 
îmi încălzise inima, mă convin
sese că în perioada scursă de la 
proclamarea independenței (5 
iulie 1962), poporul algerian a 
depus eforturi deosebite pen
tru valorificarea superioarij a 
bogățiilor solului și subsolului. 
Dar ceea ce am văzut la Skikda 
a ilustrat în modul cel mai con
cludent noua realitate alge
riană.

Aflat între Cap Fer și Cap 
Bougaraoni, unde apele limpezi 
ale Mediteranei sînt strînse în 
chinga unui golf, orașul s-a dez
voltat pe vatra unei localități 
pescărești, devenind, astăzi, 
„stea” de primă mărime a econo
miei Algeriei, cetate a „aurului 
negru". Din inima Saharei. de Ia 
Yhaod el Hamara și pînă aici, 
la malul mării, au fost montate 
conducte ce transportă intr-un 
an 22 milioane tone de țiței. O 
bună parte este prelucrată în 
moderna rafinărie ridicată în 
ultimii ani, iar restul este livrat 
la export. Existența a aproape 
100 000 oameni este legată de 
industria orașului, de portul

Au luat parte Petre Tănăsie, 
ambasadorul României în India,

Primire la C.C. al P.C.R.
Miercuri, la amiază, tovarășul 

Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., a primit pe Raif Diz- 
darevici, adjunct al secretarului 
federal pentru afacerile externe 
al R.S.F. Iugoslavia, care se află

• TOVARĂȘUL Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a întîlnit miercuri cu 
tovarășul Jakob Lechleiter, 
secretar central al Partidului 
Elvețian al Muncii, care și-a 
«petrecut concediul de odihnă în 
țara noastră.

în cadrul întîlnirîi, desfășu
rată într-o atmosferă de caldă 
prietenie tovărășească, s-a efec
tuat un schimb de opinii in 
probleme de interes comun 
pentru cele două partide.

• TOVARĂȘUL Paul Nicu- 
Iescu-Mizil, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul educației și învățămîntului, 
a primit, miercuri după-amia
ză, pe Mohamed Bouamoud, 
subsecretar de stat pentru în 
vățămîntul primar și secundar 
al Regatului Maroc.
r Cu acest prilej au fost discu

tate probleme privind colabo 
!?ărea dintre România și Maroc 
în domeniile învățămîntului, 
științei și culturii.

TINERE—CUNOAȘTE-ȚI ȚARA!
(Urmare din pag. I)

AGENȚII!

tineri, din județul Prahova, au 
fost, însă, angrenați și în acțiu

ne cunoaștem 
și „Floare de 

bucură de o 
ce în ce mai 
cunoaște mai

ntie „Tineri — să 
patria socialistă" 
colț", care se 
popularitate din 
mare. Pentru a 
bine realizările Agenției jude
țene Prahova a B.T.T., cit și, 
mai ales, acțiunile pe care le 
preconizează pentru această va
ră, ne-am adresat tovarășului 
Marcu Vasile, vicepreședinte al 
agenției. Din discuția pe care 
am avut-o, am aflat, printre 
altele, că planul economic, in 
primul trimestru a fost reali
zat în proporție de 200 la sută 
și că Agenția B.T.T. Prahova se 
preocupă îndeosebi de latura 
educativă a excursiilor și acțiu
nilor turistice. în planul pe 
1973, se prevede organizarea de 
acțiuni turistice care să cuprindă 
87 000 tineri. O mare pondere 
vor avea acțiunile de drumeție. 
Turul cabanelor se va face pe 
jos. Pînă în prezent au fost or
ganizate acțiuni turistice la 
care au participat aproximativ 
30 000 tineri. Traseele cele mai 
solicitate rămîn cabanele din 
Bucegi, apoi Valea Prahovei, 
Valea Oltului, Poiana Brașov, 
Bucureștiul, Nordul Moldovei, 
Cluj, Porțile de Fier și Timi
șoara. Pe aceste trasee, în ca
drul unor excursii de 5—7 zile, 
pleacă, îndeosebi, elevi în tim
pul vacanțelor. Ca acțiuni mai 
mari pot fi menționate ex
cursiile organizate la Doftana — 
pînă acum circa 2 000 de partici
pant! din municipiul Ploiești și 
alți 2 400 tineri din Cîmpina — 
„turul caselor memoriale și mo
numentelor istorice" din muni
cipiul Ploiești (5 000 elevi și ti
neri muncitori). Interlocutorul 
nostru a relevat, de asemenea, 
existența unui program al dru
mețiilor la nivelul municipiului, 
la care vor participa peste 
20 000 tineri avînd ca obiective 
locurile de agrement cum sînt 
Parcul Bucov, Pădurea Păulești, 
împrejurimile Ploieștiului. în 
București, în sfera acțiunilor
tematice, se înscriu excursiile 
în Capitală la care au luat parte, 
pînă in prezent, aproape 3 000 
de tineri. Aceștia au vizitat 
Muzeul de istorie al partidului 
comunist, al mișcării revoluțio
nare si democratice din Româ
nia, aii făcut turul Bucureștiu- 
lui. Au fost organizate și pele
rinaje la Jocurile care marchea
ză momente importante din is
toria mișcării muncitorești (Ra
finăria Teleajen, Rafinăria nr. 
1, etc.). în cadrul acestora au 
luat cuvîntul, în fața tinerilor, 
ilegaliști, tovarăși 
și participat la 
respective.

Dar iată cîteva 
programul întocmit de Agenția 
B.T.T. pentru trimestrul II pri
vind acțiunea „Tineri — să ne 
cunoaștem patria socialistă". 
Este prevăzută vizitarea Muzeu
lui de istorie al partidului co
munist, al mișcării revoluționare 
și democratice din România, de 
un număr de 3 000 tineri în ca
drul a 75 acțiuni. Vizitarea Dof- 
tanei 
1 500 
țiuni, 

care au trăit 
evenimentele

spicuiri din

este prevăzută pentru alți 
tineri cuprinși în 38 ac- 
iar întîlnirile cu ilegaliști,

precum și V. K. Ahuja. amba
sadorul indiei la București.

★

în cursul aceleiași zile, minis
trul ih’dian a fost primit de Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, a avut între
vederi la Ministerul Industriei 
Chimice, Ministerul Energiei 
Electrice și Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini 
Grele.

★

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit miercuri la amiază, în 
vizită protocolară de prezentare, 
pe Yochanan Cohen, ambasado
rul extraordinar și plenipoten
țiar al Israelului îri țara noastră.

La primire, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, a luat parte 
Nicolae Ghenea. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

într-o scurtă vizită de prietenie 
în țara noastră.

A fost de față ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București, 
Iso Njegovan.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească.

• ÎN ZILELE DE 2—4 IULIE 
a făcut o vizită în București, la 
invitația conducerii Ministeru
lui Afacerilor Externe, Rail 
Dizdarevici, adjunct al. secreta
rului federal pentru afacerile 
externe al R.S.F. Iugoslavia.

CRONICA U.T.C.
Ieri s-a înapoiat în Capita

lă delegația Uniunii Tinere
tului Comunist condusă de 
tovarășul Constantin Neagu, 
adjunct de șef de secție la 
C.C. al U.T.C.. care la invi
tația Uniunii Tineretului Co
munist Dimitrovist din R.P. 
Bulgaria a întreprins o vi
zită în această țară.

La sosire, pe aeroportul 
Otopeni, delegația a fost sa
lutată de tovarășul Galin 
Vladimir, adjunct de sef de 
secție la C.C. al U.T.C., de 
activiști ai C.C. al U.T.C.

la locurile istorice legate de ac
tivitatea P.C.R. și U.T.C., mar
cate prin plăci comemorative 
unde pot fi evocate tradițiile 
mișcării muncitorești din țara 
noastră, se vor realiza în ca
drul a 375 acțiuni la care vor 
participa 15 000 tineri. Expozi
ția ..Realizările economiei națio
nale" ce se va organiza în acest 
an, va fi vizitată de circa 2 000 
de tineri ploieșteni în cadrul a 
50 acțiuni. La toate acestea se 
adaugă acțiunile proprii organi
zate de cercurile de turism în
dreptate spre cunoașterea prin
cipalelor obiective ' eoonomico- 
sociale și turistice de pe teri
toriile județului și a județelor 
limitrofe la aceste excursii și 
drumeții fiind angrenați 25 000 
tineri în peste 400 de acțiuni.

