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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU

• Tovarășul long Hiăng Săp

OWitai-taeW te tefeffci
Schela de foraj-extracție Brăila

Colectivul în care 
muncește cel mai bun 
tînăr sondor din țară

» siittaalilii listat® & tea®

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit, la 20 martie; pe tovarășul long Hiăng ' Săp, membru al Comitetului Politic, secretar al Comitetului Central al. Partidului Muncii din Coreea.La întrevedere a participat tovarășul Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.
A luat parte, de asemenea,

ambasadorul R.P.D. Coreene la București, Li Min Su.Cu acest prilej, oaspetele a înmînat tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj din partea tovarășului Kim Ir Sen, secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate. Coreene, și i-a transmis un cald salut frățesc, iar. poporului român urări de noi reali-, zări în opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate..

Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis, la rîn- dul său, tovarășului Kim Ir Sen, conducerii de partid și de stat a R.P.D. Coreene, un călduros mesaj de prietenie, împreună cu cele mai bune urări de succes poporului coreean în lupta sa pentru construirea socialismului în R.P.D. Coreeană.Convorbirile s-au desfășurat într-o ambianță de caldă cordialitate și prietenie.
PRIMĂVARA LA COTELE VÎRSTEI NOASTRE 
©București: Acțiuni de muncă voluntar-patriotică 
©LA.S. Pecica: „La noi campania se sprijină 

pe umeri tineri, puternici!“
©Turceni: Eforturi susținute pentru 

devansarea termenelor
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• Publicista italiană Mariapia Vecchi
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, miercuri dimineața, pe publicista și ar- tista-fotograf italiană Maria- pia Vecchi, autoarea unui volum de fotografii despre țara noastră, intitulat „România — mondo latino“.La întrevedere a participat tovarășul Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.

Publicista italiană a fost însoțită de Antonino Restivo, ambasadorul Italiei la București, și ziaristul Franco Piccinini.Exprimînd deplina satisfacție și gratitudine pentru onoarea de a fi primită de președintele Consiliului de Stat, Mariapia Vecchi a înmînat șefului statului român, în semn de profund omagiu, un exem-

plar al volumului „România — mondo latino“, care prezintă, în imagini sugestive, momente de seamă din istoria și cultura poporului nostru, aspecte semnificative ale dezvoltării României contemporane, frumusețea peisajului românesc.Cu acest prilej a avut loc o convorbire cordială.
Despre activitatea tinerilor sondori de la Schela de foraj- extracție Brăila, am avut în ultimul timp tot mai multe vești. Pentru a proba, e de- ajuns să amintim că unul dintre ei, Aurel Comărniceanu, a cîștigat recent trofeul sondorului. Luind în considerație a- cest fapt, este firesc ca și noi să ne incepem investigațiile de la locul de muncă al tinărului, care s-a dovedit cel mai bun în întrecerea tinerilor sondori din țară.Deci, parcul 4 Oprișenești. Lucrează aici numai tineri : Aurel Comărniceanu, Vasile Baba, Gică Nistor, Ivan Baro- ianu și Vasile Schipor. Ei deservesc 35 de sonde de extracție. De la începutul anului a- cești 5 tineri au realizat peste plan 45 tone țiței. Cum au reușit ? „In primul rînd printr-o bună organizare a locurilor de muncă, prin e -ploatarea judicioasă a fonda..: _de sonde din dotare, ne spu-u îlheorghe Ca- ifinescu, secre.-rul comitetului U.T.C.. pe schelă. Aportul Iui Aurel Comărniceanu a fost și de astă dată cel mai mare. Colegii Iui, care ii sint datori cu multe cunoștințe și deprinderi profesionale, s-au bucurat și in această perioadă de ajutorul său".Cu alte cuvinte, secretarul comitetului U.T.C. ne dezvăluie de fapt citeva din căile de acțiune ale organizației U.T.C. pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan. „Organizația U.T.C. de la noi, ne spune inginerul State Botez, directorul schelei, este plină de inițiativă. Tinerii se regăsesc ca un factor dinamic in orice activitate : în foraj, in extracție. în transporturi, in activitatea me- cano-energetică. Se regăsesc in orice succes al nostru, al Schelei de foraj-extracție Brăila“.Luind cuvintele tovarășului director ca un îndemn in „regăsirea“ tinerilor, ne-am oprit puțin asupra realizărilor. De la inccputul anului și pînă în prezent s-au extras aici peste plan 633 tone țiței, 2,5 milioane metri cubi gaz, au fost forați 2055 metri mai mult, producția globală fiind realizată în proporție de 101 la sută, producția marfă 101,6 la sută, iar productivitatea muncii 102,9 la sută. Aceste succese se datoresc, bineînțeles, întregului colectiv, un colectiv unit în ciuda dispersării în. 7 județe, capabil de mari eforturi. Putem adăuga însă și unele precizări : 200tone țiței din cele 633 tone realizate peste plar. au fost obținute de la 7 sonde forate ș_i date în exploatare în această perioadă înainte de termen. Ceea ce a fost posibil prin munca plină de dăruire a muncitorilor din sectorul foraj, a tinerilor sondori Ilie losif, Gheor-
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STUDENT! LA ȘCOALA MUNCII
« »

• Ziaristul austriac

Otto Schulmeister
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit, miercuri după-amiază, pe ziaristul austriac dr. Otto Schulmeister, redactor șef al ziarului „Die Presse“ din Vie- na.

La întrevedere a participat tovarășul Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat un interviu cotidianului vienez „Die Presse“.
Cu planul trimestrial

îndeplinit• .întreprinderea agricolă de stat „Avicola“ din Tg. Mureș este a treia mare unitate economică mureșană care anunță îndeplinirea, înainte de termen, a sarcinilor înscrise in planul pe primul trimestru al anului.Menținînd in producție efective de păsări de inaltă productivitate, întreprinderea a înregistrat, in acest an, cele mai ridicate randamente in privința producției dc ouă. în continuare, pe această bază, pină la finele lunii martie, unitatea va pune la dispoziția consumatorilor, Dește prevederile de plan, mai bine de 1,3 milioane ouă, o

Maturitatea
Intr-o discuție recentă, cu un grup de băieți și fete care tocmai sărbătoreau evenimentul împreună — împliniseră 18 ani — am încercat să tragem o concluzie unică, valabilă, asupra modului în care văd ei virsta atinsă : ca pe o „răscruce“ (deci o dificultate in plus — încotro o

de MIHAI STOIANapuc, și cum) ; ca pe un „prag" (dincolo de care nu știi, cu maximă precizie, ce te așteaptă... concret) ; sau, pur și simplu, ca pe o TREAPTA firească urcată cu certitudine și demnitate. în drumul ascendent pe care-1 parcurge orice om ?Realmente pot afirma că tinerii in cauză erau maturi, căci — în covirșitoarea lor majoritate — mi-au demonstrat (cu argumente dc ordin general, dar și cu exemple luate din viața lor dc toate zilele) că trecerea la maturi-
(Continuaw în pag. a 11-a)

Strungul nu este o uneal
tă de lucru numai a mun
citorului : deopotrivă, ea 
este și a inginerului. Și, 
cu cit inginerul o cu
noaște mai bine și o mi- 
nuiește mai cu pricepere 
cu atît această unealtă îi 
va fi și mai folositoare în 
aplicarea ideilor, a studii
lor, în descifrarea teoriei. 
De aceea și viitorii ingi
neri Alexandru Pupăzescu 
și Dan Nestorică (prima 
fotografie) ca și Daniela 
Georgescu (în fotografia 
a 2-a, alături de maistrul 
llie lacomir) de la Facul
tatea de mașini și utilai 
petrolier din Ploiești își 
petrec cit mai mult timp 
din practica lor de pro
ducție în descifrarea tai

nelor acestei unelte.
Foto: O. PLEC AN

Sini invitat să spun de ce re
vin, din zece în zece ani, asupra 
uneia și aceleiași drumeții, care 
nu se mai încheie : Paralela 45°. 
Răspund : pentru că e moșia mea 

. de suflet. E spațiul meu de gînd 
și meditație. E cîmpul meu de 
confruntare, de probare a adevă
rurilor spre care tind. E terenul 
meu de fugă ori, mai exact, 
„pista de încercare“ (cum zic oa
menii mașinilor). E respirația mea 
de tip spartan. E ciclu. E obse
sia. E febra. E ritmul. E condi
ția mea de veșnic-peregrinul. E 
Fata Morgana vocației mele de 

.căutător incurabil. E secunda u- 
nei cunoașteri. E neodihna reve- 

' nirii pe alt inel al spiralei. E fuga 
prin carusel. E zarea și neepui- 
zarea. E salahoria la unul și a- 
celași stăpîn de nețărmurită cîi- 
noșenie : vreău-să-știu. E vocea 
sinelui. E fluviul necheltuitelor 
puteri curgînd mereu svre înce-

în-

un articol
cte POP SIMION

pufuri. E goana spre mine 
sumi. E proba de foc. E frenezia 
alergătorului de cursă lungă. E 
incendiul meu alb. E un fel ne
contenit de a te adăuga ție-ți prin 
alții. E foamea de timp și spa
țiu. E longevitatea mea de tî
năr om al Cetății. E osia de țară 
în care — îmi place să cred — mă 
cuprind. E deliberatul meu Ma- 
rathon. E mirifica mea Golgotă.

E țipăt că sînt ceea ce vreau să 
fiu : alt Columb ! alt Icar I alt 
Ulysse.! alt Manole. E „drumul 

spinos al înțelegerii" (cum măr
turisea, senin și socratic, Sado- 
veanu). E un fel (necreștinesc) de 
purificare. F. „crucea" mea în
tru Cuvînt.

Toate acestea sînt răspunsuri 
posibile la întrebarea despre ne- 
istovirea mea de a reveni, iar și

La Brăila: SOMNUL OPINIEI PUBLICE
NAȘTE „VEDETELE STRĂZII

©MM

lar, pe Paralela 45. Și încă n-am 
spus de ajuns despre călătoria 
asta deschisă, mereu neîncheiată. 
Cărțile Paralelei 45 sînt — vor să 
fie — un „tunel al timpului" sau 
mai precis, al umanitătilor ne 
care le parcurg biografic, istoric, 
filozofic, civic, rațional și sen
timental. E dulcele meu seismo
graf prin care probez devenirile 
de țară și galopul timpului, care

tatuează spațiul, așezările, oame
nii. In fișia asta de la mijlocul 
României se concentrează, sim
bolic vorbind, toate energiile na
ționale. Cum să nu fi ales, drept 
religie de reporter, drumeția pe 
Paralela 45 ?! Ea nu-i doar o li
nie geografică ce secționează pe 
la mijloc o țară, fugind prin spa-

(Continuare în pag, a TV-a)

asemenea producție reprezentând 80 la sută din angajamentul s- sumat pe anul in curs de către colectivul întreprinderii „Avicola“.• Minerii Exploatării carbonifere Lupoaia au extras peste prevederile planului trimestrial 13 000 tone lignit, îndeplinin- du-și astfel prevederile din angajamentul asumat in întrecerea socialistă, etapa care se încheie la 23 august. Succesul a- cesta îi situează pe minerii de la Lupoaia în fruntea întrecerii cu celelalte colective din bazinul carbonifer al Văii Motru- lui. Succese importante au înregistrat, de asemenea, minerii Exploatării Leurda, care au extras peste plan mai bine de 10 000 tone lignit, precum și cei de la Cicani, Tismana, Girla și Beterega. Pină in prezent, minerii care lucrează in exploatările din Valea Motrului și Ro- vinari-Gorj au extras, suplimentar, mai mult de 60 000 tone lignit.• Miercuri dimineața, colectivele de constructori și mineri ce materializează obiectivele Sistemului hidrotehnic și energetic Cerna-Motru-Tismana și-au îndeplinit sarcinile de plan pe primul trimestru al anului Ia principalele activități: excava- ții in subteran și în zona barajelor. Calculele atestă că în cele zece zile cîștigate în întrecerea pentru devansarea îndeplinirii planului, colectivele de aici dispun de condiții pentru săparea suplimentară a 35 ml de galerii și depășirea planului la excavați! cu 40 000 mc. (Agerpres)
La Deleni, într-o livadă

Ora 10 dimineața. De citeva ceasuri bune muncitorii brăileni se află la posturi, PRODUC. Inima industrială a orașului de pe malul marelui fluviu pulsează fără odihnă. La întreprinderea de utilaj greu se fac probele unui ultim lot de excavatoare. Conjec- ționerele de la „Brailconf“ adaugă noi cărămizi la temelia prestigiului deja ciștigat de întreprinderea lor. Șantierul naval a- gită brațe gigantice — macaralele. Așa se explică prezența municipiului în constelația marilor centre economice ale României de azi.

...La aceeași oră, 10 dimineața, în localurile plasate din doi în doi pași pe străzile centrale ale Brăilei încep să apară, cu ochi somnoroși, cu mișcări» leneșe, cu figuri plictisite, pierde- primăvară. Tineri și foarte tineri care n-au nici o ocupație. Care „transpiră“ trecind de la un bar la altul. Consumă — dar nu produc.Ai impresia, în anumite locuri și la anumite ore, că strada, locul public, devine terenul unde se practică sfidarea, bădărănia, ultrajul, imoralitatea.
„Da, tovarășii vin de cîte ori îi 

chemăm..."Procurorul șef al Procuraturii județene, tovarășul Mihai Cris- tescu, ne expune pe scurt citeva din cauzele actelor de indisciplină, ale infracțiunilor comise de tineri. Notăm, pentru început, existența unui mare număr de tineri fără ocupație din rîndul cărora se recrutează cei mai mulți dintre contravenienții

Ia normele de conduită civilizată, cei mai mulți dintre autorii de infracțiuni. Mai mult, a- cest „nucleu“ de indisciplină socială atrage in sfera sa de influență și pe o parte din tinerii veniți de la țară ca să lucreze în oraș, insuficient cuprinși în preocupările organelor locale cu atribuții educative. Consumul excesiv de băuturi alcoolice reprezintă o altă cauză a abaterilor de tot felul. Nu este respectată prevederea legală — ca minorilor să nu Ii se servească alcool in localurile publice, deși la nivelul municipiului s-au luat O serie de hotărîri în acest sens.Ce întreprind organele procuraturii ?Tovarășul Eugen Andrei, pro- curor-șef a) Procuraturii locale Brăila ne vorbește despre unele din măsurile luate aici. Consem-
V. CONSTANTINESCU 

O. PĂUN

(Continuare în pag. a 11-a)

în livezi copacii au „dureri de muguri“. Ochiul nu vede nimic deocamdată. Dar omul aflat pe coasta dealurilor de Ia Deleni, județul Iași, expuse soarelui ca un pridvor, simte mișcarea din interiorul pomilor.Livada pe rod de aici, un adevărat popor de meri și peri, cireși și nu.ci, stăpini pe o suprafață de peste 220 de hectare pentru al căror lut numai olarii din Poiana, cu tradiții ceramice păstrate din paleolitic, mai aveau respect, își dezvăluie de altfel foarte grăitor misterele.Anul trecut au fost realizate aproape două planuri; ceea ce a însemnat mai bine de 600 tone fructe valorificate peste prevederi. Producții mai mari decit cele planificate s-au înregistrat, de altfel, la toate speciile de pomi. Nu-i o excepție; un rod al unui an excepțional intr-adevăr pentru livezi. Producții similare au fost realizate consecutiv în fiecare an din ultimul deceniu de cind inginerul Emil Ro-

mingher a venit la conducerea fermei. Recoltele au progresat odată cu intărirea bazei tehnico-materiale, cu perfecționarea tehnologiei a- plicate și cu ridicarea calificării-celor cărora le-au fost încredințate livezile de la Deleni. Calificare despre care vorbește starea sănătății fiecărui pom. „Curați ca ceara“ am auzit- spunindu-se despre merii și perii livezii, despre cireșii și prunii acesteia. Lupta cu dăunătorii începe imediat ce aceștia au fost zăriți sub lupa inginerului. Sub supravegherea tehnicienilor Veronica Popa, Gheorghe Ignat și Gheorghe Neam- (u care au vegheat de altfel toată iarna, s-au aplicat cî- teva tratamente.Țin minte că înainte cu mult de Anul Nou livada era fertilizată și arată. La Vel- nița, unde se recoltaseră 10 000 kg mere la hectar, pă- mintul, pomii primiseră răsplată 35 tone gunoi de grajd la hectar. Tăierile au fost executate anul acesta concomitent cu cursurile de perfec-

ționare prevăzute. Timpul a permis astfel de lecții, direct în cîmp și a permis și abordarea direct, pe viu, a lecțiilor referitoare la îngrijirea livezilor intensive începute incă din anul trecut, odată cu înființarea unei astfel de livezi pe o suprafață de 30 hectare. Puieții prinși sută la sută pun notă maximă cursanților pentru intiiul an. Creșterea acestora cu peste un metru, lucru care va permite în anul acesta palisa- rea, dau de asemenea notă maximă și pentru cel de-al doilea an.Ramuri de aluminiu fraged, de bronz și fier înrourat alcătuiesc „formațiile de rod“ ale acestui an, Iăsind incă de pe acum să se întrevadă intre ele ca-ntr-un vis spuma de floare albă care, cintată de albine și legănată nopți la rind de vint, va naște rodul unei recolte și mai mari.E un angajament al fermei despre care seva îmi șoptește împlinirea.
ION CHIRIAC
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„MI-AM DOVEDIT MIE
ÎNSUMI CĂ SE POATE"

Ca activist ești pus deseori în 
situații dintre cele mai diferite. 
Mai ales cînd te deplasezi pen
tru prima dată într-o comună 
pe care nu o cunoști. In cele ce 
urmează mă voi referi la o si
tuație pe care am reușit să o 
rezolv in citeva din deplasările 
mele in organizația U.T.C. din 
C.A.P. Chirnogeni.

Comitetul U.T.C. al acestei or
ganizații întîmpină mari greutăți 
in ținerea cu regularitate a adu
nărilor generale. Cînd am po
posit pentru prima dată aici, 
această organizație se spu
nea că are în evidența sa 
doar 25 de membri. Comitetul 
era format din cinci. Patru din- 
trei ei, în discuțiile pe care 
le-am avut, susțineau că tinerii 
din organizație nu vor să par
ticipe la acțiunile organizate.

Aceeași situație mi-o prezenta 
și membrul comitetului comunal 
care răspundea de această orga
nizație. îmi proba chiar cu ar

gumente : „nu am reușit nici
odată să strîngem mai' mult de 
17—20 de membri, și aceștia cu 
mari greutăți“. Cam așa se pre
zentau lucrurile în acel timp. Ce 
era să fac ? Era limpede că ac
tivul comunei se împăcase prea 
ușor cu situația. Trebuia însă să 
le demonstrez, lor și mie însumi, 
că se poate face mai mult. 
Mi-am întocmit pla.nid de bătaie 
.și am pornit la treabă.

Timp de două zile am discu
tat cu fiecare tânăr în parte. in 
sectoarele lor de activitate. Seara 
continuam dialogul la clubul că
minului cultural tinde veneau 
să-și petreacă, unii dintre ei, 
timpul liber. După aceste dis
cuții am ajuns In concluzia că 
lucrurile stau altfel- decît mi-rni 
fost prezentate. Era vorba în 
ultimă instanță de inactivitatea 
comițetului U.T.C.

Dialogul purtat cu tinerii mi-a 
oferit posibilitatea cunoașterii 
lor. Așa că m-am putut orienta 
la cinci dintre ei ne care i-am 
socotit ma' de nădejde. Am or
ganizat o ședință de comitet lăr
giră. la care au participat și cei 
dnci tineri, și la care, s-au ho- 
tărît următoarele; comitetul 
U.T.C. să întocmească materia
lele necesare adunării generale 
din acea lună, iar cei cinci ti
neri, împreună cu mine, să ne 
ocupăm de mobilizare. Cu a- 
ceastă ocazie s-a stabilit să se 
clarifice ți evidenta.

Am început cu întocmirea 
unui tabel nominal cu toți ti
nerii între 15—26 de ani care 
lucrau în CA.P, din datele îii- 
scri.se în balanța forței de mun
că. După o repartizare judicioa
să. a colectivului pe sectoare am 
trecut la convocarea lor. Nu 
mică ne-a fost mirarea cînd, in 
locul celor 25 de membri, cit mi 
se spusese că are organizația, si
tuația era cu totul alta, adică: 
41 do membri U.T.C. și 11 ne- 
utecisti.

Mobilizarea a fost într-adecăr 
<o muncă destul de dificilă. Unii 
dintre tineri erau dezobișnuit! 
de a mai participa la o adunare 
a organizației. Problemele care 
se ridicau în timpul zilei le dis
cutam. pentru a lua cele mai 
bune măsuri. în fiecare seară cu 
colectivul. Si așa a sosit și ziua, 
adunării. O așteptam, mărturi
sesc, nu fără emoții. Dar am 
constatat că măcar din acest 
punct de vedere, al mobilizării, 
partida era cîștigafă. Din tota
lul de. 41 de membri nu au lip
sit decît trei, aceștia fiind de 
serviciu în unele sectoare. de 
bază nle C.A.P. Dar cei mai mi
rați de această prezeiriă erau 
înșiși membrii comitetului.

Pe parcursul ședinței, dar mai

ales la sfîrșitul ei, am putut 
constata că, cîștigul era mult 
mai mare. Tinerii au. adus seri
oase critici activității desfășurate 
de comitet și totodată au formu
lat numeroase propuneri în spri
jinul activității viitoare. Dorința 
lor de a face o treabă cit- mai 
bună pe viitor a fost confirmată 
și de faptul că din vechiul co
mitet doar un singur membru 
a mai „rezistat“ exigenței adu
nării și a fost reales în noul or
gan.

De fapt situația a putut fi re
zolvată numai cunoscând realita
tea existentă în organizația res
pectivă, ceea ce a determinat 
modul concret de acțiune. Stă- 
pînind toate problemele ,cu care 
se confruntă organizațiile, nu 
poți spune niciodată că nu se 
poate.

CONSTANTIN GHIȚA 
activist al Comitetului județean 

Constanța al U.T.C.

„Marile întrebări" nu cunosc limite de vîrstă : Popa A- driana (17 ani — absolventă a școlii profesionale operatori ma- se-plastice. Orăștie) se întreabă „ce înseamnă viața“; Tudor vălenii (București, sectorul II) caută răspuns ja întrebarea „e- xistă dumnezeu'?“: Ionescu Aurel (elev la liceul nr. 2 din Medgidia) își pune problema „Ce este omul" ; Traian Constantin (student din Bacău) ar vrea să știe „Ce este moartea", deși tot el crede a fi în stare să răspundă că moartea este dată o- mului (ființelor, în general) pentru a sta dovadă a nimicniciei viețuitoarelor și atotputerniciei dumnezeului nemuritor. T. C. susține că a citit autori existențialiști și ne mărturisește că a fost convins de ideea „absurdului" existenței umane. Singura soluție salvatoare pentru om. crede a ști T.C., este... credința in nemurire și in lumea de apoi.Deoarece T.C. nu este singurul nostru corespondent care să facă „saltul" de la întrebarea „ce este moartea" la un răspuns care să acrediteze necesitatea credinței, reclamîndu-se in acest demers di- existențialism (curent iîlo „ic față de care — n- deseori în necunoștințâ de cauză = sc declară, oarecum sensibilizați), voi zăbovi în cele ce urmează — chiar cu riscul de a decepționa preopinente ca T. C.— asupra existențialismului ateu.înainte să intru în subiect aș vrea să remarc insă legitimitatea tuturor întrebărilor pomenile la început și pe care tinerii și le pun cu tot conținutul de neliniște și curiozitate pe care vîrsta o presupune, întrebările. oricare ar fi eic — cu a- tit mai pregnant, „marile întrebări" — nu pot fi greșite. Dimpotrivă, ele exprimă un proces intelectual de certă factură creativă : deși, după cum aceeași vorbă. rostită în tinerețe sau in perioada adultă poate a- vea semnificație și încărcătură afectivă diferite, tot astfel una și aceeași întrebare poate fi pusă intr-alt fel și cu altă încărcătură afectivă. La orice vîrstă însă întrebarea, moarte n-are, cum se zice in popor. Soluția, răspunsul dat unei întrebări, poate fi insă și nepertinentă, a- dică nepotrivită spiritului unei întrebări autentice. Cum cred să fie de altfel cazul și cu răspunsul pe care și-l dă T.C. cu scopul de a găsi un argument întăritor al credinței sale religioase.Moartea constituie unul din acele fenomene naturale care dau relief deplin vieții, existenței omului in primul rind : căci pentru om se pune problema nu numai de a trăi viața — ca toate celelalte viețuitoare — ci de a o trăi cu „perspectiva" morții în față, respectiv în cunoștință de fatalitatea ei.Dicționarele definesc moartea,— lapidar, „dezagreabil" poate, dar corect — drept o încetare definitivă a vieții. Acest „definitiv" a cutremurat dintotdeauna oamenii — mărturisit sau nemărturisit — îndemnîndu-i să se consoleze religios, sau filozofic, artistic, științific, pragmatic, ori in mai multe feluri deodată. Căci în cele din urmă oamenii își pun întrebarea „ce este

moartea“ pentru a afla răspuns la întrebarea „cum să ne trăim viața". Răspunsul la întrebarea dinții nu interesează deci atit „in sine" cit pentru o mai bună și frumoasă construire a vieții.Religiile proclamă nemurirea, diminuind importanța morții o- mului pe pămînt și scoborînd implicit prețul vieții. Viața de „aici" constituind o infimă parte din ceea ce urmează a fi viața de „dincolo", valoarea celei dinții nu se cuvine a fi capitală in ochii omului. Eclesiastul, sau propovăduitorul zice doar-: „O deșertăciune a de-

Primăvara a sosit și printre blocurile Grupului școlar al întreprinderii 1 Mai din Ploiești. 
Foto: O. PLECAN

rare, frică, suferință etc. Și. bineînțeles, nu spre cinstea și consolarea autentică a omului. Căci, dacă am vrea să simplificăm, și să șarjăm aici mult lucrurile, am aminti proverbul „fricosul se' teme de moarte in fiece clipă, iar temerarul o singură dată".Dar să ne întoarcem la blema „prețului" vieții în consolatoare a filozofiei științei și existenței u-
doarpro- viziuneaartei,___ T- __________________ •mane plenare. Spun „consolare”, deoarece o atare alternativă o- pttne și la care

altfel cu multă măiestrie — tragismul morții cu scopul de a a- credita superioritatea mitului nemuririi, corolar ideii de divinitate. Acești filozofi cunoscuți ea reprezentanți ai existențialismului ateu susțin exact contrariul. A. Camus. spre pildă, într-o lucrare tradusă și în limba română (Mitul lui Sisif, Buc. 1969) relevă ca și toți marii ginditori existențialiști și oarecum într-o bizară, dar aparentă, consonanță cu Eclesiststuî, evidența— sentt=~ mentului absurdului izvorît dinexistențialismul ateu. perceperea,, mpr! ii șL avțjid ca- urmează să mă refer, racterul unei certitudini perso-

Marile întrebări

tare ateistă fiind, Camus concepe însă noartea ca încetare definitivă a i face „absurdă" Existehța omului fel existența surd". Merită tari condiții — și în absența linei consolări religioase — să fie trăită ? Iar dacă nu, constituie oare sinuciderea o soluție care să afirme demnitatea „o- mului absurd ?“Camus Tn mort“ oarecum surprinzător răspunde negativ la „întrebare, trăgind din bizara sa teorie cu privire la „omul absurd? concluzii atee și umaniste privind : imensa valoare a vie- , ții, condiționată tocmai de perspectiva încetării’ ei la un moment dat ; .necesitatea de a contracara absurdul-, vieții, condiționat de moarte, prin trăirea vieții la cotele cele mai înalte de creativitate și umanitate. A- textul: pentru revolta, mea“.

vieții, ‘fapt care toată devine„omuluisau nu viața. ast- ab- in a-

7consolării „lumea de religioase privind apoi".șertăciunilor. Totul este deșertăciune" : pe acest pămint, firește. Căci „Ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă supt soare ?“. Nici unul, răspunde Eclesiastul, fiul lui David, împăratul Ierusalimului. De a- ceea : „Să ascultăm dar inche- . . .ierea tuturor învățăturilor : Te- lori existențialiști ca J. P. Sar- me-te de dumnezeu și păzește poruncile lui. Aceasta este datoria oricărui om". Și chiar dacă teologii, în principal neotomiș- tii, preocupați azi de modernizarea religiei, vor aduce amendamente textului biblic, arătind că el este pe deplin compatibil cu o viață axată pe valoarea rațiunii, pe libertatea umană, pe eficacitatea acțiunii umane și chiar pe hedonismul implicat în sexualitate și „plăcerile lumești", eclesiastul depune mărturie originară și originală contrariu. De aceea pentru a dica prețul vieții, prestigiul aici pe pămint, se impune stringență alegerea celui de doilea termen al dilemei nemu rire-murire, cu conștiința faptului că consolarea religioasă nu mai poate dovedi virtuți consolatoare contemporanilor revoluției gîndirii știînțifico-tehnice.Nu oricine dovedește însă azi o mentalitate contemporană. Coexistența mentalității șțiin- țifico-ateiste cu mentalitatea religioasă constituie de aceea un fapt. Cu atit mai mult cu cit o- mul. nefiind doar o ființă rațională, poate trăi cu intelectul în plin secol XX, iar cu „afectul“ în secol! de demult apuși. Confruntați teoretic, dar mai cu seamă practic cu boala, nefericirea, moartea, nu puțini sînt cei la care o precară gîndire ști- ințifico-materialistă se regresea- ză la nivelul unei mentalități religioase. Fragilitatea sa poate fi periclitată adeseori de orice cauză generatoare de îngrijo

EXISTENȚIALISMUL ATEUTraian Constantin, ca și alti tineri corespondenți ai noștri, se înșeală cînd crede că gîhdi-tre, A. Camus ș.a. invocă

INS I! AT1VE UTECISTE

CASA TINERETULUI

DIN SUCEAVA
Clădirea, înaltă și cam ponosită, este așezată aproape. de ripa Sucevei, in spatele cochetului hotel „Balada".— Aici a fost o moară, o moară veche, care nu mai dădea de mult randament — îmi spune Mihai Hanganu. primul secretar al Comitetului județean U.T.C. Văzînd că . nimeni nu mai folosește construcția, ne-am tot invirtit în jurul ei, am socotit și am chibzuit în toate felurile, pină cînd ideea a prins un contur viabil. Am solicitat să ni se cedeze nouă a- ceastă clădire dezafectată și am prezentat, totodată, la - primăria municipiului, planurile de amenajare. Aici va fi Casa tinerelului din Suceava.Complexul — pentru că, practic, este vorba despre un. complex — va cuprinde terenuri asfaltate pentru 'volei, handbal; baschet și tenis, încadrate de o tribună aflată în curs de amenajare, folosindu-se posibilitățile naturale ale zonei.Nivelele superioare ale clădirii despre care vorbeam vor fi rezervate unor dormitoare de 2.’ 3 și 4 locuri, destinate oaspeților din județ sau din țară, sosiți prin intermediul agenției B.T.T. La parter vor fi amena

jate săli pentru cercurile de teatru, dansuri populare, dans modern, pentru brigada artistică de agitație. Tot aici va fi rezervată o încăpere' amatorilor de, jocni'i mecanțoe, șah, rerny și alte activități de club.’O sală mai mică va găzdui întreceri de tenis de masă, iar terasa aflată la primul etaj.- va fi amenajată pentru 6 cofetărie în aer liber.Nu trebuie uitat nici holul de la parter, unde se vor organiza expoziții’ ale tinerilor artiști plastici' amatori din localitate.Am găsit la lucru, în perimetrul viitorului complex, mai bine de 100 de tineri suceveni, uteciști de la întreprindere^ Mecanică, C.C.H., Fajjrica de confecții, Liceul „Petru Rareș". Am aflat că, zilnic, prin rotație, un număr asemănător de tineri este prdzent mai multe ore la acest , important obiectiv de muncă patriotică.Au fost nivelate zonele unde vor fi terenurile de sport, a fost realizată structura interioară a parterului, sînt pregătite lucrările de finisare a exterioarelor clădirii.Casa tineretului din Suceava începe deja să fie o realitate...- Z OV. PĂUN

PE TEME CETĂȚENEȘTI

Mulțumiți doisprezece — 
nedreptățiți cincizeci !

va scrie ____ are- astfel trei consecințe : libertatea și pasiuneaRevolta implică și refuzul minutului „consolator" al lumii de apoi : libertatea se exprimă in opțiunea dată gindirii libere filozofiei, siunca necesar maxime dăruirii, dacă n-au fost existențialismul ateu, se află implicate atit în opera lui Camus, cit și a celuilalt filozof existențialist amintit, adică J. P- Sartre.In întreaga sa operă, acesta din urmă instituie o persuasivă

cest autor„Absurdul . mine t
artei, științei etc ; pa- constituie carburantul trăirii vieții la cotele ale intensității, iubirii, Sînt idei, care chiar explicitate de

nale dar incomunicabilă. Moartea apare astfel ca o certitudine matematică, răpind orice sens vieții, care, in această perspectivă, nu-i dcCit o vJețj libcre>dezbărată de iluzia „consolatoare" a- dependenței destinului scrie Ca- omenesc de vreo divinitate oarecare.Omul nu depinde dccit de el însuși — scrie Sartre. De aceea el nu este culpabil, cum pretinde religia, ci responsabil. Libertatea omului creează valorile frumosului, binelui și adevărului. Trebuie să-l negi pe dumnezeu — conchide Sartre — i salva eul propriu și viață.Eliberarea libertății cătușele consolării este o condiție sine _ pentru fericirea lucidă a omului, și nu pentru cea iluzorie. Problema morții trebuie astfel soluționată în spiritul vieții.Ateismul este o proclamare frenetică a bucuriei de viață, a prețuirii unicei noastre vieți, a respectului pentru demnitatea umană, deci pentru libertatea și „divinitatea" omului. Spre deosebire deci, de părerea lui T. Constantin din Bacău, existențialismul și „teoria absurdului“ nu i-a condus pe Camus și pe Sartre la credința în dumnezeu, ci la credința în om. Este, cred, o lecție pilduitoare pentru toți acei tineri care-și confecționează un Weltanschaung tîndu-și unele idei proprii cu „teorii" mai moderne și mai interpretate însă „după ureche", adică in necunoștințâ de... partitură.