• DOU
Săptămînal, din județul 

nostru — ne relata, ieri, la 
telefon, Ion Buțu, vicepre
ședintele Agenției B.T.T. 
Dolj — pleacă pe trasee tu
ristice, la munte și la mare, 
zeci și zeci de tineri, munci
tori, săteni, elevi și studenți. 
In momentul de față, la 
Complexul turistic al tinere
lului de ]a Costinești se află 
140 de tineri doljeni. la ta
berele de Ia Timișul de Sus 
și Predeal — alți aproape o 
sută. In perspectivă — la 
Tabăra Agenției B.T.T. Con
stanța, dc la Eforie Nord, 
vor petrece concediul 280 de 
tineri de pe plaiurile dolje- 
ne. O interesantă acțiune am 
organizat cu un grup de 80 
de studenți : este vorba de 
o tabără montană la Vîrful 
cu Dor. In momentul de față

SPORT • SPORT
• CUPLUL ILIE NASTA- 

SE (ROMANIA)-JIMMY CO
NNORS (S.U.A.) s-a calificat 
în finala probei de dublu 
bărbați din cadrul turneului 
internațional de tenis de la 
Wimbledon. In semifinală, 
Ilie Năstase și Jimmy Co
nnors au învins cu 9—7, 3—6, 
b—4, 6—3 perechea vest-ger- 
niană Jungen Fassbender- 
Karl Meiler.

Finala probei de simplu fe
mei se va disputa între două 
jucătoare americane : cunos
cuta campioană 
Ring

In 
King
5— 7, 
gong 
Evert a dispus cu 6—1, 1
6— 1 de Margaret Court (Aus
tralia).

• IN CADRUL Campiona
telor balcanice de talere,

Billie Jean 
și tinăra Chris Evert, 
semifinale, Billie Jean 

a eliminat-o cu 6—3, 
6—3 pe Evonne Goola- 
(Australia), iar Chris 

' -6,

TELEGRAME
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 

NIKOLAI PODGORNÎI, a trimis tovarășului NICOLAE 
4 EAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. următoarea telegramă :

Survolînd teritoriul Republicii Socialiste România, vă transmit 
dumneavoastră și prin dumneavoastră poporului român frate 
un salut cordial și cele mai bune urări de succes în construcția 
socialistă.

NORODOM SIANUK, șeful Statului Cambodgia. președintele 
F.U.N.C., a trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, preșe
dintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
următoarea telegramă :

Vă rog să primiți, Excelență, expresia recunoștinței mele celei 
mai profunde pentru amabilitatea dumneavoastră față de 
delegația Cambodgiei, pentru primirea foarte călduroasă, pre
cum și pentru ospitalitatea generoasă, minunată, și perfectă din 
toate punctele de vedere pe care Republica Socialistă România 
a binevoit să ne-o acorde în tot timpul șederii noastre de neuitat 
în glorioasa și atît de frumoasa dumneavoastră țară.

Sîntem foarte emoționați de multiplele semne de prietenie și 
stimă primite din partea Excelenței Voastre, a guvernului dum
neavoastră si a eroicului popor român, precum și de mărturiile 
încurajatoare ale sprijinului dumneavoastră fără rezerve acordat 
luptei de eliberare națională a poporului cambodgian.

Sîntem foarte entuziasmați de a fi avut prilejul să admirăm 
noile succese grandioase ale Republicii Socialiste România obți
nute sub conducerea patriotică, dinamică și clarvăzătoare a 
Excelenței Voastre, lider foarte prestigios al marii națiuni 
române, succesele realizate in toate domeniile edificării socia
liste și pe plan internațional.

De asemenea, sîntem foarte entuziasmați de minunata dez
voltare a prieteniei, solidarității și cooperării dintre țările, 
guvernele și popoarele noastre.

Soția mea adresează salutul cel mai afectuos și recunoscător 
doamnei Elena Ceaușescu, la care adaug omagiile mele cele 
mai respectuoase.

Rog pe Excelența Voastră să primească asigurarea considera
ției mele celei mai înalte și cordiale.

SCRISOARE
DESCHISA

(Urmare din pag. I)

răsfață, și dacă nu sint astupate, ar putea fi măcar sem-se
nalate în vreun fel. Să nu uităm că un procent mare de au- 
tomobiliști au carnet de foarte puțină vreme. Mai toți, familiști, 
își duc nevestele și copiii. Un asemenea accident poate în
semna pierderea cîtorva vieți, mai cu seamă dacă un auto
mobilist proaspăt se zăpăcește puțin.

Situația e cu atît mai bizară cu cit, în țară, mergi 
de kilometri pe șosele în bună stare, în colțurile cele 
neumblate ori mai depărtate. De la București la Reșița 
nu simți că te miști. In schimb in miezul celui mai mare 
al țării suspensia unui automobil suferă ca pe un șleau de 
țară.

M-am gîndit să fac din acest cursiv o scrisoare deschisă. 
O întind la contrasemnat, moralicește, tuturor celor care au 
avut experiențe similare. Ca bucureștean, sînt prea mindru 
de orașul meu, și nu vreau să aud că e criticat de călătorii 
veniți de orișiunde, pentru o asemenea cauză, ce rupe 
nedrept din farmecul unic a! acestui mozaic de străzi și

zeci 
mai 
nici 

oraș
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B.T.T. TRANSMIT:
au participat la excursii or
ganizate de cercurile turis
tice pe traseele din județul 
Dolj.

• BACĂU
După cum ne relata Con

stantin Costrăj, vicepreședin
te al Agenției B.T.T. Bacău, 
la fiecare sfîrșit de săptămână 
se organizează excursii care 
cuprind între 200—300 de ti
neri. Ele vizează obiectivele 
turistice din propriul județ, 
dar mulți tineri preferă lo
calități și locuri din județele 
limitrofe : Piatra Neamț, Bi- 
caz, Tîrgu Neamț, Roman 
etc. Circa 400 de tineri băcă- 
oani vor fi, în acest sezon, 
oaspeții Deltei. Aproape 300 
de elevi petrec zile minunate 
la Tabăra de la Buftea, de 
lingă București, iar alți 260, 
la Cabana „Arieșul" de la 
Buru, județul Cluj.

un grup de 120 de tineri tu
riști străbat traseele Deltei, 
în cadrul „Turului R.S.R.", 
se desfășoară, cu regularita
te. acțiuni în Nordul Moldo
vei, ori pe circuitul Craiova- 
Sibiu-Alba- Deva- Arad-Ti- 
mișoara 
Craiova, 
sute și 
special 
prilejul 
mai 
economice și 
rale, muzee, 
ce etc. Pe 
iulie organizăm o 
combinată în premieră : 
de tineri vor parcurge, 
autobuzul, drumul pînă 
Drobeta Turnu Severin, 
de aici, pe Dunăre, trecînd 
prin ecluză, pînă la Orșova, 
Moldova Nouă, Cazane — cu 
vaporul. Bilanțul circulației 
turistice pînă la ora de fată 
— circa 30 000, din care 18 000 

— Caransebeș — 
la care participă 

sute de tineri, in 
elevi, care au 
să cunoască cele 

importante obiective 
social-cultu- 

locuri 
data

istori- 
de 15 
acțiune 

800 
cu 
la 

iar

cu

al 
de
la

care se desfășoară la Istan
bul, sportivul român Dan 
Buduru a obținut un frumos 
succes cîștigind proba de 
skeet (taiere aruncate din 
turn) cu 196 t.d.

Pe echipe, victoria a reve
nit formației României 
576 t.d.

• PRIMUL LAUREAT 
Campionatelor mondiale 
scrimă, ediția 1973, de
Goteborg, a fost floretistul 
francez Christian Noel, deși 
victoria sa nu s-a concretizat 
decît după un meci de baraj 
cu tînărul scrimer sovietic 
Iuri Cij, care îi învinsese pe 
francez în primele asalturi 
ale grupei finale. Medalia de 
bronz a revenit maghiarului 
Jeno Kamuti, iar pe locul 
patru (aceeași clasare ca și 
la J.O. de la Munchen) s-a 
situat fqloretistul român Mi

hai Țiu, departajat de Ka- 
muți la tușayeraj.

în eliminatoriile probei de 
sabie, scrimerul român Dan 
Irimiciuc a cîștigat grupa F, 
întrecînd pe Nazlimov 
(U.R.S.S.) si Rigoli (Italia).

• CEA DE-A 5-A ETAPA 
a Turului ciclist al Iugosla
viei, disputată pe traseul Les- 
kovo-Kumanovo (127 km) a 
avut, printre protagoniștii săi, 
și pe tînărul rutier român 
Sorin Suditu, clasat pe locul 
doi, în același timp cu învin
gătorul, Viktor Kiricenko 
(U.R.S.S.). Tudor Vasile, a- 
flat în acest grup, a ocupat 
locul 10 in etapă.