Jjă'i'plodwailțe ; atee de proslăvire a
•-------------------- . . - ” ' . ;-c MrrAiailiiCt irilOt X'îofî 111113131* lîhPl’P.tură inutilă“. N’u există deci! o singură problemă filozofică, cu adevărat importantă — mus — cea a morții. De orien-

pentru a-ți i unica taumane de religioase qua non

condimen- religioase dintre cele „en vogue“
Dr. H. CULEA

Povestea blocului de nefami- liști din Tg. Mureș, str. Gheor- ghe Doja nr. 193. este lungă. De aceea n-o vom reproduce. Rezumăm doar că inițial a fost construit pentru salariații Fabricii de cărămidă. Ulterior a trecut in administrarea întreprinderii județene de gospodărire comunală și locativă Mureș. Trecem peste ilegalitățile în care a funcționat, între regim de hotel și bloc de .locuințe, relatînd că toate au fost, bune pină în luna ianuarie cînd conducerea întreprinderii sra gîndit să modifice construcția din cămin tip pentru nefamiliști intr-un bloc cu 9 apartamente și trei garsoniere. Argumentele ni le prezintă tovarășul Ladiszlau Szabo, directorul I.J.G.C.L. Mureș : Nu servește întreprinderii noastre, ci altor întreprinderi ; (tineri care, au locuit acolo lucrează la IMATEX. Fabrica de cărămidă. PrOdcomplex. C.F.R. și în altele) actualul regim de funcționare a determinat o stare anormală de lucruri : gospodărirea și disciplina lăsau de dorit. Tot ce poate fj rău intr-un loc nestă- pinit de conducerea noastră. La întreprindere sînt peste 100 cereri de locuință dintre care cel puțin 60 sint foarte urgente.Ultimul argument stă în picioare. Primele două sînt discutabile. Punem întrebarea, dacă a fost așa. cine altul trebuia să „stăpînească locul" dacă nu tocmai I.J.G.C.L. Mureș ?în scopul obținerii aprobărilor pentru modificările intenționate și executate la ora actuală în mare parte, s-a încercat o cale legală. S-a făcut o informare către consiliul popular municipal în care se spune printre altele: „în actualele condiții clădirea este nerentabilă pentru întreprindere“ și „locatarii au domiciliul stabil în localități apropiate de Tg. Mureș, deci au condiții de navetă". în urma informării, pe care noi o considerăm dezinformare (majoritatea foștilor locatari au domiciliul stabil la distanțe de zeci de kilometri, unii în alte județe). Cit. privește nerentabilitatea, iarăși este discutabilă. S-au încasat 85 lei pe pat (plus cheltuieli de întreținere), s-a obținut la. 13 februarie un aviz de modificare din partea serviciului municipal de sistematizare. Printre condițiile în care a fost avizată lucrarea figura și aceea a asigurării spațiului de cazare pentru foștii locatari.„Avizul“, nu înseamnă însă autorizație de începere a lucrărilor. Aceasta, pînă la data

anchetei noastre,, nu a fost eli” berată de către Consiliul popular municipal Tg. Mureș. Totuși lucrările au început la - sfîrșitul lunii ianuarie.S-a adoptat tactica punerii in fața faptului împlinit.. Cum s-au asigurat locuințe pentru foștii locatari ? Intr-un rpod foarte original despre care tovarășul Szabo ne declară că ceea ce a făcut, a făcut cu conștiința împăcată. In interesul salariaților unității.’— Locuiesc în cămin din anul 1967, ne mărturisește tînărul Constantin Qurcă, strungar la IMATEX. La sfîrșitul lunii ia-. nuarie am fost la Roman la a inmormîntare. De acolo, sînt. Cîrid m-am întors am găsit dulapul pe coridor, geamurile demontate, paturile scoase afară.— Am fost la servici,’ relatează Ludovic Erdely. I angajat la Fabrica de biscuiți,. Cînd am venit la cămin camerele erau fără geamuri, fără uși.„Nu a funcționat cu titlu de . cămin pentru nefamiliști". „Nu avem obligația să cazăm salariați . ai altor întreprinderi“, motivează tovarășul director al I.J.G.C.L. în ce privește prima afirmație este adevărată. în condițiile în care i-a lipsit firma. A doua e legală în măsura în care construcția ar fi destinată tinerilor care lucrează. în întreprindere. care fac naveta sau stau la gazde și care iarăși sînt numeroși.Ideea în numele căreia s-a ac- ționat este .asigurarea unor condiții confortabile la 12 salariați ai întreprinderii în dauna altor 50 de salariați ai altor în-* treprinderi care totuși sînt muncitori; și oameni.Modul în care s-a procedat este indiscutabil abuziv. în legătură cu situația de fapt au fost informate organele locale de partid și de stat. Trebuie să subliniem solicitudinea de care a dat dovadă, față de situație, tovarășul Pavel Ghioreanu. primarul , municipiului. Evident, lucrurile nu se pot rezolva intr-o singură zi. Vom fi bucuroși să consemnăm într-un număr cit mai apropiat măsurile ce se vor întreprinde și rezultatul lor. Poate vor Înțelege upii conducători de unități că abuzul nu este permis nici atunci cind printre articolele de lege faptele ar putea primi un alt calificativ; Și nici atunci cînd e vorba de tineri. Sau poate mai ales atunci.
MIRCEA BORDA

(Urmare din pag. I)năm, astfel, judecarea — după o atentă selectare — a unor cauze la fața locului, cu invitarea expreșă a acelor tineri pre- dișpuși să comită asemenea fapte, precum și a colectivelor in care au lucrat infractorii.împreună cu reprezentanții altor organe locale (Direcția muncii. inspectoratele școlar și sanitar. Comitetul municipal U.T.C.) au fost organizate la clubul „Progresul“ intilniri și discuții cu tinerii fără ocupație, în urma cărora unii dintrej ei au fost convinși să se angajeze. Au fost-convocați, de asemenea, profesorii și părinții tinerilor cu comportament devi- ant, stabilindu-se. de comun a- cord, cele mai nimerite măsuri pentru a-i determina să revină la o conduită normală. în sfir- șit, în fiecare dosar penal, sînt determinate în amănunt cauzele și condițiile favorizante ale infracțiunii, inclusiv cele ce țin de persoana autorului — respectiv condițiile educative ale â- cestuia.Ne interesăm și care este a- portul organizației U.T.C. a municipiului la aceste acțiuni, în ce constau preocupările sale pentru crearea unui climat de seriozitate. disciplină în rindul tuturor tinerilor din Brăila. Ni se răspunde — ca și mai tirziu, la miliție — că „da, desigur, tovarășii participă, colaborează la acțiunile de care v-am vorbit. Vin ori de cîte ori ii chemăm".— Dar fără să-i solicitați, așa. din proprie inițiativă, vin pe la dumneavoastră ? Vă solicită, la rindul lor ? S-a interesat cineva de la Comitetul municipal U.T.C. de studiile privind tineretul e- fectuate aici, la procuratură ? A cerut cineva, spre analiză, măcar unul din dosarele în care sint implicați tineri ?

La toate aceste întrebări am primit, spre mirarea noastră, numai răspunsuri negative.
ÎN LOC DE MĂSURI, 

EXPLICAȚIIAm trecut intenționat în revistă cauzele generatoare ale actelor de indisciplină în riadul tineretului, ale unor infracțiuni comise de tineri, deși ele nu sint specifice municipiului Brăila, ci, dimpotrivă, sint cam aceleași în orice loc unde se produc ataci 
^rsĂiis: $omnu| opiniei publice

naște „vedetele
»

străzii
situații. Ceea» ce este specific Brăilei în cazul de față ni se pare o anumită inerție din partea forurilor cu atribuții e- ducative, o comoditate de neînțeles — șj de neîngăduit — a organizației municipale U.T.C.Totuși. într-o privință, organizația a acționat. Să vedem însă, și cum.Ni s-a vorbit despre formșrea unor grupuri' de tineri care sprijină zilnic activitatea miliției (prin rotație). Dar in cele patru zile cil am stat printre brăileni. noi nu le-am văzut acționind in nici un punct al orașului, în nici una din zonele în care se mișcă în voie derbedeii.Comitetul municipal U.T.C. intervine, in măsura posibilită

ților reduse care există pe plan local, pentru angajarea unora dintre cei peste 3 000 de tineri fără ocupație, prezent! actualmente în Brăila. Reprezentanți ai organizației au participat, cum spuneam, și la acțiunile întreprinse de miliție sau procuratură cu tinerii predispuși la acte infracționale; S-a inițiat, la „Clubul tineretului“ și o „Tribună juridică“, menită să contribuie la educarea tinerilor în spiritul legii, la popularizarea legislației.

Dar, și în acest, caz, măsurile amintite sînt departe de a vădi o eficiență oarecare, ră- min consemnate undeva, pe o hîrtie și atît, influența lor reală asupra vieții și mentalității tinerilor vizați este, practic, nulă.
O POVESTE CU NIȘTE CUTITE 

„NEVINOVATE"La întreprinderea de utilaj greu „Progresul“, organizind o verificare la ieșirea din schimb, lucrătorii miliției ’ municipiului au avut surpriza să descopere nu mai puțin de 40 de cuțite. 40 de cuțite ale căror caracteristici le fac să fie asimilate armelor de către legea penală (vezi art. 151, Codul penal al R.S.R. și Decr. 367/1971) — care sanc

ționează, de altfel, purtarea acestora în locuri publice și chiar simpla deținere. 40 de cuțite pe care tinerii le purtau asupra lor cu aerul cel mai firesc, în buzunar sau in teci special confecționate și care, în focul unor certuri, la primul conflict, puteau răni, puteau curma o viață.— Sînt niște simple cuțite de tăiat piine sau carne, nu înțeleg de ce insistați atit, se mită Virgil Cană, locțiitorul secretarului U.T.C. pe întreprindere.

Priviți, și eu am in sertar un asemenea cuțit.Da, desigur, la prima vedere totțil e simplu. Cine și ce poate reproșa“ cuiva care este posesorul unui nevinovat cuțit de bucătărie ? Dar cînd îl prinzi la briu și cînd ieși cu. el la plimbare, pe stradă — așa cum procedează, mulți tineri bt-ăileni — „jucăria", „simplul cuțit-“ ta care se referea tovarășul Cană, își pierde nevinovăția. Cu un' asern.enea „instrument" a fost ucis fostul campion ndțional de box Ion Covaci in timp ce se afla, ca subofițer de miliție; la . datorie. Asemenea „cuțitașe“ au produs și alte victime- in Brăila. Și aceste pericole potențiale sint ignorate, primejdia pe care o reprezintă e mini

malizată fără temei de tovarășul Cană, de ceilalți tovarăși eu atribuții educative de la „Progresul". Pentru că, să fim bine înțeleși, atit la „Progresul“ cit și în alte întreprinderi, cuțitele se „fabrică“ la locul de muncă, cu uneltele și cu materialul statului, în timpul destinat producției. Colegii de muncă, lucrătorii mai virstnici, maiștrii nu observă sau nu vor să observe ce se întîmplă.
ÎN LOC DE CONCLUZIIExtinzînd explicația de mai sus. lipsa de opinie, îngăduința sint elementele care explică de ce organizația municipală a U.T.C., cu cei circa 35 00(1 membri ai săi, nu acționează decisiv, eficace, pentru a stopa manifestările de parazitism, actele de rea conduită ale cîtorva zeci de tineri.Desigur, nimpni nu poate pretindă activiștilor de la Comitetul municipal U.T.C. să se ia de piept cu huliganii. Dar nimic nu îi împiedică să organizeze acțiunile deja inițiate in așa tei incit rezultatele acestora sâ uevma palpabile, să mobilizeze masa de tineri la crearea unei opinii notările împotriva manifestărilor neconforme cu principiile eticii și echității socialiste. Nimic nu ii împiedică să adinceasca colaborarea cu celelalte instituții cu atribuții educative, să își spună hotărit euvîntul în loate prooie- ntele acestui important domeniu de activitate (spre exempiu, m numirea pedagogilor de la internatele școlare, în stabilirea programelor de activitate ale ciucurilor dib ' municipiu, în luarea unor măsuri terme de comoaie- re a consumului de alcool eic.).

(Urmare din pag. I)tate nu conține, în sine, absolut nimic de natură să contrarieze personalitatea tî- nărului ; și asta. mai cu seamă în condițiile societății noastre socialiste ! Proble- ma-cheie este ca tînărul, ți- nind seama de datele proprii, ca și de interesele colectivității în care trăiește, să realizeze din vreme un echilibru potrivit celor 18 ani, pe care-i împlinește. Ce înțelegeau ei prin „echilibru" : responsabilitate (față de tine și față de ceilalți), siguranță de sine (deloc e- gală cu... înfumurarea, ci o- pusă oricărui... complex de inferioritate), calificare temeinică profesională (bazată pe o „alegere“ cit mai timpurie, și cit mai bine acordată cu înclinațiile și aptitudinile fiecăruia), con- centie de viață Înaintată (Criteriile conduitei moral- etice fiind, evident, cele ale masei) etc.Pentru tinerii mei interlocutori care cinsteau evenimentul așa cum se cuvine, maturitatea n-a fost niciodată egală eu atingerea — strictă — a unei vîrste a- numite (Ia 18 ani fără o zi nu erau încă... maturi, a doua zi, subit... erau !). Poți fi matur și mai devreme de 18 ani, dâr și mâi... tirziu (din păcate). Maturitatea și- au dobîndit-rO printr-6 acerbă luptă cu sine, tocmai in vederea ‘cuceririi la timp a 

statutului de adult, asumîn- du-și curajul responsabilități, acceptînd — cit mai devreme — independența pe eare ți-o lasă respectarea regulilor impuse de conviețuirea socială, de preceptele moral-etice. Și, lucru deosebit de important, n-au neglijat lumea afectivă de care depinde, astăzi, la maturitate, familia pe care curînd, curînd. ei o vor întemeia (știind că o mie și unul din necazurile ivite în căsnicii, in raporturile bărbat-feme-
Maturitatea
ie, părinți-copii, țin de felul în care individul s-a maturi- zat sau nu s-a maturizat și din punct de vedere afectiv). Imaturitatea atrage după sine primejdii „în lanț" du-le, mai departe, afectivă anumite (lansin- în lu-mea copiilor proprii, care cresc, devin și ei... maturi, părinți etc).In esență, ce înțeleg tinerii mei contemporani prin maturitate ? Știm că un fruct atinge stadiul mațuri- tății sale atunci cînd... este bun de mîncat. Pentru oameni, pentru tînăr, problema este infinit mai complexă, mai greu de lămurit. Totuși,

ei înțeleg că a fost vorba despre multiplele sensuri care, focalizate într-un punct unic, adutaă acum tot ceea ce ,s-a făcut, în fond pe parcursul copilăriei și ai adolescenței, traversîndu-se stadii și ani diferiți. Fiindcă tînărul adult și-a urmat corect traiectoria de creștere (muncă și educație prin muncă, coordonate și criterii etieo-afective clare, imprimate în propria-i conștiință), el atinge firesc, in jurul vîrstei (deloc... fatidice) de 18 ani, o AUTONOMIE reală, întemeiată pe un fapt aparent simplu : regulile generale (de orice ordin : profesional, moral-etic etc) a- jung să corespundă integral judecății, gindirii, sensibilității personale, în așa fel incit, adoptîndu-le treptat, și exersindp-Ie în practica vieții, el se simte in deplină libertate de mișcare interioară și exterioară. Dar ca să atingă respectivul mediu — autentica maturitate ! —a fost necesar să îndeplinească, pe parcurs, condițiile pe care le-au mai amintit : cîș- tigarea, la momentul oportun, a’ sensului realului, a sensului responsabilităților, a certitudinii în judecățile proprii, a conștiinței noi, socialiste — toate acestea nu exclusiv dfn cărți sau din explicațiile altora, cit din concluziile desprinse, pas cu pas. din consecințele pe care propriile abte le-au dictat, invătindu-i !'

scri.se
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Comportamentul cotidian
presupune și o dimensiune estetică?

• Unde și cum se întilnesc eticul cu esteticul? • Fru
musețe fizică — frumusețe spirituală. încotro înclină cum
păna ? • „Gusturile nu se discută" dar se cultivă.