In clasamentul general in
dividual continuă să se men
țină lider francezul Guy Le- 
leu — 12 h 04’ 32”, urmat de 
Kraskov (U.R.S.S.) la 1 
Rosanni (Italia) la 20”, Su 
tu (România) la 1’23”, 
Vasile (România) se află 
2’40”.
. Clasamentul genera] pe
chipe : 1. U.R.S.S. 36 hl4’40”; 
2. Iugoslavia la 5'44” ; 3.
România la 6'28” etc.

?-

Este necesar să se faciliteze 
dezvoltarea comerțului exterior 
a! țărilor in curs de dezvoltare

CUVÎNTUL REPREZENTANTULUI ROMÂNIEI LA SESIUNEA FINALA 
A COMITETULUI DE PREGĂTIRE A NEGOCIERILOR COMERCIALE 

MULTILATERALE DE LA GENEVA.
La Geneva, în cadrul lucră

rilor sesiunii finale a Comite
tului de pregătire a negocieri
lor comerciale multilaterale, 
ce vor începe în cursul acestei 
toamne, au luat cuvîntul repre
zentanții Braziliei, Malayesiei, 
Comunității Economice Europe
ne (Piața comună). Canadei, 
S.U.A., Pakistanului, Japonia, 
Peru, Suediei.

Comitetul elaborează un pro
iect de declarație care va fi 
supus aprobării Conferinței 
ministeriale, ce va avea loc la 
12 septembrie la Tokio.

în cuvîntul său reprezentan
tul României, Mircea Petrescu,

Ziua luptătorului 
in Iugoslavia

în întreaga Iugoslavie a fost 
sărbătorită, miercuri, ziua de 
4 iulie „Ziua luptătorului" și cea 
de-a 30-a aniversare a bătăliei 
de pe rîul Sutieska, eveniment 
care, cu trei decenii în urmă, 
a marcat o cotitură in evoluția 
războiului de eliberare naționa
lă a Iugoslaviei.

în localitatea Tientiste — tea
trul de luptă din mai-iunie 1943 
- a avut loc miercuri sărbători
rea victoriei unităților Armatei 
de eliberare națională asupra 
dușmanilor fasciști. La această 
sărbătoare au fost prezenți pes
te 6 600 de participanți la lup
tele de pe Sutieska, zeci de mii 
de cetățeni din toate regiunile 
țării, reprezentanți ai tuturor 
organizațiilor politice și ob
ștești.

împreună cu președintele Io- 
sip Broz Tito, la mitingul popu
lar au fost prezenți Edvard Kar- 
deli, Mialko Todorovici, Gemal 
Biedici, alți conducători de par
tid și de stat, membrii delega
țiilor din toate republicile și 
provinciile iugoslave.

Deschizînd mitingul, Marian 
Tvetkovici, președintele Uniu
nii asociațiilor de combatanți 
din războiul de eliberare națio
nală, a amintit pe scurt semni
ficația acestui eveniment. în 
continuare, de la tribuna -ofi
cială a luat cuvîntul președin
tele Tito, care a evocat însem
nătatea istorică a bătăliei de pe 
Sutieska.

DECLARAȚIA SOLEMNĂ A ROMÂNIEI 
Șl VOLTEI SUPERIOARE CA DOCUMENT 

OFICIAL LA O.N.U.
La Națiunile Unite a fost pu

blicată, ca document oficial al 
Adunării Generale, Declarația 
Solemnă a Republicii Socialiste 
România și a Republicii Volta 
Superioara, semnată la Bucu
rești cu prilejul vizitei în Româ
nia a generalului Sangouile La- 
mizana, președintele Republicii 
Volta Superioară, la invitația 

Peisaj al ger ian

ministru consilier Ia Geneva, a 
arătat că negocierile multilate
rale trebuie să faciliteze dez
voltarea și diversificarea co
merțului exterior al țărilor în 
curs de dezvoltare. Negocierile 
trebuie să asigure aceșțor țări 
avantaje suplimentare nete, 
contribuind la stabilirea unei 
noi diviziuni internaționale a 
muncii mai echitabile. Acestor 
țări trebuie să li se asigure un 
tratament preferențial, nereci
proc șl nediscriminatoriu. Nu 
este necesar să se caute de pe 
acum soluții teoretice pentru a 
se stabili dacă acest tratament 
preferențial se înscrie in con
ceptul clauzei națiunii celei mai 
favorizate sau constituie o ex
cepție de la această clauză. Im
portant este să se asigure țări
lor șanse egale în cadrul viitoa
relor relații comerciale interna
ționale. Fără un tratament pre
ferențial, țările în curs de dez
voltare nu au asigurate șanse 
egale față de țările dezvoltate.

Reprezentantul român a sub
liniat că Declarația ministe
rială trebuie să conțină elemen
tele necesare pentru definirea 
obiectivelor, principiilor și con
dițiilor generale ale negocieri
lor, precum și perspectivele a- 
cestora.

Pavilionul României la cea 
de-a 17-a ediție a Tîrgului 
Internațional din Malta a 
fost vizitat de vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri, 
Anton Buttigieg, și de pre
ședintele Tîrgului, Luke 
Gauci. Oaspeții au apreciat 
prezența țării noastre la a- 
ceastă manifestare interna
țională. la care participă 12 
țări, și au elogiat posibilită
țile industriei noastre de a 
fabrica și exporta o gamă va
riată de produse. De aseme
nea, oaspeții s-au întreținut 
cordial cu directorul pavilio
nului și cu membrii delega
ției române la tîrg.

președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu.

Declarația a fost difuzată in 
legătură cu punctul de pe ordi
nea de zi a celei de -a 28-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U., 
intitulat „Aplicarea declarației 
asupra întăririi securității in
ternaționale".

metanier și petrolifer ce s-a 
dezvoltat. Uzina de lichefiere a 
gazului metan, a cărei capaci
tate anuală este de 6 miliarde 
de metri cubi, funcționează la 
parametrii proiectați și asigură 
aprovizionarea cu gaz natural a 
tuturor centrelor situate pe 
coasta răsăriteană a Algeriei. 
Printr-o întreagă țesătură de 

NOTE DE DRUM

conducte orașele industriale Se- 
tif. Biskra. Annaba, Constantine, 
Guelnia, Tebessa se alimentează 
cu produsele petrochimiei de la 
Skikda. Iar „poarta spre lume" 
a țițeiului și gazului metan al
gerian înseamnă un port princi
pal al cărui chei măsoară doi 
kilometri și încă unul — 
secundar, în rada lor puțind an
cora nave specifice cu capacități

★

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis domnului 
HOUARI BOUMEDIENE, președintele Consiliului Revoluției al 
Republicii Algeriene Democratice și Populare, următoarea tele
gramă :

Cu prilejul celei de-a Xl-a aniversări a Zilei independenței 
Republicii Algeriene Democratice și Populare, am deosebita 
plăcere de a vă adresa, în numele Consiliului de Stat, al po
porului român și al meu personal, cordiale felicitări și cele 
mai bune urări pentru sănătatea și fericirea Excelenței Voa
stre, cit și pentru progresul și prosperitatea poporului algerian 
prieten.

Succesele realizate in colaborarea multilaterală dintre Repu
blica Socialistă România și Republica Algeriană Democratica 
și Populară în spiritul întîlnirilor și convorbirilor pe care le-am 
avut împreună anul trecut, cu prilejul vizitei pe care am efec
tuat-o în țara dumneavoastră, îmi întăresc convingerea că re
lațiile bilaterale de prietenie și conlucrare se vor dezvolta 
și consolida continuu, în interesul reciproc al popoarelor 
noastre, în folosul întăririi tuturor forțelor progresiste, antiim- 
perialiste, al asigurării păcii, libertății și progresului în în
treaga lume.

Venezuela își apără
naționale

Singura cale de soluționa
re reală și completă a actua
lei situații economice a Ve- 
nezuelei este naționalizarea 
industriei sale petroliere — 
sublinia o înaltă personalita
te venezueleană.

In urmă cu două săpiă- 
mini, președintele Venezue
lei, Rafael Caldera, a pro
mulgat o lege în baza căreia 
statul venezuelean își rezer
vă drepturile de exploatare 
a pieței interne a produselor 
derivale din petrol.

Intr-o notă explicativă pu
blicată recent la Caracas de 
Ministerul Minelor și Hidro
carburilor se menționează că 
noua lege repune în miinile 
puterii executive drepturile 
exclusive asupra transportu
lui, deoozitării, distribuirii și 
vânzării cu amănuntul pe 
piața internă a derivatelor 
din petrol. Legislația dispu
ne. totodată, ca — în inter
valul următorilor patru ani 
— cele 1 784 stații tip ..ser
vice" existente în țară să fie 
trecute sub controlul socie
tății de stat „Corporation 
Venezolana de Petroleo". 
Măsura reprezintă ..un nas 
important pe calea edificării 
economiei naționale pe de
plin independente" — cum o 
definea însusi președintele 
Venezuelei, și se înscrie în 
amplul curent înnoitor din 
America Latină care vizea
ză. printre altele, recupe
rarea in folosul propriului 
popor a bogățiilor naționale. 
Merită reținut, în acest con
text, faptul că la 30 iulie 
1971, președintele Rafael Cal
dera a semnat o lege care 
prevedea că Ia expirarea 
concesiunilor, adică în 1983, 
terenurile petroliere, între
gul echipament și bunurile 
aparținind companiilor străi
ne vor trece sub controlul 
statului. In același timp, so
cietățile trebuie să depună o 
sumă de cîteva
lioane de dolari drept garan
ție că vor preda în stare per
fectă, la expirarea concesiu
nii, bunurile ce le stăpinesc GH. SPRINȚEROIU
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convingerea că vizita ce urmează să o efec-

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România a trimis Domnu
lui RAFAEL CALDERA, președintele Republicii Venezuela, 
următoarea telegramă :

mai călduroase felicitări și urări de fericire 
prosperitate pentru poporul venezuelean

sute de mi-

Aniversarea proclamării independenței de stat — ziua 
națională a Republicii Venezuela — îmi oferă plăcuta ocazie 
de a transmite Excelenței Voastre, în numele Consiliului de 
Stat, al guvernului și al poporului român, precum și al mea 
personal, cele 
personală și 
prieten.

îmi exprim
tuez în curînd în frumoasa dumneavoastră țară, legăturile 
personale pe care le vom stabili și convorbirile pe care le 
vom purta vor contribui la dezvoltarea bunelor relații stator
nicite între țările și popoarele noastre.

de 50 000 și 100 000 tone țiței și 
de 40 000 metri cubi gaz metan 
lichefiat. Dar dimensiunile por
tului cresc prin realizarea unei 
dane de încărcare pentru super- 
petroliere de 250 000 de tone.

Skikda este un oraș al chi- 
miștilor și al constructorilor. 
25 000 de apartamente au fost 
construite în ultimii ani. Iar ca 
o curiozitate poate fi amintit 
faptul că dezvoltarea acestui o- 
raș înseamnă turnarea unor vo
lume de betoane egale cu de 
două ori și jumătate consumul 
întregii Algerii din ultimul 
sfert de veac de dominare colo
nială; înseamnă modelarea de 
oțeluri în conductele rafinăriilor 
in cantități ce depășesc consu
mul întregii industrii algeriene 
din anii 1950—1952; înseamnă u- 
tilizarea unei forțe de muncă ce 
întrece numărul persoanelor o- 
cupate în toate unitățile indus
triale ale Algeriei existente la 
data proclamării independenței.

GH. FECIORU

★ 

încă în Venezuela. Alte hotă- 
riri privind interzicerea de 
noi concesionări, consolida
rea industriei petroliere și 
diversificarea celei petrochi
mice, s-au adăugat acestei 
legi. Fiindcă petrolul — așa 
cum aprecia LE MONDE DI
PLOMATIQUE — continuă 
să reprezinte punctul forte al 
economiei venezuelene.

In prezent in Venezuela se 
întreprind acțiuni de desco
perire și exploatare a noi re
zerve petrolifere care să con
tribuie la întărirea capacită
ții economice a țării. Potri
vit declarațiilor ministrului 
venezuelean al minelor și hi
drocarburilor, Hugo Perez la 
Salvia, guvernul Venezuelei 
va iniția, în cursul anului 
1974, exploatarea zăcămîn- 
tului petrolifer din zona flu
viului Orinoco — a cărei 
dimensiune a fost estimată 
la aproximativ 700 miliarde 
barili. EI a subliniat cu a- 
ceeasi ocazie că exploatarea 
zăcământului, care se întinde 
pe o lungime de 600 km. la 
nord de gura de vărsare a 
fluviului Orinoco, va 
gurată de Corporația 
zueleană a petrolului, 
programat. pentru

fi asi- 
vene- 

care a 
etapa 

imediat următoare, sondarea 
a 14 puțuri extractive 
prospectarea seismică a 
nei, în scopul terminării 
ploatării părții sudice a 
cămîntului bituminos. In 
rioada 1970—1973, potrivit de
clarațiilor oficiale, Corpora
ția venezueleană a petrolului 
a investit suma de 70 
nane bolivari pentru 
pectarea zăcămintelor 
zona Orinoco.

Cea de-a 162-a aniversare 
a independenței Venezuelei — 
care se sărbătorește astăzi — , 
săsește poporul venezuelean 
hotărît să-și apere și să-și 
consolideze independența na
țională — năzuință care se 
bucură de simpatia poporu
lui și tineretului român.

Ș< 
zu- 
ex- 
ză- 
pe-

mili- 
pros- 

din

• In suburbia pariziană La 
Celle Saini Cloud a avut loc, 
miercuri, o nouă reuniune, in 
cadrul consularilor celor două 
părți sud-vienameze, în confor
mitate eu prevederile Acordu
lui de încetare a războiului și 
restabilire a păcii în Vietnam.

Carlos Rafael Rodriguez. 
membru al Secretariatului 
Comitetului. Central al Par
tidului Comunist din Cuba, 
vicepreședinte al Guvernului 
Revoluționar al Republicii 
Cuba, l-a primit pe Petre 
lonescu. ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la 
Havana. în timpul întîlnirii, 
care s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească, au 
fost discutate probleme re
feritoare la dezvoltarea re
lațiilor dintre cele două țâri.

Lansarea celui de-al doilea 
echipaj al programului „Skyiab" 
va avea loc la 28 iulie, la ora 
11,08 G.M.T., s-a anunțat, marți, 
la Centrul spațial de la Hous
ton. După ce vor rămine 56 de 
zile pe o orbită circumterestră, 
la bordul laboratorului spațial, 
cei trei membri ai echipajului 
vor ameriza în Oceanul Pacific, 
la 22 septembrie, ora 23.38 
G.M.T.

• IN ULTIMELE 12 LUNI, 
în R.F. Germania prețurile la 
produsele alimentare au crescut 
cu 10.4 la sută. în ultimele luni, 
în Franța s-a înregistrat o creș
tere lunară de 0.9 la sută la 
prețul îmbrăcăminții și 1.4 la 
sută la încălțăminte.

• CIADUL a hotărît, marți, 
să se retragă din Organizația 
Comună Africană, Malgașă și 
Mauriciană (O.C.A.M.M.) Con
form statutului organizației. )><’- 
tărîrea de retragere devine efec
tivă la un an după anunțarea ei.

• LA SANTIAGO DF. CHILE, 
subsecretarul de stat la Minis
terul de interne. Daniel Vergara, 
a anunțat, miercuri, că starea 
de urgență, instituită în țară ca 
urmare a încercări’ de atentat 
împotriva generalului Carlos 
Prats și a tentativei de lovitură 
de stat, a fosț ridicată.



de peste hotare în cadrul importantului forum european de la Helsinki a fost 
exprimată poziția fermă, constructivă a României

România se pronunță pentru măsuri efective, concrete

Domnule Președinte,

Din însărcinarea guvernului 
Republicii Socialiste România, 
doresc să exprim deosebita sa
tisfacție prilejuită de începe
rea Conferinței pentru securi
tate și cooperare în Europa — 
eveniment politic de importan
ță istorică, chemat să marcheze 
un moment de răscruce în via
ța și destinele continentului 
nostru, al întregii lumi._ însem
nătatea excepțională a întîlnirii 
politice la care participăm re
zidă în faptul că, pentru prima 
oară după război, se află reu
niți aici miniștrii afacerilor ex
terne din 35 de state cu orîn- 
duiri sociale diferite, aparținînd 
sau neaparținînd unor alianțe 
militare, de mărime sau grad 
de dezvoltare economică deose
bite, cu scopul de a acționa 
pentru crearea temeliilor unei 
Europe noi.