Răspunde prof. univ. dr. I. ACHIM

Așadar, primăvara I Galop al sevelor fierbinți prin arbori, traiectoria braz
delor vii peste cîmpuri, un soare care s-a apropiat dintr-odată de inimi și a 
luat formă de inimă parcă, în revărsare de energii și culori. Sînt zile-matcă 
ale anotimpului și zile-matcă ale muncii. Țara, prin toate vîrstele ei — vase 
comunicante, azi - se află într-un imens efort de autodepășire. în cinstea 
celor două evenimente care ne marchează distinct istoria — a treizecea a- 
niversare a eliberării și Congresul al Xl-lea al partidului - minutele, orele, 
zilele, săptămînile și lunile sînt trepte în sus, hotărîtoare pentru tot ceea ce 
ne-am propus. Organizațiile județene ale U.T.C. s-au angajat să-și îndepli
nească, pînă la 23 August, toate angajamentele la muncă patriotică. în între
cerea socialistă în întreprinderi, inițiativele tinerilor, faptele de muncă de 
pe șantier și ogoare se aliniază firesc tuturor marilor realizări cu care ne ono
răm viitorul. Primăvara aceasta, primăvara 1974 poate fi o dovadă. S-o trans
formăm într-un fierbinte anotimp al înfăptuirilor !

Problemele comportamentului social, indicatorii valorici ai faptelor, atitudinilor, opțiunilor noastre angajează zone ți criterii de o mat» diversitate ți complexitate. Judecata de valoare asupra omului contemporan, asupra vieții cotidiene, asupra J calităților eu car« investim fantele oamenilor nu ocolea- te însă, cituri da puțin, dimensiunea estetică. Azi — ca și în perioade istorice mai îndepărtate — oamenii *- sociază, uneori chiar identifică a- precierea morală cu cea estetică- Un comportament meritoriu în plan etic este considerat frumos, frumusețe» gestului definind de fapt valoarea morală a comportamentului. Momentul definește sugestiv caracterul unitar al eticului și esteticului, al întrepătrunderii și manifestării lor implicite în viața cotidiană a omului. Ne întrebăm, firesc, dacă universul o- mului societății noastre rezervă un loc aparte, distinct prin semnificații noi, specifice dimensiunii estetice. Concepția partidului nostru potrivit căreia este formulat programul dezvoltării multilaterale a personalității umane cuprinde laolaltă cu formarea și cultivarea calităților ce privesc universul politic, filozofic, moral, necesitatea dezvoltării și perfecționării atributelor sale estetice, a capacității omului de a se bucura cu toată ființa sa de frumos, de a-și însuși criteriile de apreciere a frumosului. Si. în plus, de a participa activ la crearea acestuia. Ce fatete ne relevă esteticul în viata noastră cotidiană ? Ce teritorii sint mai semnificative ? Pornind de la înseși dezbaterile prezente în coloanele acestui ziar, vom releva înainte de toate faptul că exigentele morale ne care le formulează societatea noastră, responsabilitatea morală, cinstea, corectitudinea. spiritul dreptății si al echității sociale, cultul muncii sint calități pe

care le asociem judecății estetice pozitive a omului contemporan. Frumusețea omului contemporan. se pune în evidentă si, în consecință, se dorește cultivată, in această sferă a unității inseparabile intre frumusețea fizică și cea spirituală. Este firesc ca tinerii să se întrebe căror trăsături de frumusețe dăm cu prioritate cea mai mare considerație : calităților fizice personale, ceea ce numim „farmecul personal“ al unui om, sau celor morale, psihice, intelectuale ? Frumusețea fizică este desigur importantă dar ea are un corespondent — să nu uităm acest lucru — în trăirile lăunțrice, în viața interioară a omului. De aceea, a- cordăm ponderea cea mai mare amplitudinii universului spiritual care negreșit se răsfrîn- ge în afară, prin atitudini, printr-un comportament corespunzător, prin- tr-o prezență umană tot atît de cultivată și generoasă ca individul însuși. Rezultă că universul estetic al generațiilor noastre nu poate fi detașat de cel moral, că judecata estetică asupra omului privește direct ținuta sa morală, că profilul moral al individului este definitoriu pentru judecata estetică. Intervine aici problema educației estetice care se convertește în actele morale ale individului. Marea înnoire spirituală pe care o produce societatea noastră vizează o amplă deschidere a întregii colectivități fată de fenomenul artistic, o amplificare a receptivității față de artă, față de universul de valori pe care-1 făurește arta socialistă, față de marile valori ale culturii universale. Dacă vorbim azi despre o deschidere a artelor către societate, a- tunci, desigur, avem în vedere capacitatea artei societății noastre de a vibra la problematica reală a contemporaneității socialiste, de a mobiliza conștiința contemporanilor noștri. Fire»- te, numai această

remarcă estejjnsv- ficentă pentru a înțelege complexitatea problemei. Putința de a te bucura de artă, ds sentimentul . frumosului pe car«» îl declanșează nu este un beneficiu automat al oamenilor, nu este o simplă calitate cu care ne investește societatea modernS. Bucuria artei re deprinde, se învață, se cultivă !»>”■- ir-o muncă asiduă și adesea extrem 'l- dificilă. Ar fi suficient să amintești marile dificultăți pe care le generează noile modalități de expresie cu care o- perează mereu ms! asiduu artele moderne, despre car» se formulează t" decăți atît de contradictorii. Aceasta presupune _ deM mai mult decît altădată, un efor*' sporit de autoir struire, precum fi un efort mai bin" organizat din partea societății, a instituțiilor culturale pentru pregătirea oamenilor. Uneori putem constata fie grave „goluri“,, fie „standarde“ în pregătirea artiri'- că. Ofer un exemplu : la un sondat elementar in colectivități care nu privesc o directă specializare artistică, pictorii români preferați sînt Grigo- rescu si Băncilă. Aceștia nu sînt însă cunoscuți din muzeu si nici măcar dintr-un album semnificativ, ci din ilustrațiile ce inso- țesc manualele școlare, de literatură sau istorie și care dau uneori o imagine cu totul parțială a specificului creației acestor personalități. Cred de aceea că școala în întregul ei, manualul școlar în special necesită o re- orientare din pune - tul de vedere al dezvoltării unei mai ample și mai profunde înțelegeri a artelor, a istoriei artelor, implicit a fenomenelor atît de dificile uneori ale artei contemporane. Cred că trebuie să ne pregătim pentru artă, să-i înțelegem particularitățile. să o judecăm din interiorul acesteia și nu să refuzăm cu ușurință judecata asupra artei contemporane și a formelor ei moderne.

în acest context socot de o mare importanță discuția în legătură cu dimensiunea estetică a mediului nostru de muncă și de viață. Frumosul este conceptul estetic cu care operăm cotidian a- tunci cînd judecăm locul de muncă, atunci cînd ne mobilăm locuința, atunci cînd ne alegem îmbrăcămintea, obiecte, mai mari sau mai mie«, destinate nu numai confortului, dar și „înfrumusețării" vieții noastre. Den’* alanuri se confundă și se confruntă în același timp. Pe de o parte, fiecare dintre noi are pretenția că știe cel mai bine ce este frumos, ce i se potrivește cel maibine, după vechiul dicton căgusturile nu se discută. Pe de altăparte, în împrejurările marilor producții seriate ®i standardizate industrial, producătorii intr-un. anuma fel dictează gustul, sau mai precis ne obligă să me- gem numai în gama pe care so- coate potrivit să o lanseze. în fapt, s-au produs mutații importante pe linia angajării stăruitoare a frumosului în viața cotidiană, dar trebuie să constatăm adesea necesitatea linei intense confruntări cu prostul gust al publicului, de multe ori cultivat chiar de producători. Lupta împotriva „Kitch“- ului, a obiectului de prost gust, a o- biectului antiestetic, cred că este un aspect ce trebuie să ne preocupe intr-o mai mare măsură, atît printr-o educație estetică mai bună, cit și printr-o promovare cu stăruință, cu curaj și pricepere a esteticii industriale, a designului in cele mai diverse domenii ale producției industriale. Iată de ce consider că parametrii estetici trebuiesc aflați și cultivați în toate sferele vieții noastre, în comportamentul de zi cu zi, in ambianța muncii sau a căminului nostru, în raporturile noastre permanente cu arta, cu valorile a- cesteia.
Act de cunoaștere și creație

Ce înseamnă a fi „original" ?
Răspunde HENRI WALD— Extravaganța capilară, vestimen-v tară sau comportamentală nu înseamnă chiar originalitate. A fi original înseamnă să ințelegi că pă- mîntul se învîrteș- te in jurul soarelui, deși toată lumea vede că soarele este acela care se învîrtește în jurul pămîntului : original a fost acela care a descoperit valoarea mărfurilor acolo unde toți ceilalți nu vedeau decît prețurile lor ; original a fost acela care a văzut penicilina a- colo unde toți ceilalți nu vedeau decit mucegai...Originalitatea este mai presus de

toate un act de cunoaștere și de creație. O cunoștință este cu atit mai adevărată cu cit reflectă mai adine realitatea, dar ea este cu atit mai originală cu cit probabilitatea formării ei în mintea unui om este mai mică.Societatea se deosebește de orice alt sistem de organizare tocmai prin posibilitatea oamenilor de a fi originali.în lumea celor care nu cuvîntă, originalitatea este reprimată. în menajeria unui circ din Geneva, o femelă leopard a născut trei pui cu blana în întregi

me albă ; mama n-a putut suporta această „originalitate“ și i-a sufocat înainte ca paznicii să poată interveni. în lumea animalelor, indivizii se nasc pentru ca să supraviețuiască specia ; în lumea oamenilor, societatea există pentru ca individualitatea să se poată dezvolta.Fiind singurele ființe în stare să producă mai mult decît consumă și să emită mai multă informație decît receptează, oamenii nu sint numai „elemente ale u- nui sistem“, ci și forțe capabile să-1

răstoarne, să-l modifice, să-l îmbunătățească. Orin- duirea socialistă nu poate înainta fără idei noi. Socialismul are nevoie de originalitatea fiecăruia în aceeași măsură în care celelalte orînduiri au avut nevoie de obediența maselor.Dezvoltarea electronică a mijloacelor de comunicare îngăduie omului contemporan să afle imediat orice informație, dar, in același timp, hi- pertrofiază consumația în detrimentul creației și extinde mediocritatea în paguba o- riginalității.
Redactorul rubricii : GEORGETA RUȚĂ

bucurești Acțiuni de muncă 
voluntar - patrioticăTinerii din municipiul București și-au propus pentru anul acesta realizarea unor obiective de ordin edilitar-gospodăresc dintre cele mai variate, conti- nuînd totodată lucrările începute in ultimul trimestru al anului trecut.• Amenajarea „Parcului tineretului“ adună zilnic pe magistrala Nord-Sud peste o mic de tineri. Aceștia', împreună cu o brigadă permanentă care lucrează la amenajarea sălii sportive au plantat pînă acum pe suprafața viitorului spațiu de agrement 12 mii pomi fructiferi și zece mii arbuști. Uteciștii de Ia Uzinele „Vulcan“, Liceul „Gh. Șincai“, I.M.G.B., I.M.U.C., Uzinele „Electronica“ și Grupul școlar de construcții urmează să realizeze, prin muncă voluntar patriotică, aproximativ jumătate din valoarea de investi

ții care se cifrează la 60 milioane lei.• Se află in curs de amenajare o serie de baze sportive situate în diferite sectoare ale Capitalei : cea de la Străulești, a cărei valoare se ridică la 7 milioane lei, a fost începută in toamna trecută. Sint deja terminate ștrandul, căsuțele pentru camping, vestiarele, terenurile de joc și, în acest moment, cite 200 de tineri zilnic lucrează la construcția clubului. La baza sportivă Pantelimon se amenajează ștrandul și vestiarele, lucrîndu-se in paralel Ia terminarea terenului. în zilele de odihnă participă la lucrări peste 500 de tineri, elevi și muncitori din întreprinderile sectorului. Se află in faza de execuție și baza sportivă de Ia Prisaca Dornei, in valoare de 4 milioane Iei, luată in custodie

de tinerii din sectorul 4. Jumătate din volumul lucrărilor au fost deja realizate.O contribuție deloc neglijabilă și-o aduce tineretul Capitalei la construcția de locuințe și a- menajări edilitare în cartierele Colentina și Pantelimon.„De mîine — ne informează tovarășul Mihai Hîrjău, secretar cu probleme organizatorice al Comitetului municipal București al U.T.C. — se declanșează ofensiva de înfrumusețare a orașului prin curățirea străzilor. plantarea de pomi și arbuști ornamentali, întreținerea spațiilor verzi existente și amenajarea altora noi, acțiuni înscrise in planul de lucru al comitetului și la care vor fi antrenați toți uteciștii Bucureștiu- lui“.
S. SOFIA

>.a.s. pecica t La noi campania se 

sprijină pe umeri tineri, puternici!“
„în lunile septembrie și octombrie, la recoltarea legumelor, prășitoarelor și porumbului avem nevoie de aproape 3 000 brațe de muncă. Din comunele din jur nu putem angaja decît 1 000 brațe ; restul sînt tineri din școlile profesionale și liceele din județ. Am lucrat bine întotdeauna cu elevii liceelor nr. 1 și 2 Pecica (în comună există două licee, deci n.n.), liceele nr. 1 și 3, Liceul pedagogic și școlile profesionale I.V.A. și C.F.R., precum și cu grupul școlar al consiliului popular — toate din Arad. în fiecare an le asigurăm transportul cu autobuzele iar Ia sfîrșitul muncii, elevii își primesc drepturile bănești. Intre noi și comitetul județean U.T.C. există o veche și bună colaborare, ne-a spus tovarășul inginer Ion Țurlea, directorul acestei mari unități agricole, distinsă de două ori cu Ordinul Muncii clasa I pentru producțiile realizate. Și nu exagerez spunînd că, Ia noi producția se sprijină pe u- meri tineri, dar puternici“ !I.A.S. Pecica — 6 500 hectare

— suprafață agricolă — este compusă din 14 ferme : 7 de legume, 5 cultura mare și două zootehnice. Predomină sectorul legumicol la care se mai adaugă 375 hectare cartofi. Predomină, deci, sectorul legumicol. Pînă acum s-au asigurat 20 milioane răsaduri insămințate in solarii calde și reci — majoritatea au răsărit — acum executindu-se lucrări de întreținere, in jurul datei de 25 aprilie urmînd ca răsadurile să ia drumul cimpu- lui. Tot pînă acum, mai exact spus in iarnă, întreaga suprafață a fost îngrășată cu superfos- fat și sare potasică. Săptămina trecută s-au plantat 150 hectare cu ceapă și s-au însămînțat — tot cu ceapă — alte 200 hectare. Alte suprafețe mai mici, cu mazăre, morcovi și verdețuri. Zilnic se plantează 50 hectare cu cartofi. în toamnă au fost însă- mințate cu păioase 2 300 hectare; acum s-a trecut la tăvălugitul culturilor de griu și orz. A început insămințatul florii soarelui — 200 hectare, urmează 1 000 hectare porumb, 500 de soia, 750

bază furajeră, suprafață ce va fi irigată în această primăvară.Producții planificate pc suprafețe irigate : legume — 30 tone, cartofi — 35 tone, griu — peste 4 000 kg, porumb — peste 10 000 kg boabe la hectar. In zootehnie — peste 5 000 litri pe cap de vacă furajată, peste 5 kg lină la ovine.Trebuie să recunoaștem, lista poate plictisi. Altceva este să afli toate astea la fața locului, să stai de vorbă cu oamenii, să te bată vîntul, să vezi vîrful griului amenințind cimpia cu verde. Am „riscat“ totuși pentru că :Nu stă în intenția noastră să facem, referindu-ne la această unitate, apologia vîrstei tinere. Cum spuneam, din 300 de sala- rlați 120 sînt uteciști. Să nu zicem aproape jumătate, să zicem ceva mai mult de o treime. N-o să dăm nume. Ar urma o altă listă. Vrem, doar, să consemnăm faptul brut a cărui semnificație impune. Cele două ordine primite de întreprindere depun mărturie și în ce îi privește.