Pe deplin îndreptățite sint 
interesul și speranța cu care o- 
pinia publică de pe continent, 
popoarele de pretutindeni își 
ațintesc privirile asupra con
ferinței noastre, căreia îi re
vine înalta misiune de a așeza 
pe baze noi, durabile, calitativ 
superioare relațiile intereuro- 
pene.

Europa își caută drumul spre 
destindere, securitate, cooperare. 
Aceasta va influența nu numai 
evoluția statelor de pe conti
nent, ci și întregul proces al 
vieții internaționale. De reali
zările noastre vor beneficia atît 
națiunile europene, cît și state
le și popoarele lumii întregi.

Ne sînt binecunoscute ponde
rea și influența pe care Europa 
le-a avut si le are în viața lu
mii, potențialul ei apreciabil pe 
plan material și spiritual, re
sursele și capacitățile conside
rabile de care dispune pe tă- 
rîm economic, tehnico-științific, 
cultural și în multe alte dome
nii. Dacă însă continentul nos
tru și-a cîștigat meritul de a fi 
îmbogățit patrimoniul omenirii 
cu excepționale valori de civi
lizație și progres, el a purtat, 
în fața istoriei, și răspunderea 
pentru declanșarea a două con
flagrații mondiale. Tocmai por
nind de la aceste considerente, 
credem că Europa poate juca 
în epoca noastră un rol însem
nat. atît în promovarea pro
gresului și civilizației pe glob, 
cît si în asigurarea unui climat 
de destindere, încredere și co
laborare. în dezvoltarea unui 
curs nou în relațiile dintre sta
te, In soluționarea marilor pro
bleme care confruntă omenirea 
contemporană. Iată de ce con
siderăm că opera pe care o 
avem de înfăptuit pe acest con
tinent, este nu numai în intere
sul nostru, al europenilor, ci și 
în interesul întregii umanități 
care aspiră spre o lume mai 
dreaptă și mai bună.

Domnule Președinte,

In ultimii ani, In Europa s-au 
dezvoltat importante procese 
pozitive, s-au amplificat, între 
toate statele continentului, fără 
deosebire de orînduire socială, 
legăturile pe diverse planuri, a 
avut loc o intensificare a con
tactelor. tntîlnirilor. schimburi
lor de opinii, tratativelor între 
conducători de state și de gu
verne, între alți oameni politici 
proeminenți, între delegații ofi
ciale la diferite niveluri. Toate 
acestea au permis să se reali
zeze o mai mare apropiere a 
punctelor de vedere în proble
mele securității europene, să se 
contureze modalități și soluții 
concrete și să se cristalizeze 
principiile fundamentale care 
trebuie să stea la baza noului 
sistem de relații în Europa.

In Declarația de la București 
din 1966, țările socialiste au lan
sat ideea convocării conferin
ței pentru securitate și colabo
rare și de atunci au militat cu 
perseverență pentru realizarea 
ei și pentru promovarea ideii 
că relațiile dintre statele con
tinentului nostru trebuie să fie 
întemeiate pe noi principii.

în acest cadru, România și-a 
adus o contribuție proprie, ac
tivă. Pornind de la interesele 
fundamentale ale poporului ro
mân, ale colaborării și progre
sului pe continent, țara noastră 
a acționat fără întrerupere pen
tru înfăptuirea securității în 
Europa, considerînd aceasta ca 
un obiectiv de prim ordin al 
politicii sale externe.

„Trăind în Europa - 
arăta președintele Con
siliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU 
— acordăm o atenție de
osebită dezvoltării rela
țiilor cu țările europene, 
înfăptuirii securității pe 
continent. Dorim să se 
realizeze în Europa ase
menea raporturi care să 
excludă posibilitatea u- 
nor noi războaie, să des
chidă perspectivele unei 
largi cooperări în toate 
domeniile de activitate, 
să asigure independența 
și securitatea tuturor 
statelor și, totodată, să 
ofere posibilitatea dez
voltării de relații de co
laborare. pe baze noi

• •

direcția înfăptuirii securității europene
lu-cu celelalte țări ale 

mii, contribuind astfel la 
cauza generală a cooperă
rii și păcii intre popoare".

în acest spirit, țara noastră 
a militat pentru normalizarea și 
dezvoltarea, pe multiple pla
nuri, a relațiilor cu statele eu
ropene, indiferent de orîndui- 
rea lor socială, pe baza respec
tului independenței și suverani
tății naționale, a egalității 
drepturi și neamestecului 
treburile interne, a avantajului 
reciproc.

Aplicarea concretă a acestor 
principii va da un conținut nou 
vieții internaționale, relațiilor 
dintre popoare, dintre state, du
pă cum va duce în mod ferm și 
la întărirea rolului Organiza
ției Națiunilor Unite, chemată 
să mențină pacea și securitatea 
internațională.

în ultimii ani, conducerea de 
stat a României a avut nume
roase contacte, schimburi de 
vederi, tratative cu șefi de sta
te și de guverne, cu lideri ai 
partidelor politice, cu diferiți 
reprezentanți ai opiniei publice 
din aproape toate țările euro
pene — acțiuni care au condus 
la dezvoltarea relațiilor bilate
rale, la intensificarea conlucră
rii pentru promovarea securită
ții pe continent. Declarațiile so
lemne ca și alte documente co
mune semnate de România cu 
un șir de state europene, pro- 
movînd principiile noi, demo
cratice de relații interstatale, 
aduc o contribuție reală la con
sacrarea lor ca norme de bază, 
generale, ale raporturilor inter- 
europene și pe plan mondial.

o entitate geografică, eco
nomică și politică unitară, 
ca o comunitate de state 
cu tradiții comune de ci
vilizație și cultură și a că
ror experiență istorică se 
interferează.

în 
în

Deși pe teritoriul Europei 
există țări cu orînduire socială 
diferită, popoarele ce o popu
lează au interese de viitor iden
tice pe planul asigurării secu
rității. consolidării păcii și dez
voltării colaborării reciproce, al 
progresului și civilizației, al fău
ririi unei lumi mai bune, mat 
drepte. După opinia guvernului 
român, securitatea europeană 
trebuie concepută ca un sistem 
de angajamente liber consimțite, 
clare și precise, din partea tutu
ror statelor. însoțite de măsuri 
concrete, de natură să ofere tu
turor țărilor garanții depline că 
se află la adăpost de orice act 
de agresiune, că se pot dezvolta 
liber. în concordanță cu intere
sele și voința lor, colaborind în
tre ele pe temeiul principiilor 
fundamentale ale dreptului in
ternațional.

Garanția înfăptuirii cu succes 
a procesului de edificare a secu
rității europene rezidă în crearea 
condițiilor pentru ca toate țările 
— indiferent de orînduire, mă
rime sau potențial — să parti
cipe direct și neîngrădit, pe 
baza deplinei egalități în drep
turi, la dezbaterea și soluționa
rea multiplelor probleme care 
confruntă Europa. Dorim să sub 
liniem, în acest context, necesi
tatea ca în toate etapele nego
cierilor să se țină seama de in
teresele legitime ale tuturor po-

ea se produce, autorii să fie 
condamnați și supuși oprobiului 
public. în timp ce statele vic
time ale încălcării să fie apă
rate.

Organic legat de aceasta, se 
impune dreptul inalienabil al 
fiecărui stat — prevăzut și în 
Carta Națiunilor Unite — da 
a-și apăra independența prin 
orice mijloace, inclusiv forța 
armată, împotriva oricărei agre
siuni. de a opune rezistență ori
cărui act de imixtiune, presi
une sau alt fel de încălcare a 
suveranității sale.

zentanții țărilor balcani
ce, care să discute căile 
și mijloacele concrete în 
vederea înfăptuirii aces
tor obiective și să ducă 
la realizarea unei înțele
geri eu privire la bazele 
colaborării economice, po
litice și cultural-științifi- 
ce între țările acestei re
giuni

partea noastră, a tuturor, efor
turi susținute și perseverente 
de-a lungul întregului proces 
în care obiectivul ce ni-1 pro
punem va fi atins. Ne expri
măm convingerea că această 
Conferință va rezolva sarcinile 
importante ce stau în fața sta
telor europene dar vor continua 
să rămînă, fără îndoială, o se
rie de alte probleme pe care va 
trebui să le soluționăm ulterior.

Domnule Președinte,

Este evident că nu se poate 
vorbi de securitate în adevăratul 
sens al cuvîntului fără a se a- 
borda cu toată responsabilitatea 
problemele dezangajării militare 
și dezarmării în Europa, ca par
te integrantă a dezarmării gene
rale. Guvernul român apreciază 
că în tratarea acestor probleme 
trebuie să se pornească de la o 
concepție unitară, de la necesi
tatea elaborării unui program 
complex de măsuri care să fie 
înfăptuit treptat și să vizeze atît 
întregul continent, cît și dife
rite zone ale sale. După părerea 
noastră, acest program ar pu
tea cuprinde asemenea măsuri 
ca i reducerea si. în cele din 
urmă, retragerea tuturor trupe
lor străine de pe teritoriile al
tor state în limitele frontierelor 
lor naționale; lichidarea baze
lor militare aflate pe teritoriile 
altor state ; renunțarea la ma
nevre militare, la demonstrații 
de forță, la concentrarea de 
trupe la frontierele altor state :

Sîntem convinși că realizarea 
unor astfel de acțiuni ar cores
punde întru totul intereselor 
securității europene, cauzei ge
nerale a colaborării și păcii. 
Pornind de aici, apreciem că 
la aceste discuții pot participa 
și alte țări interesate.

Domnule Președinte,
O componentă esențială a 

conceptului de securitate este 
intensificarea colaborării econo
mice, politice, culturale și de 
altă natură între statele euro
pene.

Cerințele dezvoltării fiepărei 
țări, ca și ale progresului gene
ral, necesitatea apropierii și spo
ririi Încrederii între națiuni, 
impun intensificarea continuă a 
colaborării și cooperării econo
mice între toate statele conti
nentului, fără deosebire de orîn
duire socială. De însemnătate 
esențială este, în acest sens, în
lăturarea oricăror restricții, 
discriminări și bariere din calea 
schimbului liber, reciproc avan
tajos, dc bunuri materiale, elimi
narea divizării continentului în 
grupări economice închise, care 
impietează asupra desfășurării 
normale a schimburilor econo
mice internaționale. Țara noas
tră consideră că măsurile ce

Aceasta implică, în mod 
necesar, asigurarea ca
drului adecvat pentru 
continuarea discuțiilor și 
schimburilor de vederi, 
în acest scop, guvernul 
român apreciază ca opor
tună instituirea unui OR
GANISM DE CONSUL
TĂRI, cu participarea, pe 
baza deplinei egalități, a 
tuturor statelor europe
ne, a S.U.A. și Canadei 
— menit să urmărească 
modul de îndeplinire a 
hotărîrilor și recomandă
rilor primei Conferințe, 
să continue consultările 
și schimburile de vederi, 
să organizeze noi in- 
tîlniri și conferințe. 
După părerea noastră, 
acest organism, care — 
evident nu ar avea un 
caracter supranational — 
ar urma să funcționeze 
potrivit principiului ro
tației și să adopte soluții 
sau recomandări pe bază 
de consens.

Domnule Președinte,

Cuvîntarea rostită de ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste

România, George Macovescu, la prima fază a conferinței pentru securitate

și cooperare in Europa

Ieri, la tribuna
conferinței

Miercuri, în cea de-a doua zi a dezbaterilor generale ale Con
ferinței pentru securitate și cooperare in Europa, au luat 
cuvîntul miniștrii de externe ai R.D.G., Otto Winter, R.F. Ger
mania, Walter Scheel, Luxemburgului, Gaston Thorn, Norvegiei, 
Dagfinn Vaarvik, Franței, Michel Jobert, Spaniei, Laureano 
Lopez Rodo, Suediei, Krister Wickman, Canadei, Mitchel Sharp, 
Bulgariei, Petăr Mladinov, Portugaliei, Hui Catrico, Cehoslova
ciei, Bohuslav Chnoripek.

In cadrul conferinței a fost constituit un grup de lucru care 
își desfășoară activitatea paralel cu dezbaterile generale, grup 
în care sînt reprezentate toate statele participante. Acest orga
nism. însărcinat cu discutare» unor aspecte de ordin organiza
toric, a luat în discuție propunerile privind posibilitatea ca o 
serie de țări din bazinul mediteranean — se au în vedere Al- 
—• - . ■- țace cunoscute țn fața conferin-

problematicii ordinii de zi.
geria și Tunisia — să-și poată 
ței punctele de vedere asupra

în acest cadru se înscriu și 
eforturile României, alături de 
ale altor state, pentru încheie
rea cu succes a Consultărilor 
multilaterale de la Helsinki, 
pentru depășirea unor dificul
tăți și elaborarea soluțiilor, pe 
baza consensului participanți- 
lor. In spiritul deplinei egalități 
în drepturi și suveranități a 
statelor, așa cum acestea și-au 
găsit expresia în Recomandări
le finale. Guvernul Republicii 
Socialiste România a dat o a- 
preciere pozitivă rezultatelor 
obținute la Consultările pregă
titoare, considerînd că în acest 
fel s-au creat condiții pentru o 
bună reușită a Conferinței.

poarelor, să se manifeste res
pectul șj înțelegerea cuvenită 
față de voința și aspirațiile fie
cărui stat.

Domnule Președinte,

român apreciază că 
nozitive intervenite 
în evoluția relațiilor

Guvernul 
elementele 
pînă acum 
dintre state, a climatului poli
tic pe continentul nostru repre
zintă doar un început, au va
loarea unor primi pași pe calea 
făuririi edificiului unei 
făti trainice în Europa, 
rele așteaptă de la noi 
efective, concrete, care 
ducă în mod practic la 
rea acestui obiectiv.

Este adevărat și deosebit de 
îmbucurător faptul că, de a- 
proape trei decenii, popoarele 
Europei trăiesc în pace, că în 
această perioadă pe continentul 
nostru nu
Dar 
este 
conflagrații 
rioadei 
i-a 
cu 
tru 
cu 
teaptă soluționarea.
Europei în blocuri militare o- 
puse, acumularea uriașă de ar
mament în arsenalele statelor, 
prezenta trupelor și bazelor mi
litare străine, practioile discri
minatorii și barierele artificiale 
ridicate în calea conlucrării fruc
tuoase între popoare, sînt incom
patibile cu securitatea euro
peană, constituie tot atiția fac
tori generatori de tensiune, sus
piciuni și neîncredere, surse po
tențiale de noi conflicte. A sosit 
timpul ca împreună să punem 
capăt acestei situații.

Promovarea procesului 
destinderii, înfăptuirea se
curități! pe continent pre
supun așezarea raporturi
lor dintre țări pe principii 
noi ! egalitatea în drep
turi a tuturor state
lor, indiferent de orîn
duire socială, mărime, 
situație geografică, apar
tenență sau neaparte- 
nență la alianțele mili
tare : respectarea dreptu
lui fiecărui stat la exis
tență liberă, Ia indepen
dență șl suveranitate ; ne
amestecul, sub nici o for
mă și sub nici un pretext, 
în nici o circumstanță, în 
treburile interne ale sta
telor :
frontierelor și 
teritorială : 
definitivă din 
interstatale a
amenințării cu 
presiunilor și 
de intimidare : 
tarea diferendelor exclu
siv pe calea tratativelor 
pentru găsirea de soluții 
politice, pașnice, în toate 
împrejurările ; avantajul 
reciproc al statelor în co
laborarea lor pe diverse 
planuri, tinindu-se tot
odată seama de necesi'a- 
tea sprijinirii 
țărilor în curs 
tare. în opinia 
ceste principii
facă obiectul, sub 
de DECLARAȚII SOLEM
NE, ACORDURI, TRATA
TE, al unor angajamente 
ale tuturor statelor parti
cipante, prin care să se 
statueze si să se garanteze 
aplicarea lor. Toate sta
tele participante trebuie 
să-și ia angajamente fer
me în această privință. A- 
ceste documente solemne 
să fie înregistrate la 
O.N.U.

tot 
că

securi- 
Ponoa- 
măsuri 

să con- 
realiza-

război, 
adevărat 

ultimei

a mai fost 
atît de 
reziduurile 
mondiale și ale pe-

războiulul rece, care 
urmat, n-au fost lichidate 

desăvirșire. continentul nos- 
continuînd a fi confruntat 

probleme acute care își as- 
Divizarea

De aceea, după părerea 
guvernului român, sarcina 
de prim ordin care ne stă 
în față este tocmai aceea 
de a ne concentra efortu
rile spre măsuri efective 
și eficace care să ducă la 
lichidarea urmărilor celui 
de-al doilea război mon
dial si ale războiului r.cce, 
spre normalizarea rapor
turilor pe continent. Tre
buie adoptate măsuri ho- 
tărite pentru abolirea 
blocurilor militare și a 
grupărilor economice în
chise, pentru înlăturarea 
oricăror surse de divizare, 
tensiune și instabilitate- 
Europa trebuie privită ca

k

inviolabilitatea 
integritatea 
excluderea 
raporturile 
forței sau 

forța, a 
metodelor 
reglemen-

eforturilor 
de dezvol- 
noastră a- 
trebuie să 

formă

în aceeași ordine de 
idei, se impune adoptarea 
unui DOCUMENT PRI
VIND MASURI MENITE 
SĂ FACĂ EFECTIVA NE- 
RECURGEREA LA FOR
ȚA SAU AMENINȚAREA 
CU FORȚA.