Alături de restul salariaților, cei 120 de uteciști își „ilustrează“ apartenența prin fapte de muncă demne de consemnat. Toate cifrele înșirate mai sus sînt pregătite și rezultatul final devine posibil și prin prezența lor zilnică de-a lungul întregului an. Ei au înțeles că chemările conferinței cadrelor de conducere din agricultură li se adresează și lor cu aceeași tărie.și dovada că au înțeles astfel o constituie și calitatea exemplară a lucrărilor pe care, alături de întregul colectiv, le-au executat in ultimele două săptămini. Tovarășul director vorbea de „colaborarea bună“ care există între I.A.S. Pecica și elevii cîtorva școli din județ. Adunînd vom observa care este aportul uteciștilor, al tuturor acestor tineri la realizările ce se obțin, ce se vor obține aici. O relație de muncă necesară, demnă, cu cele mai bune rezultate, care se constituie în exemplu demn de urmat. OVIDIU MARIAN NICOLAE ADAM
ILRC!wf Eforturi

devansarea

susținute pentru 

termenelor
Șantierul centralei termoelectrice de la Turceni — cel mai mare obiectiv de acest fel din țară.Ne aflăm în clădirea principală a centralei termoelectrice. Fundațiile șirului A pentru grupul 1 sint executate așteptindu-se dintr-un moment intr-altul glisarea, pentru care au fost adoptate toate măsurile pregătitoare. Și la grupul 2 fundațiile șirului A sint terminate. S-au turnat, de asemenea, fundațiile electro- pompelor și turbopompelor din sala mașini, blocul de egalizare la turbină. La corpul intermediar s-au turnat fundațiile grupului 1 și se continuă turnarea la grupul 2. Se fac intense pregătiri pentru începerea betonării structurii în cadre, prin metoda industrializată prefabricare, a degazorului și buncărului. Armarea cazanului este ' terminată, urmînd a începe betonarea fundației acestuia — primul obiectiv pe drumul critic care se va preda la montaj în acest an. Tînărul inginer stagiar Petre Ghibu, ar fi vrut să reținem și celelalte obiective. „Nu de altceva, dar să nu se mai spună că n-am ieșit... din pămînt“. Același lucru insistă și colegul său de la lucrările hidro, Nicolae Dorde (pe șantier au venit 10 ingineri stagiari care lucrează în producție). Nu este nevoie să ne ofere prea multe argumente privitoare la alungarea unor zvonuri, după care, aici, la Turceni, nu prea ai ce vedea, că lucrările n-au ieșit încă la suprafață. Ordinea aproape desăvîrșită, cum de puține ori am întîlnit intr-un șantier, permite să se distingă poziția și stadiul fiecărui obiectiv. Stadii care permit o continuare în ritm bun a lucrărilor. La baraj, de pildă, s-au executat în totalitate săpăturile și se beto- nează casa sitelor. Au fost atacate lucrările la canalele de aduc- țiune și s-a executat în soluția definitivă digul mal-drept, asi- gurind incinta în care se construiește de eventualele deversări ale Jiului. Se află în curs de execuție ecranul de piloți secanți din amonte baraj. La primul turn de răcire s-a executat betonarea inelului inferior și s-a „atacat“ casa pompelor.Concomitent au apărut o serie de lucrări de folosință generală:

căile ferate, centrala termică de pornire, depozitul cald și rece al beneficiarului, biroul specialiștilor, stația pompe și pichetul de incendiu, stația de tratare chimică a apei și de pretratare, corpul electric, se execută lucrări de terasamente pe platforma de echipament a beneficiarului și platforma de montaj, săpături la spate cazan etc.Toate acestea (am enumerat o parte numai) au ca suport condițiile de lucru asigurate din timp la cel mai corespunzător nivel. Organizarea tehnologică este in mare parte executată (ateliere de confecții metalice, de reparații auto și utilaje, de instalații, fier-beton și cofraje etc.). Totul este conceput astfel incit sarcinile de plan ale anului curent să poată fi realizate întocmai.— Pentru 1974, ne spunea tovarășul inginer Adrian Gornovi- ceanu, directorul adjunct al G.S.C.I. Turceni, planul prevede creșteri substanțiale ; dublu față de realizările anului 1973. Va trebui să oferim un front larg de lucru montorilor.Am plecat de la șantier trecind prin, colonie. Constructorii dădeau zor la finisarea celor 8 blocuri de garsoniere (4 date deja în folosință) și a unui mare magazin universal, conturind deja centru civic, cu 400 apartamente ale viitorului oraș (extins la 2 000 apartamente), ifn miros de piirie proaspătă (de la noua fabrică cu 15 tone capacitate zilnică) parfuma imprejurimile cu păduri. O parte din copiii constructorilor, aflați la noua creșă, vor merge în anul viitor la grădinița ce se va construi aici pentru ei. Ca un chenar dublu, liniile căii ferate, ce va lega localitatea de Gura Motru, Rovinari și minele din zona Jilț,’ încadrează perimetrul noilor realizăft de la Turceni — primele indicii ale unei vieți noi, determinată de construcția celui mai mare obiectiv termoenergetic al țării. Turcenii devin cu fiecare treaptă un toponim al modernului in acest colț de țară străveche.
V. RĂVESCU 

Foto : O. PLECAN

Colectivul 
in care 

muncește
(Urmare din pag. 1)ghe Dediu, Ion ^ndrone, a inginerului Ștefap Urudu, a maistrului Gheorghe Angheluță etc. Tot în această perioadă au fost reparate capital unele într-un termen record, 20 de sonde active și inactive al căror aport in producție înseamnă 4 519 tone țiței și 486 000 metri cubi gaze.Se recunoaște aici străduința unor tineri mecanici ca Ionel Pințoiu și Ștefan Măcelaru, a atîtor muncitori harnici pentru care timpul de lucru al utilajelor are un mare preț.— în activitatea noastră, ne spune tovarășul director State Botez, au apărut și situații foarte dificile, dar pe care le-am depășit cu ajutorul tinerilor. La stația de tratare din Oprișe- nești, de pildă, eram în situația de a nu ne îndeplini planul de predare către I.T.Ț.C. din cauza spațiului insuficient pentru depozitare. în această situație tinerii de acolo au stat zi și noapte la post, au supravegheat funcționarea pompelor, inlătu- rînd orice defecțiune operativ.— Este vorba de tinerii Spi- ridon Pircălab, Marin Severin. Grigore Dragu și Catană Mitică, ține să precizeze, tot operativ. secretarul comitetului U.T.C.Cifrele, dar nu numai cifrele ci și faptele vii, palpabile de zi cu zi, dovedesc că la schela de foraj-extracție din Brăila sa desfășoară o activitate prodigioasă. Acest colectiv, care a lansat în luna ianuarie chemarea la întrecere către toate unitățile din industria petrolieră, se poate mîndri deja cu un succes excepțional : in luna martie realizează sarcinile de plan pe primii patru ani ai cincinalului. Deci cu nouă luni înainte. De la 1 aprilie, sondorii de aici vor lucra de fapt in contul sarcinilor de plan prevăzute pentru anul 1975. Un succes care umple inimile de mîndrie, ale celor 450 de tinerț sondori de aici, de la. Schela de foraj-extracție Brăila. Un succes care ii îndeamnă la noi fapte, la noi acțiuni, la noi inițiative.
Petroliștii 
depășesc 

angajamentele
o Miercuri dimineața, sondorii Schelei de foraj Craiova au înregistrat cel de-al 1 000-lea metru săpat peste prevederile de plan. Odată cu aceasta, sondorii cra- ioveni au realizat aproape 75 la sută din volumul suplimentar de foraj prevăzut in angajamentul pe întregul an. Depășirea prevederilor a fost posibilă ca urmare a sporirii cu 22 la sută a vitezei de lucru, a ridicării productivității muncii cu 2 la sută și a reducerii timpului neproductiv.Rezultate asemănătoare au înregistrat în activitatea lor și sondorii Schelei de foraj Arad, în cele aproape 80 de zile care au trecut din acest an la Combinatul industrial al petrolului Tg. Jiu au fost săpați in plus a- proape 4 000 ml sonde, în condițiile unei importante scăderi a • cheltuielilor pe metru săpat.
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versificării, supărător aspect festivismul teme- aglomerare de dale și geografice. din

. atitudini, opinii. 
dezbateri

POEZIA SI TEHNICA
IMITAȚIEI

Manierismul unei părți a poeziei contemporane nu ne poate conduce decît ia concluzia unei faze de artizanat liric. în medie, poeții noștri știu să facă poezii, cunosc bine, ca niște artizani, tehnicile poetice moderne, inclusiv tehnica imitației comode și artificiale. Vrem să fixăm ideea că există un anumit nivel de modernism în poezie, o anumită știință a expresiei poetice, o anumită dexteritate a metaforizării. Dar dincolo de această ipostază, acest joc și de acest mod prin care se pretinde că se practică „poezia în sine", nu gustăm nimic, nu trăim nici un fior-versurile lucrate, cum spuneam, cu multă modernitate, nu ne spun nimic. Poezia de care vorbim trăiește astfel nu atît o dramă a cuvintelor cît o dramă a sensibilității. în poezie, descoperirea dicteului poetic a echivalat cu descoperirea antibioticelor în medicină.. Dar medicina, după ce organismul uman s-a suprasaturat de antibiotice, s-a întors la terapia clasică așa cum poezia se întoarce la emoție, la exprimarea stărilor pure ale sensibilității umane. Aici se lucrează mai greu, starea și, mai ales, exprimarea emoției poetice nu se mai învață artizanal.G. Căiinescu credea că impostura e posibilă mai. ales în poezia avangardistă unde artizanatul, adăugăm noi, se poate confunda uneori cu arta, vorbindu-se mereu de desființarea artei falimentare a vechiior școli poetice. Un artizanat poetic a existat și după Renaștere, în epoca barocă, unde gramaticii dădeau decrete în organizarea poeziei universale. Acești gramatici - impostori cu diplome și a- testare - au dispărut și au fost înlocuiți de impostorii moderni, care propovăduind libertatea inspirației si a regulilor poetice o făceau nu pentru eliberarea spiritului de dogme ci pentru comoditatea cu care putem confecționa „opere". A apărut chiar de atunci, spunîndu-i-se altfel, dogma antidogmatismului ce s-a perpetuat cu fiecare val și modă poetică.Cu alte cuvinte impostura poetică de azi - atîta cită mai e - se deosebește de corespondentele ei istorice prin faptul că face o bună impresie, impresia de artizanat. Poezia fiind redusă la joc și la dicteu, la debitarea grafică a unor stări incoherente, poate spune orice și oricum, totul e scuzabil, in concepția unor artizani, lată cîleva mostre: un tînăr poet își închipuie cerul albastru „Fără auz si fără șoareci", o poetesă descrie astfel o întîlnire. Cu liniștea 
arborilor negri / mă asemănăm / în dimineața aceea cînd 
oasele 
mea / 
dans... Gogh: 
flăcări 
arde aici / flacăra - Om... Un autor a cîteva volume de versuri goale și inutile: Stau în grădină la vremea cînd 
se surpă clopotele / femei își îmbracă oasele subțiri / prin 
care vîntul pulsează în rameie mirilor /... văd caii cu 
frunze pe nări îttdurînd întunericul verii.
mîinile unui copil / în care durerea se scaldă neștiutoare, lată cum e , , ,
besc un continent ascuns sub pielea mea / pe care sîngele 
mi-I plimbă printre oase ca un cuvînt albastru îmi sap 
în carne răni ca să-l aud cît de frumos miroase... Banalități complicate găsim într-o versificare a unei poetese ce perseverează în ciuda vocilor negative aie criticii: Pe su
flet trece vremea ca o apă / cu ochii larg deschiși o urmă
resc / cum din adine in altă ființă cresc / cum mă desprind 
și mă înstrăinez...lată o poemă foarte modernă, parcă tradusă din alte literaturi : Mă tem pentru monstrul marin imaculat / să nu 
stea ca o insulă de marmură albă. Asemeni pentru zeul 
de argint viu să nu / Prindă mușchi de veșnicie sub talpă. Toate exemplele sînt luate dintr-o singură revistă.Orice critic și orice intelectual de bună credință și de cultură nu poate spune că aceste poeme afirmă ceva din punct de vedere poetic, nu poate gîndi că servesc sensibilității umane, produc fioruri, stări de poezie sau emoții, fie chiar intelectuale.Unii poeți scriu ca Marin Sorescu, alții ca Leonid Dimov sau ca Ion Caraion, unii au un calcul perfect al poeziei ce se practică în Franța sau în alte țări, dar nici unul din cei citați nu te poate capta cu ceva. Se vorbește uneori de poezia prin imprudență și de poezia pozitivă a vieții, dar aici e cu totul altceva, există numai intenția de a face poezie, există, la unii, o anumită metodă. în plus reducînd totul la o schemă, toți poeții citați de noi seamănă între ei..Nu cerem desuetudinea în poezie, nu cerem originalitatea eu orice preț, nu cerem întoarcerea la banalitatea didactică a versificației, dar facem constatarea că pentru poezie e nevoie de talent, de cultură și de onestitate. în poezie 
nu se poate trișa și nici fugi de răspundere.

EMIL MÂNU

mele s-au desprins de povara lor / de 
și nervii descătușați au intrat / într-un Un alt poet iși închipuie în versuri nebunia lui Van 
Lumina vine din Om, zice el / nu vedeți 1 "

/ florile flăcări cîmpurile, asemenea, fără

carnea 
nesfîrșit

arborii 
odihnă

... văd caii
Ci vin să lingă 

copil / în care durerea se scaldă neștiutoare, definită poezia în concepția unuia: Acum iu-

Intr-un colț mai liniștit al Conservatorului din București, unde nu pătrunde freamătul sunetelor, modelate stăruitor, de studenții slujitori ai muzicii, se înfiripă o doină nostalgică, plină de dor. Și tocmai cînd începeam să uit de ce mă aflam acolo, lăsîndu-mă purtată, cîntecul se oprește, a- poi reîncepe, se oprește din nou. Parcă ascultam un disc uzat care se oprește mereu în același loc. Intru în sala care găzduiește laboratorul de etnomuzicologie. La masă, în fața unui magnetofon ți a unei foi de muzică, se zărește silueta subțire a tî- nărului compozitor Clpiu Vlad, absolvent de acum 2 ani al secției de compoziție, cercetător științific în cadrul laboratorului de muzicologie din Conservatorul „Cipria« Porumbescu". Transcrie o melodie culeasă de studenti în timpul practicii de vară.— Ce scrii, la ce lucrezi acum ?— Am terminat... dacă se poate spune așa. un dixtum' pentru patru instrumente cu
(Urmare din pas,. 1) 

țiul său median ca o tăietură de 
diamant. Paralela 45 este, poate 
fi. o secțiune a omeniei țării, 
ceea ce schimbă esențial datele 
problemei. O linie a Echilibru
lui fi Armoniei, cum i se spune 
— dealtminteri — în toate lim
bile pămîntului acestei nervuri 
care taie pe la mijloc emisfera 
nordică a planetei noastre, evo- 
lutnd prin zonele temperate, unde 
oamenii sînt frumoși, precum na
tură care s-a refugiat în ei, tră
iesc și gîndesc limpede, plenitu- 
dinar, cunosc — în mod egal — 
lumina și umbra, frigul și căldu
ra, fără să cadă — climatic sau 
temperamental — în nici un pol 
al exceselor. De aceea am ales 
drept, voiaj al meu de reporter 
pe Paralela 45. Un voiaj care 
curge la infinit, dacă țin cont că 
el nu se ca sfîrși decît în condi
țiile sfîrșirii mele fizice inexora
bile — cînd va să fie — în lu
turi. Nu-i o exaltare asta. E un 
"joc asumat, o fastidioasă ciulean- 
dră, din vîrtejul căreia mă văd 
și văd mersul țării. Deci, o pri
vire lăuntrică și una exterior-ra-

Altcumva așteptam să fie prima carte a lui George Țărnea. Din poeziile publicate de-a lungul anilor prin reviste. se putea distinge profilul unui poet mult mai interesant decît ni-1 arată această carte. Țărnea avea pe atunci o grandilocvență juvenilă care te convingea, poemele sale iradiau o energie autentică, lirismul lor era degajat, discursivitatea acceptabilă. Chiar din poeziile publicate mai în urmă, sțrin- se laolaltă, tot ar fi putut îeși o carte mai bună decît aceste Testamente. Probabil însă că această care â avut un stagiu editorial inai lung, timp in care autorul a intrat în derută, pînă cînd a ajuns să prefere această poezie mai săracă in sugestii și idei, insă mai elaborată și mai înglodată Cel mai este aici lor, acea istorice care pînă nu demult se confecționau slabe poezii patriotice. amalgam facil pe care-1 consideram. cel puțin in poezia tinără, o etapă depășită. Iată numai o bucata din ceea ce se numește aici Descriptio Valachiae, unde se poate vedea cit de comod jonglează poetul cu tot ce-i vine la-ndemină : „bănuiți că tot am fire / pentru încă șapte vieți (se știe cite vieți are românul in pieptu-i de aramă ! n.nȚ plăteam vămile-« safire / dinspre sfinții noștri geți / / cum știam ce ni se cere / pentru calea dinspre Râm 7 umpleam sufletul cu miere / zmeilor dc alt tărîm / băteam drum pe Ia Rovine / și Ia Podul înalt / să umblăm cum cuvine celălalt / adăstam sărutul / și Posadele-n chimir / și-asculiam cum irece Prutul temir“ gerăm destul conduce după el logodește tradiția cu geografia, istoria etc. ba chiar ii silește pe Cantemir să se numească Dumitru. (Dacă am lua-o tot așa, ar însemna să-i zicem lui Neculce poate Jean). In plan secund insă, Țărnea dorește in mod cinstit să inoveze, nu de puține ori anume versuri luate separat concentrează frumoase metafore, vor să se pună in dezacord cu rețeta, de care poetul, credem, este conștient. El „trag mirarea Moldova“, sau sată-n părăsire face și nesomn“, el vizualizează coerent și descompune imagini care se rețin : „Veac se face noaptea fără vise celui din moșie-nstrăinat / și rămas cu brațele deschise / către zarea dorului de nat“, dar logica de ansamblu â poemelor, și așa dispuse ne mai multe cicluri este lăsată la voia întimplării. Poate că la această hazardare contribuie mult și pasiunea cu care se umblă după neaoșisme. după cuvinte vechi,

dintr-un timp la
celse in Olt

/ prin Dumitru Canele. Nu vrem să exa- reproșurile. dar este de clar că. poetul se niște rețete :

totuși, zice frumos lumii spre „Patria lă- lacrimă se

înțeleptului)sau după altele mai noi, dar modificate în transcriere. Rivna aceasta calofilă, dacă iși va fi avind undeva rostul, este aici lizare in folclorice timp nu să le credem, deam la veșnic de comînd / ne lăsam cenușa roabă / și pieream cu viața-n gind“ etc.Mi se va spune că și Emî- nescu a luat copios din lexicul popular și din cel arhaic! Este foarte adevărat, numai că Eminescu se străduia să contureze pentru literatura de atunci sfera încă incertă a limbii literare, pe cită vreme azi ne face plăcerea să credem că limba literară este deja o realitate lingvistică. Aglomerînd asemenea cuvinte în poezie, nici un autor de azi nu-și poate face iluzia că scrie o poezie de mai largă audiență. Dealtfel lucrul a fost verificat odată cu eșecul acelei poezii „populiste“ de prin anii 55. sufocată și ea de prea multe cuvinte „sănătoase“, de la (ară.Trec la partea a doua din■ Testamentele înțeleptului, care este de fapt subcapitolul „Al treilea pas“, și nu pot să-mi rețin uimirea vă- zind ce naive expuneri iși găsesc locul in unele versuri. „Rămin condamnabil de tinăr / cu toate că simt mai puțin și uit sub căldura sentinței / la care iubire să țin“, asta după ce cu o pagină înainte am fost avertizați că iubirile poetului „migrează mereu spre al treilea pas“. Aceeași discursivitate păstrată din poemele anterioare, dezavantajează aici aproape fiecare vers in parte ; Țărnea ajunge singur in situația de a nu mai putea să spună nimic convingător, întrucît confesiunea capătă aer de lozincă. Ar fi de spus că se găsesc in această parte și cîteva poezii întregi, reușite. scăpate de sub păcatele generale ale plachetei. Dar ar fi nedemn pentru noeful adevărat care este Cfeorge Țărnea (nu cel de aici, altul) să fie tratat cu eufemisme. Să-i citim, totuși, acel admirabil poem „Oraș odinioară“. din care iată cîteva strofe : „Acest oraș al nostru singerind / și prea devreme părăsii din teamă / acest oraș cu sărbători de rînd / strivit sub cer și neluai in seamă // acest oraș aceste renunțări aceste ploi cu suflet de cenușă aeestc riuri și aceste țări această iarbă smulsă dintr-o ușă acest balans de așteptări bolnav / aceste păsări și această mare / acest prieten singur și suav / această altă clipă in schimbare / / aceste lucruri umede și vechi / a- ceste jocuri ale noastre poate acest poem,, sunin- du-ne-n urechi drept cel mai fără viață dintre toate“.
DINU FLAMAND

în orice caz o sti- genui stilizărilor pe care de la uti mai sintem dispuși Ex : „ascun- cosoroajiă / griul

*> Editura „Cartea Româ
nească", 1974.

Teatrul „Țăndărică'', în tim

Expoziția anului VI
Este deosebit de interesant 

să distingi în cadrul unui a- 
telier. a unei clase de pictu
ră, germenii personalităților. 
Specifice fiecărui debutant îi 
sint cîteva probleme ale do
meniului de creație și putem 
înțelege multe analizincl se
lecțiile operate de individv.a- 

1 lități care ani de zile au lu
crat alături, conduși de ace
lași maestru. Putem înțelege 
chiar unele aspecte ale actua
lității noastre plastice atunci 
cînd, în concluzie, apreciem 
direcțiile de creație. Grupul 
de opt. sțudenți ai clasei pro
fesorului Gh. Șaru ne propu
ne o astfel de perspectivă în 
expoziția deschisă la 
tul de Arhitectură.
o asemenea 
apăsat 
tale

va- 
s-ar 

d° 
ne

TINERI ARTIȘTI:
coarde, harpă și 5 suflători' pe care am numit-o „Timpul oglinzilor“.— De ce „timpul oglinzilor“ ?— Aș vrea să mă intrebi asta după ce asculți lucrarea. Titlul e o sugestie... sper că-mi va reuși înregistrarea cu o formație de instrumentiști deosebit de receptivi la muzica nouă, condusă de Horia Andreescu. Încerc o piesă simfonică pentru formație amplă, care să se poată cînta in mai multe variante.— Să înțeleg că scrii mai multe variante ale aceleiași muzici ?— Nu. Este vorba de variante orchestrale.— E o necesitate interioară prezentarea în mai multe variante ?— Există in folclor : gîn-

dește-te la cile haine îmbracă în folclor o melodie, cum se transformă, cum ră- mine vie deși e veche de zeci, de sute de generații.— Există o influență directă pe care o exercită a- supra compozitorului munca de cercetător ?— Mai curînd cercetarea mi-a confirmat anumite a- devăruri sensibile, cu care m-am născut.— In ce raport stau acest* două pasiuni : cercetarea și compoziția ?— Două, numai așa, formal ; cum ai putea să desprinzi roadele de rădăcină ? Pasiunea mea este încercarea de a comunica prin muzică. Ce să comunic ? Ce trăiesc din viață. E o întrebare foarte grea. Cînd studiezi folclorul, aflu cum au făcut-o oamenii spontan,

Institu-
Firește, 

expoziție are un 
caracter de > AiiftiHKU'î 

profesională. reTctliidu-rie. 
atît opera"„nu atît opera" cît pro

dusul unei instruiri, demons
trația unui meșteșug.

Dominanta expoziției este 
realizarea selecțiilor personale 
după un criteriu al cromati
cii : gama propusă de o lucra
re trebuie gustată in cealaltă 
lucrare în alt registru, iar cele 
șase sau șapte pînze se impun 
î'ntr-o coeziune cromatică. Am 
putea defini pe fiecare din 
cei care ni se prezintă prin 
metafora unei tonalități, a 
unei culori. Astfel, Emil 
Ciocoiu ar fi caracterizat de 
albăstrui și tonuri calde, Zem
leny Csaba de un ton domi-

____

nant patinat, de egalitate 
lorică,' iar Florin Axinte 
defini prin tonuri intense 
culori calde. Horia Roșea 
propune o suită de lucrări pe
tema culorii pastelate și nuan
țări spre alb prin dRtiție si 
spre negru prin amestec pe 
paletă.

Datele stilistice ale fiecăreia 
s't't însă mai complexe. La 
Emil Ciocoiu- dominanta cro
matică a tabloului este tratată 
muzical, prin nuanțări in su
prafață a unei culori. Exce
sul de spirit impresionist, ti
pologic vorbind,. îl duce, spre 
epuizare prin suprasolicitare a 
viei teme cromatice de mare 
sensibilitate. Am zice că vede 
dini plantă numai o petală ă 
ci'rei strălucire îl pasionează.

Florin Axinte, deși fost e- 
lev al maestrului Ciucurencu, 
opune melopeei cromatice a 
lui Emil Ciocoiu, o pictură vi
guroasă. Culoarea este întinsă 
egal,, dar zonele sînt realizate 
in tente distincte.

Horia Roșea încearcă să 
compună prin descompunerea 
obiectelor și spațiului în pla
nuri de diferite nuanțe, pla
nuri care apoi se recompun în 
centrul pinzei în jurul unui 
contrast de maximă intensi
tate. Una dintre lucrări pro
pune alt mod de articulare a 
formei, pe principiul liniei on
dulate, a fragmentelor elastice.

Compozitorul ULPIU VLAD

sincer, în deplină puritate a sentimentului. încerc să mă apropii de această stare. Primul lucru pe care mi l-a spus profesorul Mortari la „Cursurile speciale de compoziție pentru studenții străini de Ia Academia de muzică Santa Cecilia“ a fost : „Vreau să văd dacă ești român și asta din muzica ta".— Ce concluzie extragi din participarea la aceste cursuri ?— Dincolo de faptul că am învățat multe, am avut posibilitatea unui contact cu viața muzicală europeană și ceea ce este cel mai important, m-am întors întărit in credința mea că vocea unei școli românești moderne de compoziție este din ce in ce mai apreciată și mai cunoscută în lume, că avînd o forță de circulație mai mare

deeit dus un ambasador mai elocvent a bogăției noastre spirituale.— Ce loc ocupă în peisajul vieții de concert italiene muzica românească contemporană ?— După cile mi-am dat eu seama sini mai cunoscute lucrările lui Pascal Bentoiu, Anatol Vieru, Sigismund To- duță. Folclorul românesc de bună calitate este foarte iubit. Gheorghe Zamfir se bucură de o apreciere deosebită.— Știu că ți s-a cîntat o lucrare la Roma.— Da, este vorba de „Adu- cere-aminte“. o piesă in care este prezentă transfigurarea melosului popular. Lucrarea a fost dirijată de tinărul meu

cuvîntul ce trebuie tra- intervine mai direct, e

coleg Anton Șuteu. In București, mi s-a cîntat în concertul orchestrei „Camerala“ dirijată de Paul Staicu lucrarea „Vise“. Am mai fost cîntat la Iași, in emisiunile programului de radio gistrat Unele iuri pentru pentru oboiCehoslovacia, Elveția, nia, R. F. Germania. Din toate acestea mi-au rămas, pe lingă satisfacții, întrebările, întrebarea : mai dorește vreunul dintre ascultători să re- audă muzica mea ? E o întrebare crucială pentru mine.— La 29 de ani lucrezi la conservator ca cercetător, compui, ai început să cunoști circuitul muzical european...— ...Și rămin la fel de dornic de a acumula, la fel de disponibil aș zice, și sper să fie mereu așa.
HRISANTA PETRESCU

și mi s-au inre- piese ca „Struc- pian“. „Sonată și clavecin“, înSpa-

Su ita poeților'cu lorii este în
cheiată de Angliei Neagu ale 
cărui game trăiesc discret, 
dar profund într-o materie 

■ picturală bogată în transpa
rențe, in tranziții expresive 
între tonuri, în sugestii spa
țiale. Obiectul pictat este o 
reconstituire de fapt pe pînză 
printr-o definiție a culorii.

Ceea ce am numi tonul pa
tinat al lui Zemleny 
este o 
pe un 
spațiu 
biecte, 
cute. Suind pînă la pitorescul 
Renașterii, intrăm într-un uni
vers ciudat de vechi și de mo
dern, universul singurătății o- 
biectelor și manechinelor. Nu 
este vorba de un gen de ma
nierism, ci mai degrabă de 
varietatea creației ca inter
pretare a. vieții utiei alte crea
ții, un fel de poveste in po
veste ca în Decameronul.

Umorul lui Paul Răduleșcu 
îl apropie pe acesta de uni
versul figurației pe care l-am 
văzut deja prezent intr-o va
riantă. De data aceasta si- 
luieta anonimă devine nucleul 
unei construcții spațiale. Este 
ceva aproape scenografic în 
aceste prinderi ale figurației 
într-un căuș ridicat din para
vane de culoare, 
ritm alert, 
în care acordurile 
alternează 
verse.

Lucian 
na Mihai 
plastici a 
Primul dintre ei caută 
tragă colaborarea privitorului 
la precizarea 
nor imagini 
dublu 
lucrează 
nite, cu pete, 
pusă pe pînză. 
re care par să 
independentă a pastei.

Spontaneitatea și forța 
sînt transmise culorii, 
rea de existență 
totuși sugestivă 
picturale, imaginația care pro
pune aceste forme libere și 
astfel construiește în spațiu, 
sînt date deosebite ale 
pictorițe promițătoare.

Încheind prezentarea 
opt absolvenți, trebuie 
magiem personalitatea profe
sorului Șaru care a favorizat 
dezvoltarea individualităților 
in registre atît de diferite, le-a 
înțeles și le-a orientat discret 
în anii incerți ai începuturilor.

RADU PROCOPOVICI

Csaba 
metaforă arheologică : 
fond, neutru, intr-un 
abstract, sint expuse o- 
efigii ale epocilor tre-

Apare un 
de viață a scenei 

cromatice 
prin combinări di-

Georgescu și Pauli- 
sint exponenții unei 
spațiilor polivalente, 

să a-

sens.
cu

conținutului u- 
interpretabile în

Paulina . Mihai 
forme . nedefi- 
Culoarea 
în forme 
afirme o

este 
libe- 
viață

care 
valoa- 

concretă și 
a materiei

unei

celor
să o-

PENTRU 
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B»V. L0BIIR.

PACALA: Patria (orele 9.20; 
12.30; 16.30; 20); Capitol (orele 9 ; 
11.45; 14,30; 17,15; 20); Favorit (o- 
rele 9.30; 12.30; 16; 19); Grivița
(orele 9; 12,30; 16; 19,30); Flamura 
(orele 9; 12,30; 16; 19.30).

LE MANS : Casa Filmului (orele 
14; 16.30): Sala Palatului (orele
17.15: 20,15): București (orele 8 30; 
11: 13.15; 16; 18.30; 21).

CEA MAI FRUMOASA SEARA 
DIN VIAȚA MEA: Victoria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18 15; 20 30).

VARA TÎRZIE: Lumina (orele 
9; 11.15; 13,30; 16; 18.30; 20 45)

AL ȘAPTELEA CARTUȘ: Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18.15; 20.30); Flacăra (orele 9; 
11.15; 13.30; 15,45: 18: 20,13).

MOARA CU NOROC : Central 
(orele 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18.15; 
20.30).

CIDUL ; Scala (orele 9: 12.45; 
16.30; 20.15); Festival (orele 8,45 ; 
12,30: 16.15: 20).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE PENTRU COPII ; Doina 
(orele 9.45; 11.15).

TRECĂTOARELE IUBIRI : Doi
na (orele 12,45; 15,30; 17.45; 20); 
Progresul (orele 15.30; 18: 20,15).

FANTASTICA AVENTURA A 
LUI „NEPTUN“ : Melodia (orele 
9; 11.15: 13.30: 16; 18,15: 20.30).

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP î 
Excelsior (orele 9: 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30); Gloria (orele 8.45; 
11.15; 13.30; 15,45; 18.15; 20,30); Mo
dern (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18.15; 
20.30).

CÎNTECUL NORVEGIEI : Cotro- 
ceni (orele 13,30; 16,15; 19,30): Flo- 
reasca (orele 15.30; 19).

PROPRIETARII : Buzeștt (orele 
9: 11.15; 13,30; 16; 18.15: 20.30); Mo
șilor (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18 15; 
20.30).

AURUL NEGRU DIN OKLA- 
HOMA : Aurora (orele 9; 11.15; 
13.30: 15.45: 18: 20.15)

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL- 
LAN : Popular (orele 15.30; 18;
20.15).

CHEMAREA STRĂBUNILOR : 
Volga (orele 9: 11.15: 13.30; 15.45; 
18.15; 20.30); Arta (orele 15.30; 18;
20.15) .

MARELE VALS : Dacia (orele 
9; 12,30: 16: 19,30).

CAPCANA : Vitan (orele 15.30; 
18: 20.15): Drumul Sării (orele 
15.30: 18; 20.15).

JUDO: Bucegl (orele 15 30: 18;
20.15) .

DINCOLO DE NISIPURI : Uni
rea (orele 15,30; 18; 20.15); Viito
rul (orele 15.30: 18; 20.15).

INSULA MISTERIOASA : Lira 
(orele 15.30: 13: 20.15).

JOE I<IDD : Ferentari (orele 
15.30; 18: 20,15); Cosmos (orele 
15.30: 18: 20.15).

PRINȚUL BOB : Pacea (orele 
15.30: 17.45: 20)

LUNA FURIOASA : Glulești (O- 
rele 15,30: 18: 20,15).

ȘASE VITEJI COLINDA LU
MEA : Crîngași (orele 16: 18 15).

MISTERIOASA PRĂBUȘIRE : 
Rahova (orele 15,30: 13; 20.15).

LEGENDA NEGRULUI CHAR- 
LEY : Munca (orele 15.30; 18;
20.15) .

ETERNA EVA (ora 14.30); DACĂ 
AȘ AVEA UN MILION (ora 16.80); 
DARLING (orele 18,45: 20.45). ru
lează la Cinemateca ,,Union“.