Subliniem că aceste principii 
fundamentale ale relațiilor inter
statale formează un tot unitar, 
indisolubil, nici unui dintre ele 
neputînd fi exclus sau ignorat. 
Orice încălcare din partea unui 
stat, a acestor norme, constituie 
o violare a dreptului interna
țional, un atentat la cauza păcii 
și colaborării în lume. De aceea, 
trebuie să fie găsite căi și mij
loace adecvate pentru ca orice 
abatere de la aceste principii și 
norme să fie împiedicate. Dacă

reducerea bugetelor militare, 
începîndu-se cu bugetele țărilor 
mari, puternic înarmate, și înce
tarea cursei înarmărilor; tre
cerea treptată la reducerea tru
pelor si armamentelor aflate în 
dotarea armatelor naționale; 
crearea de zone denuclearizate 
în diferite părți ale Europei și 
asumarea de către puterile po
sesoare de arme nucleare a o- 
bligației de a nu folosi aceste 
arme împotriva statelor care nu 
le dețin și nu le produc ț pre
gătirea condițiilor pentru desfi
ințarea blocurilor militare și, 
în ultimă instanță, lichidarea a- 
cestora. Desigur, este firesc ca 
în acest sens să fie luate în con
siderare orice măsuri oarțiale, 
tranzitorii de natură să contri
buie la dezangajarea militară, 
la dezarmarea pe continent.

Paralel cu elaborarea si pune
rea în aplicare a unor măsuri de 
dezangajare militară și dezar
mare, se impune trecerea cu 
fermitate la interzicerea arme
lor nucleare și a tuturor celor
lalte arme de distrugere In 
masă, la încetarea producției, 
reducerea stocurilor existente șl 
eliminarea întregului arsenal de 
mijloace de nimicire în masă ' 
nucleare, chimice, bacteriologice 
și de alt tip. la înfăptuirea o- 
biectivului final al dezarmării' 
generale.

România sprijină inițiative și 
acțiuni pentru înfăptuirea unor 
măsuri de 
militare și 
lațiilor de 
cinătate și

în această ordine de idei a- 
preciem că în cadrul negocieri
lor pentru reducerea forțelor ar
mate și armamentelor în Europa 
Centrală trebuie să fie ascultate 
părerile tuturor statelor euro
pene. deoarece măsurile de re
ducere a trupelor și armelor 
in orice zonă a Europei intere
sează, deopotrivă, toate popoa
rele continentului. De ase
menea, trebuie avut în ve
dere ca reducerea trupelor din 
anumite țări sau dintr-o zonă 
a Europei să nu ducă la depla
sarea acestora în alte zone sau 
în alte state — ci să ducă Ia 
diminuarea reală, efectivă a a- 
cestora.

slăbire a încordării 
de dezvoltare a re- 

colaborare, bună ve- 
pace în diferite zone.

Așa cum este cunoscut, 
România acordă o mare 
atenție instaurării unui 
climat de pace, bună veci
nătate și colaborare în 
Balcani, desfășurînd efor
turi susținute în acest 
sens. Subliniem cu satis
facție că țara noastră în
treține relații bune cu 
toate statele din această 
zonă. Ne-am pronunțat și 
ne pronunțăm pentru 
transformarea Balcanilor 
într-o zonă a conviețuirii 
pașnice, lipsită de arme 
nucleare, fără trupe străi
ne și fără baze militare. 
Considerăm că ar fi util 
să se treacă la pregătirea 
unor întîlniri între repre-

urmează a fi elaborate In scopul 
extinderii colaborării, trebuie 
să răspundă cerințelor dezvol
tării potențialului fiecăruia din
tre popoarele Europei, să stimu
leze, în cadrul progresului ge
neral, creșterea accelerată și ar
monioasă a economiei țărilor 
mai puțin dezvoltate de pe con
tinent, reducerea și lichidarea 
decalajelor ce le despart de sta
tele avansate, egalizarea nive
lurilor de dezvoltare. O mare 
Importanță pentru progresul po
poarelor europene în ansamblu 
ar avea realizarea unor proiec
te și obiective comune în do
menii esențiale cum sînt : valo
rificarea resurselor energetice, 
dezvoltarea transportului și co
municațiilor, protejarea rriediu- 
....................... Șilui înconjurător, turismului 
altele.

De asemenea, ținînd seama 
rolul imens pe care știința 
tehnica îl au în făurirea econo
miei moderne, de potențialul 
de care dispun în acest sens ță
rile europene, este necesar să 
se asigure o colaborare și coo
perare cît mai strînsă a savan- 
ților, cercetătorilor și altor spe
cialiști, astfel îneît toate state
le să poată beneficia, în condi
ții egale, de noile descoperiri 
și realizări în aceste domenii de 
mare însemnătate pentru viața 
omului, pentru civilizație și 
progres. Considerăm că toate a- 
ceste acțiuni, contribuind la 
propășirea continuă a națiuni
lor, vor exercita, în același 
timp, o puternică influență po
zitivă asupra climatului politic 
pe continent, stimulînd cursul 
spre destindere, spre apropie
re și înțelegere între popoare.

Totodată, este convingerea 
guvernului român, că rolul pe 
care îl joacă cultura, educația, 
informația în dezvoltarea socie
tății contemporane, conferă 
colaborării In aceste domenii și 
contactelor dintre oameni o im
portantă pondere în eforturile 
consacrate consolidării păcii și 
securității în Europa. Intensifi
carea circulației valorilor spiri
tuale ale popoarelor considerăm 
că trebuie să se facă într-un 
climat care să permită fiecărei 
națiuni să-și poată dezvolta în 
mod plenar geniul creator, spo- 
rindu-și propriul patrimoniu al 
culturii naționale și prin aceas
ta îmbogățind tezaurul civiliza
ției europene șl universale. 
Creațiile spirituale ale popoare
lor, ca și colaborarea lor pe a- 
cest plan trebuie să servească 
cultivării în conștiința oameni
lor, mai ales în rîndurile tine
retului, a idealurilor umanis
mului, progresului și păcii. Un 
asemenea curs presupune, tot
odată, inițierea de acțiuni con
certate din partea statelor pen
tru repudierea și combaterea 
ideilor militarismului șl violen
ței, concepțiilor șoviniste și ra
siste, a oricăror manifestări po
trivnice păcii și destinderii, pro
gresului uman.

Domnule Președinte,

de 
Și

înfăptuirea securității euro
pene și statornicirea noilor re
lații pe continent reclamă din

O șansa istorică 
pentru o cotitură 

radicală în Europa
Ministrul afacerilor externe 

al Poloniei, Ștefan Olszowski, 
a exprimat satisfacția profundă 
a guvernului său în legătură cu 
începerea lucrărilor conferinței. 
Sîntem convinși, a spus minis
trul polonez, că această confe
rință este o șansă Istorică pen
tru săvîrșirea unei cotituri ra
dicale în istoria Europei, pentru 
crearea în viitor a unui sistem 
colectiv de securitate și cola
borare pe acest continent. Pro
cesul progresiv al destinderii 
încordării și al creării securității 
trainice în Europa necesită efor
turi active din partea tuturor 
statelor, indiferent de mărimea 
și potențialul lor.

Considerăm că este important 
pentru a întări și mai mult 
securitatea in Europa ca des
tinderea politică să fie urmată 
de o diminuare a încordării mi
litare. Succesul conferinței noas
tre va fi favorabil unor pro
grese în destinderea militară, 
în frînarea și limitarea cursei 
înarmărilor. în ce privește 
securitatea militară și dezarrjia- 
rea, Ștefan Olszowski a spus 
că guvernul polonez se pronunță 
pentru folosirea tuturor căilor 
oportune și 
negociere.

uneia sau alteia din părțile Eu- 
ropei.