JOI, 21 MARTIE 1974
PROGRAMUL I

16,pO—17.00 Teleșcoală. 16,00 Ști
ințe sociale (Consultații) : Deter
minismul natural și cel social. 
Prezintă prof dr. Ionel Achim. 
16.20 Botanică (clasa a V-a) : Vița 
de vie. 16.30 Matematică : Deter- 
minanți, sisteme de ecuații liniare 
— Matrici (Consultații în sprijinul 
candidaților la învățâmîntul su-■ 
perior. (Ciclu realizat în colaborare 
cu Institutul Politehnic București). 
Prezintă prof. dr. doc. Gh. Șabac.
17.30 Telex. 17.35 Curs da 
limbă germană. 18,05 Teleglob ; 
Iran — Tradiție și progres. 18.25 
Universitatea TV : Amfiteatru po
litic : Rolul femeii în viața socială 
a României. Invitat Maria Groza. 
vicepreședintă a Consiliului Na
țional al Femeilor din R. S. 
România : Tstoria științei și tehni
cii românești : începuturile pro
cesului de modernizare a tehnicii 
românești (II). Invitat acad. 
C. C. Giurescu : Istoria civilizați
ilor : Civilizația Asiei Centrale la 
începutul Evului Mediu Invitat 
acad. Emil Condurachi. 19.00 Film 
serial pentru copii : ,.Georgâ£<
19.30 Telejurnal. 20.00 Seară pentr. 
tineret : Să învățăm un cîntec. 
..Tinerețe“ de Vasile Timiș, pe ver
surile lui I. Colan. 20.10 De joi 
pînă joi. Rubrică de știri. 20,16 Se- 
lectiuni din spectacolul de gală 
al Festivalului ..Primăvara balade
lor“ organizat de Consiliul Uniu
nii Asociațiilor Studenților Comu
niști 20.50 La confluenta școlii cu 
producția. Reportaj. 21.07 Tineri la 
datorie. Reportaj desnre o fami
lie de meteorologi. 21.14 Cum se 
învață omenia. Reportai. 21.25 
Floarea t din grădină. 22,15 24 de 
ore.

PROGRAMUL II
20.00 Concertul orchestrei simfo

nice a Radiote.leviziunii. Diriior : 
Pietro Argente (Italia) Solistă : 
Ilinca Dumitrescu. în program : 
Sabin Drăgoi — Divertisment rus
tic : Edward Grieg — Concertul’ în 
la minor pentru pian și orchestră; 
Henry Rabaud — Poemul simfonic 
..Procesiunea nocturnă“ : Dmitri 
Șostakovici — suită din muzica 
filmului ,fTăupul“ (primă audiție). 
Prezintă : Dtfrnitru Avachian. 22.05 
Teierama.

dială pe orizontală, privire în 
natura lucrurilor și, desigur, în 
natura semenilor. Sînt, deopotri
vă. priveliști ale autodevenirii. 
Ins și societate. Cetățean și Ce
tate. Român și națiune română. 
Mă va întreba careva : de unde 
această ambiție de catîr ? Cui 
îi trebuie fluxul de imagini de
clanșate de-a lungul unuia și ace
luiași itinerar ? Răspund : nu atît 
fotografiile contează ori graba 
cuiva de a face suma, a sugera 
panorama, peisajul, cît semnifica
țiile ce rezultă din posibila con
fruntare, sentimentul mișcării pe 
care ți-l dă aceasta, filmul pro
priei noastre evoluții. Tot ce-i 
viu se confruntă, progresul în
suși ne apare ca un febril re
portaj paralel. Mai precis, o is
torie a evenimentelor paralele. 
Noi înșine trăim măsurîndu-ne 
mereu cu .stadiile noastre anteri
oare, cu vîrstele pe care le-am 
traversat ieri, alaltăieri, acum o 
secundă, cu pulberea de idei și 
sentimente pe care o lăsăm în 
urmă asemeni unei teribile și im
palpabile căi lactee. Cu atît mai 
degrabă . ni se par adecvate pa

ralelismele în spațiul înfăptuiri
lor omului, ceea ce încercăm în 
succesivele cărți ale Paralelei 45. 
Orașele, peisajul populat, de mîi
nile noastre, materia precipita
tă în structuri, noile stadii de a 
fi, a gîndi, a simți nu-s altceva 
decît niște multiplicate oglinzi 
parabolice. Punîndu-le față în 
față (zilnic sau la mari distante 
de timp) obținem adevăratele

nem și rememorăm sensul eve
nimentelor, direcția evoluției lu
crurilor, matca de valoare a noi
lor realități, dimensiunea umană 
a. metamorfozelor, fenomenul de 
continuitate și împlinire în ma
tricea anterioarelor stadii, din 
care izvorăște ziua de AZI, 
curgînd. în cea de M1INE, ase
meni unui arbore falnic.

Cartea primă a Paralelei 45 .

cru firesc, cristalizării structurilor unei Românii pe care o nu
mim, pe drept, a socialismului 
și multilateralei dezvoltări. Car
tea următoare, a treia în ordinea 
numărătorii noastre, nu poate fi 
decît sinteza unei întregi evolu
ții, decantarea unui fel de a fi, 
a trăi, a munci, a gîndi, conștiința unui glorios fragment de istorie. Așa văd lucrurile din

Paralela 45 este fructul unei a- 
nume împrejurări. Se întîmpla 
că pe mai jo.s iscălitul l-a atins, 
prin anii '50, un neașteptat ne
caz, grav la acea oră socială, în 
stare să-i rupă destinul în două, 
pe nemeritate, să-i reteze — cu 
o coasă a conjuncturii — 
toate visele. Nu s-a întîm- 
plat așa dintr-o pură și foarte o- 
menească întîmplare. Eram re-

PARALELA 45: DE CE ?
noastre dimensiuni: ale vitalită
ții și energiei naționale, ale dina
mismului creator, ale omeniei, ale 
moralei, ale talentului înnăscut 
și crescut, ale fanteziei, ale luci
dității și realismului, ale liber
tății de sine și atîtea altele. Des
pre toate acestea e vorba în in
cursiunile mele paralele pe unul 
și același itinerar. Paralela 45 
e. din acest unghi de vedere, un 
răboj. Însemnăm pe el rșp eve
nimentele de-a valma; discer

nu a fost altceva, dacă mă gîn- 
desc bine, decît o monografie sentimentală a României anilor 
’50, un imn pe care reporterul de 
acum douăzeci de ani îl închina 
pațriei, mai exact peisajului său 
în ansamblul (descripția e natu
ristă) valorilor potențiale, pe care 
atît. de impetuos și dramatic re
voluția le isca, le pregătea, le 
promitea. Cea de a doua carte, 
finind de anii recentului trecut, 
se dedică marilor construcții, lu-

perspectiva orei de față. Așa văd 
lucrurile prin ocheanul pe care 
mi-l oferă experiența mea de că
lător pe Paralela 45.

Din cele zise ar putea reieși că 
episodul reportericesc numit Pa
ralela 45 este operă de construc
tor, de arhitect. Nicidecum. Sail 
dacă este, s-a constituit astfel 
după lungi tatonări și, în orice 
caz, din sugestiile pe care îm
prejurările mi le-au implantat. 
Dealtminteri, întreaga poveste cu

porter al Radiodifuziunii și pre
ședintele de atunci al instituției 
era un om luminat, cu largă vi
ziune asupra decantărilor so
ciale. Numele lui: Mihai Roșia- 
nu. M-a chemat la el, în somp- 
tuosu-i birou de la etajul, șase, 
să-mi anunțe teribila veste, ln- 
tr-o fracțiune de secundă mintea 
mea. a realizat consecințele care 
mă așteptau : izgonirea din Verb, 
din vise, din cimpul social, din 
opinia publică, „Să pleci din

București un timp" mi-a spus a- 
cel om integru, a cărui amintire 
o păstrez pioasă, ca unui părin
te ; „află-ți o temă de documen
tare perpetuă, de peregrin al ță
rii, pînă ce lucrurile se vor în
drepta, vor intra în maturi lor. Să 
vii cel mult o dată pe lună pe 
aici, să-ți iei salariul“. In spate
le omului care îmi vorbea se 
afla o hartă a României, croită 
pe mari dimensiuni. Privirile îmi 
căzură, — nu-mi dau seama nici 
azi de ce — asupra liniei de con
venție geografică ce cuprindea 
România exact pe la mijloc, ca 
un brîu. „Voi scrie reportajul 
Paralelei 45°“ am zis, clipă în 
care zarurile fuseseră, de ambele 
părți, aruncate. A început, astfel 
lungul travaliu al călătoriilor ine
le pe Paralela 45° ; am străbătut 
țara de la hotarul ei de apus, din. 
cotul Banatului pînă la poalele 
mării, în foarfecă de apă pe care 
o formează brațele, Sulina și Sfîn- 
tul Gheorghe, evoluînd tot timpul 
cu statornicie, pe cărarea care 
devenise de destin. La o lună o 
dată îmi aduceam scrierile sub
suoară la București, spre a fi di
fuzate, în succesiune de seriat,

la posturile naționale de radio. 
Călătoria aceea de șansă — fă
cută după împrejurări, pe jos,
cu căruțele țăranilor ori călare, 
cu mașina sau avionul (rar pe
atunci), cu droșca patriarhală, cu
șalupa ori (foarte frecvent) cu
bicicleta — a durat din primă
vară pînă-n toamnă. După un an, 
în toamna următoare, apărea In 
librării un volum intitulat Paralela 45° (cartea întîl) care îmi 
purta numele. După un alt an 
și încă o toamnă, cartea aceea 
avea să fie premiată de Acade
mia, română. Este mica, istorie a 
unui travaliu reportericesc.

Acum lucrei la cartea a treia 
a Paralelei 45.P.S. : Ieri, la o oră de seară, pe cînd reciteam în plumb șpalturile acestei rememorări, redactorul șef al ziarului, generosul meu atnfitrion, m-a poftit să încredințez — pe parcursul anului jubiliar „România XXX“ — fragmente de reportaj din cartea in pregătire. Voi da curs invitației, sperind să mă întîlnesc cu cititorii „Scinteii tineretului“ in săptă- minile și lunile viitoare.
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TELEGRAMATovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, a trimis președintelui Partidului Comunist Finlandez, AARNE SAARINEN. următoarea telegramă :Am aflat cu mâhnire știrea încetării din viață a tovarășei Iiertta Kuusinen, președinte de onoare al P.C. Finlandez, veche militantă pentru apărarea intereselor vitale ale clasei muncitoare și poporului finlandez, pentru triumful idealurilor democrației, socialismului și păcii. Prietenă a poporului român Și a României socialiste, tovarășa Hertta Kuusinen a acționat pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre țările și popoarele noastre, a militat pe plan internațional pentru întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor democratice, antiimperialiste, iubitoare de pace.In numele Partidului Comunisl Român, vă transmit , dumneavoastră și familiei îndoliate sincere condoleanțe și- expresia profundei noastre compasiuni.

Delegația Camerei Populare a R. D. Germane, condusă de Ge- rald Golting. președintele Camerei a făcut, miercuri, o călătorie în județul Argeș.Oaspeții au fost însoțiți de Ștefan Voițec. președintele Marii Adunări Naționale. Mana Groza. vicepreședinte al M.A.N., precum și de cir. Hans Voss, ambasadorul R.D.G. la București.în cursul dimineții, membrii delegației au avut o convorbire

la sediul Consiliului popular al județului Argeș cu Ion Dincă, președintele Consiliului, care a prezentat dezvoltarea economică și social-culțurală a județului.Au fost vizitate, apoi, cîteva mari obiective aflate in funcțiune și în construcție pe platforma petrochimică din zona industrială de sud a municipiului' Pitești,Programul vizitei a mai cuprins întreprinderea de autoturisme Pitești.
Stabilirea prețurilor 

la benzinele auto

și motorinePrin decret al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, începind din ziua de 21 martie a.c., se desființează sistemul de aprovizionare a populației cu benzină auto pe bază de tichete. reglementat prin Decretul nr 620 din 17 noiembrie 1973.începind de la aceeași dată, prețurile cu amănuntul ale benzinelor auto și motorinelor sint următoarele :Benzina CO/R 7.1Benzina CO/R 90Benzina CO/R 98 E Motorină
34.304.501.30 lei/litru lei/litru lei/litru lei/litruSe stabilesc următoarele prețuri in valută ale benzinelor auto și motorinelor :

1

Benzina CO/R 75Benzina CO/R 90Benzina CO/R 98 EMotorină
Dolari S.U.A./litru 0.270.300.310,27

înprevăzute . Ia alineatul precedent se recalculează pe baza raportului dintre dolarul S.U.A. și valutele determinat în funcție de cursul oficial cu primă inPrețurilealte valuterespective,vigoare.Benzina CO/R 75 și motorina se vind persoanelor fizice sau juridice străine numai pe bază de bonuri obținute cu plata în valută.
în zilele de 19 și 20 martie, s-au desfășurat Ia București, lucrările celei de-a XlX-a sesiuni a Comitetului administrativ al Uniunii Internaționale a Sindicatelor lucrătorilor din comerț, la care au participat reprezentanți ai organizațiilor sindicale de ramură din Bulgaria. Cehoslovacia, Cipru. Republica Populară Congo. R.P.D. Coreeană, Cuba. Franța. R. D. Germană, Polonia. România. Siria, Ungaria, Uniunea Sovietică.
în întimpinarea celei de-a XVIU-a aniversări a proclamării Republicii Islamice Pakistan, care se sărbălppește la £3 martie, Ziua națiomVă a acestei țări, Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat, miercuri, o seară culturală.Au participat Ioan Botar, secretar general al I.R.R.C.S.. funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură.* asemenea, au fost prezenți S. A. D. Bukhari. ambasadorul Republicii Islamice Pakistan la București, membri ai ambasadei.

/I apărut:ERA SOCIALISTĂnr. 6/1974Din sumar :Gheorghe Pană : Activitatea organizatorică și exercitarea rolului . conducător al partidului nostru în etapa actuală ; Constantin Florea: O nouă expresie a politicii de pace și colaborare internațională a României socialiste ; George Homoștean : Realism, mobilitate și eficientă în viața economică ; Mihai Drăgă- nescu, Stelian Belclescu : Calitatea vieții și civilizația : Stan Măgureantt : Evaluarea critică a unor indicatori de plan ; Alexandru Baiaci : Aspecte ale dezvoltării creației literar-artis- tice în anii socialismului. Dezbateri : Criza valorilor și problematica omului în capitalismul contemporan (ÎI). Participă: L. Grunberg, C. Mocanu, N. Gogoneață, T. Postolache, P. Pânzaru. L. Răutu. Consultații î I. Iuga, I, Gali, V. Munteanu : Evoluția structurii sociale în țara noastră. Programul de e- ducație socialistă a maselor: Elîsabeia Trăistaru : în sprijinul educației prin muncă și pentru muncă a tineretului școlar.

România a dezbătut și aprobat rezultatele
vizitei tovarășului președinte

9

penența, au discutat modalitățile în care sarcinile anului in curs să fie îndeplinite cu rezultate mai bune. (Dorin Sălăjan),
Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România a dezbătut și aprobat rezultatele recentei vizite oficiale de prietenie a președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, în R. P. Ungară, precum și aide-memoire-ul convenit cu acest prilej.In . cadrul dezbaterilor s-a arătât că cei doi prim-mi- niștri au analizat stadiul relațiilor dintre Republica Socialistă România și R. P. Ungară. an apreciat evoluția lor pozitivă și au evidențiat posibilitățile de dezvoltare în continuare pe multiple planuri a colaborării bilaterale. S-a subliniat, de asemenea, că cei doi președinți au efectuat an schimb de păreri referitor la probleme actuale internaționale de interes co-

mun, acordînd o atenție deosebită Conferinței europene pentru securitate și cooperare. Consiliul de Miniștri a exprimat satisfacția pentru faptul că cele două părți au subliniat necesitatea de a se folosi și in continuare toate posibilitățile pentru extinderea colaborării dintre popoarele celor două țări vecine și socialiste. pentru destindere internațională, pentru pace și întărirea unității țărilor socialiste.Consiliul de Miniștri a dat indicații ministerelor și altor organe economice să ia toate măsurile în vederea îndeplinirii înțelegerilor convenite, a convențiilor semnate cu prilejul vizitei, să se acționeze cp fermitate pentru lărgirea cooperării româno- ungare pe multiple planuri.