Referindu-se la factorii care 
au contribuit la îmbunătățirea, 
în ultima vreme, a climatuldi 
politic european, Otto Winzer a 
menționat acordul cvadripartit 
cu privire la Berlinul occiden
tal și Tratatul încheiat între 
R. D. Germană și R. F. Ger
mania privind bazele relațiilor 
dintre ele, în cadrul căruia cele 
două state germane au recunos
cut principiul potrivit căruia 
„puterea suveranității fiecăruia 
dintre cele două state se limi
tează la teritoriul său".

Atribuind o importanță deo
sebită garantării continuității 
cooperării politice multilaterale, 
R. D. Germană se pronunță 
pentru crearea unei comisii 
consultative permanente pri
vind problemele securității șl 
cooperării în Europa. De ase
menea, R. D. Germană se pro
nunță pentru măsuri suscept! 
bile să întărească încredere;., 
cum sînt notificarea prealabilă 
a manevrelor militare de an
vergură și schimbul de obser
vatori.

/

a tuturor căilor de

Apreciind 
prima dată,

asigura Con- 
pe măsura 

de îndeplinit, 
de temelie a

Este momentul să dau expre
sie mulțumirilor guvernului ro
mân pentru ospitalitatea guver
nului și poporului Finlandei, 
care au asigurat condiții opti
me pentru desfășurarea con
sultărilor pregătitoare și a pri
mei faze a Conferinței. Sînt 
acestea o expresie a eforturilor 
pe care trebuie să le facem în 
înfăptuirea sarcinilor deosebite 
care ne stau în față.

Soluționarea problemelor com
plexe aflate pe agenda Confe
rinței noastre, adoptarea unor 
măsuri practice pentru înfăp
tuirea securității vor avea, fără 
Îndoială, o importanță excepțio
nală pentru destinele Europei, 
vor determina o cotitură radi
cală în raporturile dintre țările 
continentului, contribuind tot
odată în mod substanțial la în
seninarea orizontului politic pe 
toate meridianele lumii.

Nouă, ca reprezentanți ai sta
telor Europei, ne revine înda
torirea de înaltă răspundere în 
fața Istoriei, de a 
ferinței un debut 
misiunii ce o are 
de a așeza piatra
edificiului securității.

în ceea ce-1 privește, guver
nul român, exprimîncț voința 
și aspirațiile fundamentale de 
pace ale poporului nostru, își 
reafirmă hotărîrea de a desfă
șura toate eforturile, alături de 
celelalte guverne reprezentate 
aici, pentru asigurarea bunului 
mers al Conferinței și obține
rea unor rezultate rodnice în 
toate etapele ei, de a acționa, 
și în acest cadru, în sprijinul 
înfăptuirii înaltelor idealuri de 
destindere, securitate și progres 
pe care le nutresc popoarele 
noastre, întreaga umanitate.

îmi exprim speranța că re
zultatele primei faze a Confe
rinței, precum și lucrările care 
se vor desfășura în celelalte 
două faze, vor demonstra voin
ța politică a statelor partici
pante de a conlucra în mod e- 
ficient la înfăptuirea obiective
lor care ne stau în față. „Inte
resele omenirii, sublinia preșe
dintele Consiliului de Stat 
al României, NICOLAE 
CEAUȘESCU, cer ca Europa 
să-și pună forțele nu în slujba 
unei politici de război, ci în 
slujba progresului, să-și valori
fice imensul său potențial pen
tru dezvoltarea științei, a pro
ducției de bunuri materiale, a 
culturii, pentru a contribui la 
progresul tuturor statelor și al 
tuturor continentelor"

faptul că, pentru 
miniștrii afacerilor 

externe s-au reunit pentru a 
dezbate împreună problemele 

, securității și cooperării în Eu
ropa, ministrul afacerilor ex
terne al R.F. Germania, Walter 
Scheel, a relevat că această 
conferință constituie un feno
men cu totul nou în Europa, o 
negociere la care participă nu 
numai reprezentanți ai celor 
două alianțe, ci, de asemenea, 
miniștrii de externe ai statelor 
neangajate.

Referindu-se la acordul cva- 
dripartit asupra Berlinului oc
cidental și tratatei? încheiate de 
Republica Federală Germania cu 
Uniunea Sovietică, Polonia, Re
publica Democrată Germania și 
Cehoslovacia, Walter Scheel a 
declarat că toate aceste tratate 
au o bază comună, ele pornind 
de la situația reală din Europa. 
Această situație — a spus el — 
poate constitui un punct de 
plecare pentru ameliorări, de
stindere și cooperare.

în continuare, ministrul de 
externe vest-german a arătat că 
pentru prima dată, sisteme eco
nomice diferite se întîlnesc în 
cadrul unui dialog: economia 
țărilor socialiste și economia 
țărilor occidentale. Relațiile 
dintre cele două sisteme, a 
spus el, ar trebui să comporte 
reducerea obstacolelor de orice 
natură din calea comerțului, o 
mai bună informare și contacte 
de afaceri. Șansele cooperării 
sînt bune : există interese co
mune în comerț, în domeniul 
indusriei, în accesul la materii
le de bază și sursele de ener
gie. Problemele tehnologice de 
viitor, problemele mediului am
biant ne privesc pe toți : aici, 
nici o divergență de ideologie 
nu se opune cooperării, deose
birile dintre sisteme nu for
mează un obstacol.

Expunînd poziția guvernului 
său asupra problematicii secu
rității și cooperării în Europa, 
ministrul afacerilor externe al 
Luxemburgului, Gaston Thorn, 
a apreciat că succesul primei 
faze a conferinței depinde de 
hotărîrea fiecărei țări partici
pante de a contribui la „rede- 
finirea" raporturilor dintre sta
tele continentului, în sensul 
întronării unor relații noi, ba
zate pe respectul principiilor 
dreptului internațional.

Pentru o cooperare 
europeană fără bariere

Ministrul de externe al Fran
ței, Michel Jobert, a subliniat 
în cuvîntul său că, pentru suc
cesul obiectivelor unei confe
rințe atît de prestigioase și de 
mult așteptate, este indispensa
bilă hotărîrea fiecărei națiuni 
de a-și apăra pacea și securita
tea. O națiune care se abando
nează, va fi abandonată, cea 
care are curajul să înfrunte a- 
ceste cerințe va fi respectată. 
Securitatea se dobîndește, nu se 
cîștigă la tombolă.

Apreciind că logica expansiu
nii economice impune înlătura
rea barierelor, Michel Jobert a 
ilustrat ca o mărturie a acestei 
evoluții legăturile științifice, 
tehnice, industriale și economice 
stabilite în ultimii 10 ani și 
pentru perioade îndelungate 
între țările Europei de Vest și 
țările Europei de Est.

Republica Democrată Ger
mană consideră convocarea a- 
cestei Conferințe ca un mare 
succes al eforturilor comune ale 
popoarelor europene și ale tu
turor forțelor lumii dornice de 
pace și securitate, a arătat, în 
cuvîntarea sa ministrul de ex
terne al R.D.G., Otto Winzer.

Misiunea Conferinței, care 
poate fi considerată un eveni
ment istoric, a spus vorbitorul, 
va fi determinată de interesele 
comune și dreptul tuturor po
poarelor la o viață pașnică și 
la o bunăstare crescindă, și nu 
de alianțele și pactele de un a- 
nume fel, sau de grupările de 
puteri sau influența lor asupra

Ne întîlnim într-o vreme, a 
declarat ministrul afacerilor ex
terne al Norvegiei. Dagfinn 
Vaarvik, cînd relațiile Est- 
Vest în general și situația eu
ropeană în particular sînt mar
cate de evoluții mai pozitive 
decît în oricare altă perioadă 
după anul 1945.

Conferința constituie o ma
nifestare a recunoașterii eres— 
cînde din partea tuturor sta
telor a faptului că eforturile în 
direcția păcii, securității si 
cooperării nu trebuie să fie 
sarcina exclusivă a marilor pu
teri, deș! acestea vor continua 
bineînțeles, să aibă responsabi
lități și contribuții speciale.

Guvernul meu se așteaptă ca 
conferința să adopte un docu
ment politic important care să 
statueze cu claritate principiile 
fundamentale politice și legale 
ce ar trebui să guverneze rela
țiile între statele participante., 
cu scopul de a asigura pacea și 
securitatea generală.

Referindu-se la aspectele mi 
litare ale securității, Vaarvik 
s-s pronunțat pentru un sistem 
eficient de notificare prealabilă 
a manevrelor militare majore 
și pentru trimiterea de observa
tori din partea statelor intere
sate la astfel de manevre.
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