BRAȘOV • 300 de tineri din Rupea au curățat și amenajat, intr-o zi, 100 ha pășuni. Echipe formate din cîte 10 tineri de la I.A.T.C. au recuperat din rebuturi 8000 de pieșe (inele). • La Codlea a avut loc vernisajul expoziției cu lucrări executate de elevi în orele de practică precedată de întâlnirea elevilor claselor a VlII-a intr-un dialog despre „Orientarea profesională“. SIBIU. • 7000 de tineri din Mediaș au participat la crosul de primăvară. • Creatorii întreprinderii „Steaua roșie“ au creat in materie de confecții pentru bărbați 50 modele noi de costume, 10 de pardesie și 8 de meabile. Pentru femei creat 18 noi modele de meabile. TULCEA • în prinderile județului inițiativelor „Nici un tânăr sub normă“ și „Registrul economiilor“ s-au materializat în anul trecut în 1.8 milioane lei economii. PLOIEȘTI • 1600 dețineri lucrînd în șase puncte au săpat, într-o zi, 3500 gropi pentru plan-

imper- s-au imper- între- aplicarta

tarea arborilor ornamentali și 2500 gropi pentru pomi și arbuști. • Tribuna tineretului are ca temă „Integrarea profesională a tinerilor șoferi“. Discuția areloc în timpul probei practice a fazei județene a concursului „Stăpin pe volan“. IAȘI • S-a declanșat acțiunea de. plantare a pomilor. Din cei 300 000 de pomi cit reprezintă angajamentul tinerilor au fost plantați 8000 • în amplele acțiuni de curățire a pășunilor rezultate mai bune le-au obținut tinerii din Sine^ști, Madîrjoc, Popești etc. Din angajamentul anual al tinerilor din județ, privind curățirea a 22 000 ha, s-a realizat pină acum •>000 ha • La Gorban. Grozești. Victoria. Trifești. Ruginoasa etc. s-au deschis șantiere pentru lucrările de irigații. Prin forțele tinerilor se vor iriga anul acesta 700 ha. V1LCEA • 46 000 de ute- ciști din județ participă la concursul intitulat „Tinerii cinstesc patria și partidul“.

La întreprinderea de autoturisme din Pitești colectivul este antrenat in întrecerea cu timpul. De pe banda de montaj a ieșit cel de-al 100 000 autoturism românesc. (V. Măruță).

Vibroînfigâtorul 
Gafencu

BASCHET
In dimineața 

de fotbal
zilei de azi
a plecat la

naționala
Paris 0 REPRIZA

Cei mai destoinici tineri din Satu Mare, fruntași în întrecerea utecistă au fost sărbătoriți, cu cinstea ce li se cuvine, la clubul tineretului. Pentru cele mai bune rezultate, Comitetul municipal Satu Mare al U.T.C. a fost distins cu drapelul de organizație fruntașă și cu Diploma de onoare a comitetului județean al U.T.C. Locurile II și III au revenit organizațiilor orășenești Tășnad și Cărei. Cele trei locuri I dhi ‘ " ”,obținute de tiierii de Ia C.A.P. Petrești, S.M./r. Tirean și I.A.S. Vetiș. în acest cadru sărbătoresc tinerii și-au împărtășit ex-
agricultură au fost tinerii de la C.A.P. ,/f. Tirean și I.A.S.

Invenția inginerului român Traian Gafencu, de la Institutul de proiectări a căilor ferate vibroinfigătorul de tipul V.U.B.-l. a fost recent brevetată în Statele Unite, Marea Britanie, R. F. Germania, Franța, Italia și în alte țări. Produs de întreprinderea de utilaje pentru drumuri și poduri Otopeni—București, vibroinfigătorul un aparat cu comandă, care lizat pentru și extragerea beton armat, lor de foraj execuției pilonilor de beton armat, pentru săparea puțurilor necesare drenajelor și pentru plantarea și ridicarea diferitelor tipuri de pal- planșe. iEchipamentul de suspensie

amintit este pupitru de poate fi uti- implantarea piloților de a burianedestinate

vibroinfigătorului, fiind o construcție specială, poate fi adaptat cu ușurință la orice tip de macara.Reducerea timpului de execuție cu circa 60 Ia sută față de metodele clasice, un preț de cost diminuat, și ușurarea volumului de munci grele sint numai cîteva din avantajele ce se obțin prin folosirea vibroinfigătorului de tipul V.U.B.-l.

în cursul dimineții zilei azi, echipa reprezentativă fotbal a plecat, cu avionul. Paris, unde, simbătă seara (orele 21,30, ora Bueureștiului) susține o partidă amicală cu chipa similară a Franței.In vederea acestui meci, care se deschide sezonul internațional, ieri, la Snagov, naționala a intîlnit într-o parlidă- școală, divizionara B, Metalul București (antrenor Paul Popescul care s-a dovedit un excelent partener pentru acest important joc de antrenament.In prima repriză formația „tricolorilor" a apărut pe teren în următoarea alcătuire : Rădu- canu — Anghelini, Antonescu, Dinu, Cristache-Balaci, Dumitru, Iordănescu — Troi. Dumitrache, Kun. Tn repriza secundă, antrenorii Valentin Stănescu și Ro- bert Cosmoc, au operat unele schimbări. în poartă a trecut Jivan, iar Răducanu a apărat poarta Metalului. Sandu Mircea i-a schimbat pe Troi, Marcu pe Iordănescu. Beldeanu pe Dumitru, iar Hajnal pe Bălăci. Rezul-

de de lavae-
CU

talul — puțin - ționateiPe tot parcursul celor 90 de minute de joc. antrenorii au dat indicații și au făcut observații judicioase Ia adresă evoluției jucătorilor. in acțiunile și momentele importante ale meciului. In afară de jucătorii anunțați au mai făcut deplasarea la Paris, Marin Florin (in locul lui Sameș. care s-a îmbolnăvit de amigda- lită). La Dobrin s-a renunțat, el s-a întors Ia clubul lui la Pitești, deelarind că nu se simte în formă pentru acest meci.După semnele apărute timpul jocului, apoi din discuțiile avute cu selcționabilii și cu antrenorii, am dedus că băieții sint hotărîți să realizeze în întâlnirea cu Franța un joc !>»n. pe măsura prestigiului de care se bucură fotbalul românesc în arena internațională.Să urăm tricolorilor drum bun și succes dplin sîmbătă. în partida de pe stadionul Farc des Princes !

care contează atât de a fost favorabil selec- naționale : 3—1 (3—0). DE CALITATEla Floreasca. meciul

în

C. V.

Un joc-tesf reușit
al fotbaliștilor tineriProfitând de întreruperea campionatului. cauzată de meciul de simbătă seara de la Paris, F.R.F. a organizat, ieri, pe Stadionul Republicii, un nou test pentru fotbaliștii tineri. Pe un timp excelent, jocul celor (sub 21 de ani și ani) au prezentat ce are la această românesc mai bun, minus, desigur jucătorii convocați la lotul A, cantonat la Snagov. Partida a oferit celor trei antrenori care se ocupă de cele două formații (Cornel Drăgușin. Nelu Nunweiller și Ion Voica) o bu- nji posibilitate de a-și cristaliza formațiile ce ne vor reprezenta în apropiatele confruntări internaționale. După cum se știe, echipa de tineret sub 21 de ani va întâlni, la București, echipa similară a Ungariei. Cealaltă formație — pină Ia 23 ani — are un program mai bogat, obi-

două echipe pinâ la 23 de publicului tot oră fotbalul

principale fiind Cam- balcanic și Campiona- Jocul propriu-zisectivele pioqatul tul european, a depășit nivelul unor partide- test, el semănînd foarte mult cu o partidă de campionat. După ce echipa sub 21 de ani a luat conducerea prin cele două goluri înscrise de Istrătescu și Berneanu (autogol), ei au ținut morțiș să cîștige apelînd la tot ce este posibil chiar și... la trageri de timp. La sfîrșitul partidei, antrenorul principal, Cornel Drăgușin, mulțumit de această nouă verificare menționa comportarea bună a tuturor jucătorilor și. în mod deosebit, a lui Porațki, Iovănescu. Lața. Tran- dafilon. O remarcă deosebită se cuvine, totuși, reșițeanului Afo- diresei care prin jocul prestat în viteză și cu centrări de măre utilitate a impresionat asistența.

Aseară. ... _______ ,____ ___I.E.F.S.-Spartak Leningrad, returul uneia din semifinalele „Cupei Cupelor“ Ia fete, a încheiat participarea echipelor românești în competițiile europene din acest sezon.întâlnirea era în primul rind o problemă de orgoliu. întrucît, învinse în meciul tur la mare diferență, sportivele noastre nu mai aveau șanse practice de calificare in finală. Cele cîteva sute de spectatori prezenți la meci au urmărit o dispută dirză, dinamică. adesea echilibrată, mai ales în prima repriză. Oaspetele, formație de renume, de două ori cîștigătoare al» trofeului pus în' joc, nu au etalat virtuți tehnice sau tactice deosebite, ci doar priceperea de a-și valorifica in mod constant și sigur plusul de gabarit.Cea mai valoroasă jucătoare de la Spartak s-a dovedit a fi, de altfel, una din cele mai scunde, Zaliarova.Studentele de la I.E.F.S. au părut timorate de faima și de talia adversarelor, acționind crispat, ratând multe situații favorabile și. după o primă repriză excelentă, cedînd total pasul în partea a doua a partidei, cind au înscris numai 10 puncte (!!!). Oricum, ele au aratat pe alocuri mai mult baschet decît partenerele de întrecere. Cu o mai bună condiție fizică, mai mult calm și un plus de încredere în forțele proprii ar fi putut chiar obține strîns.în orice caz 77—40 (36—30) rența reală de două echipe, bucureștencele fiind, în multe acțiuni, și lipsite de șansă. Oricum, calificarea în semifinalele unei competiții de forța și prestigiul „Cupei Cupelor“ le onorează, fapt care adresăm felicitări formații și tânărului prof. Ioan Nicolau. I.E.F.S. a reprezentat cu cinste baschetul românesc.

un rezultat maiscorul de aseară, nu reflectă dife- valoare intre cele
pentru întregii antrenor

C. IONESCU ✓ P. OVIDIU

De ce caută gospodinele 
margarinaGospodinele cunosc faptul că prăjiturile devin mai fragede, iar soteurile mai gustoase, dacă sint preparate cu margarină în loc de unt. Se știe, de asemenea. că margarina poate să asigure o diversificare în alimentație, datorită conținutului ei bogat în grăsimi vegetale, ușor asimilabile și cu acțiune anti- arterosclerozotică. Iată motivele pentru care un asemenea produs devine tot mai căutat.Specialiștii Centralei uleiului ■ sint de părere că industria va fi in măsură să satisfacă cererea crescmdâ de margarină. în acest, scop, în incinta Fabricii de ulei „Oltenia“, din Podari — Craiova. se construiește o a doua linie pentru producția margarinei, care va fi dotată cu instalații dintre cele mai moderne. Ea va realiza și ulei hidrogenat, utilizat in panificație și in industria brînzeturilor. în același timp, s-au adoptat o serie de măsuri vizind sporirea capacității celorlalte fabrici. Ele. vor avea ca efect dublarea producției în 1975, față de nivelul înregistrat in primul an al cincinalului. înțg- pind din anul următor, se vor realiza și două sortimente noi, cu o valoare alimentară mai ridicată. Pentru viitorul mai îndepărtat, se studiază amplasarea unor noi unități producătoare in Capitală și in țară.
Evocări din lumea arteiPrintre recentele apariții ale Editurii Muzicale se numără volumul III al Operelor lui Constantin Brăiloiu, a cărui apreciată activitate de critic muzical se desfășoară pe aproape o jumătate de secol (1911—1957). în acest volum. îngrijit, și prefațat de' Emilia Comișel, sint reunite articole ale cunoscutului muzicolog — adevărate documente privind creația muzicală contemporană, dezvoltarea vieții de concert, formarea gustului artistic al maselor in țara noastră.

a

...CALD Șl SENINColaboratorul nostru meteorologul Florica Militaru ne comunică: vremea se menține călduroasă : cerul va fi variabil mai mult senin în jumătatea de sud-est a țării. în a doua parte a zilei in Banat și Crițana înnou- rările se vor accentua, pe alocuri va ploua. Vintul va sufla de la slab la potrivit, cu intensificări în nord-ves- tul tării. Temperaturile minime vor oscila între 0 și 10 grade, iar maximele între 20 și 25 de grade în jumătatea de nord-vest. a țării și între 25 și 30 de grade in rest.La București vremea se menține călduroasă, cu cerul variabil mai mult senin noaptea și dimineața. Vintul va sufla in general de la slab la potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre 4 și 6 grade iar maximele intre 26 și 28 de grade.
Rubrică realizată de

LIDIA POPESCU

De luni s-a deschis 

TÎRGUL

DE PRIMĂVARĂ

deschis pînă la 15 mai in toate unitățile comer
ciale, cind se pot procura diverse articole 

specifice sezonului :

• confecții femei, bărbați, copii (pardesie, 

sacouri, scurte, raglane etc.)

• ciorapi sintetici femei

• tricotaje,

• ștergare coir, precum și

® aspiratoare

• motorete

© mașini de cusut tip masă și tip mobilă

• frigidere cu compresor.
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COMOD Șl RAPID
Vă puteți completa biblioteca personală cu titluri valoroase din literatura românească și uni

versală.

Adresați-vă în scris librăriei „CARTEA PRIN POȘTĂ", din București, str. Serg. Nuțu Ion, nr.
8-12, sectorul 6, care vâ poate trimite la domiciliu, prin colet poștal, următoarele titluri existente 
în stoc :

Ion Vinea - LUNATICII, voi. Ml, lei 10

Schiller - WALLENSTEIN, vol. MI, lei 9

C. Dickens - DOCUMENTELE POSTUME ALE CLUBULUI

PICKWICK, voi. 1-11, lei 27

B 
B 
B

B 
B

■

■
■

J. Burchardt - CULTURA RENAȘTERII ITALIENE, voi. Ml, 
lei 10

Anton Pann - POVESTEA VORBII, voi. 1-11, lei 9

JULES VALLES - JACQUES VINGTRAS, vol. I-III, lei 15

George Panu - AMINTIRI DE LA JUNIMEA DIN IAȘI,

voi. 1-11, lei 10F. Gundolf - GOETHE, vol. I-III, lei 15

S

Piata se face la primirea coletului, prin ramburs.

B 
B

A. Oțetea - RENAȘTEREA Șl REFORMA, lei 15 
ULCIORUL DE AUR - UNDINE, voi. 1-11, lei 10 
POEZIA NORDICA MODERNA - voi. 1-11, lei 10

C. Rufus - VIAȚA Șl FAPTELE LUI ALEXANDRU CEL MARE, 
voi. Ml, lei 10

La cerere vi se expediază - gratuit - lista volumelor ce se află în depozit.

■

COOPERATIVA DE INVALIZI „CARTONAJUL“
cu sediul în București, str. Țepeș Vodă 

nr. 60, sectorul 3,

EXECUTĂ
Pentru întreprinderi

— Orice fel de ambalaje din mucava, carton, 
hîrtie, pergament și celofan, schițe, proto
tipuri, cit și machete pentru ambalaje.

— Lucrări de legatorie și compactări de arhivă 
la sediul beneficiarului.

Pentru servirea populației, prin centrul din str.
Smîrdan nr. 30, sectorul 4, următoarele pro
duse și lucrări :

— Cartoane de torturi și prăjituri
— Pungi din polietilenă, hîrtie, celofan și per

gament, orice tipuri.
— Albume foto, clasoare filatelice, mape, di

ferite dimensiuni
— Copertarea proiectelor de diplomă
— Legatorie de cărți, reviste, ziare
— Legat proiecte.

*



Orientul Apropiat
• APEL AL SECRETARULUI GENERAL AL O.N.U. LANSAT CĂTRE 

ISRAEL Șl SIRIA •
• ORAȘUL EGIPTEAN

NOI INCIDENTE SIRIANO-ISRAEUENE 
PORT SAID ȘI-A REDESCHIS INSTALAȚIILE 

PORTUARE.20 (A- general aNAȚIUNILE UNITE gerpres). — Secretarul al O.N.U., Kurt Waldheim, lansat marți un apel către Israel și Siria, cerîndu-le să respecte in mod riguros încetarea focului în regiunea înălțimilor Golan.Apelul este conținut într-o declarație a secretarului general al O.N.U., dată publicității de Secretariatul Națiunilor Unite. „Secretarul general al O.N.U. este profund neliniștit de agravarea situației in sectorul isra- eliano-sirian, se spune in declarație. Știrile transmise din zona respectivă relevă că situația a căpătat o turnură gravă. Secretarul general face apel la părțile interesate pentru a exercita maximum de moderație și a respecta în mod strict încetarea focului, ordonată de Consiliul de Securitate“.

care a conferit timp de 45 minute ci- Abba Eban, a afirmat că nu a fost fixată nici o dată pentru sosirea delegației siriene la Washington, dar că Statele Unite se atlă în contact cu Damascul în vederea stabilirii u- nor detalii în legătură cu a- ceastă problemă.CAIRO 20 (Agerpres). — Orașul egiptean Port Said și-a redeschis, miercuri, instalațiile portuare traficului maritim internațional.închis în urma israeliano-arab din 1973, portul, a cărui fost simțitor redusă derea, în iunie 1967,Suez, poate primi, în prezent nave cu un deplasament de aproximativ 150 000 de tone.La Cairo s-a anunțat, totodată, că au fost repuse in stare de funcționare instalațiile portuare din Adabia, oraș situat la sud de Suez.

războlului octombrie activitate a dbpă închi- a Canalului
DAMASC 20 (Agerpres). — Un comunicat militar sirian, reluat de agenția United Press International, anunță că, miercuri dimineața, pe înălțimile Golan, artileria siriană a deschis focul asupra unor unități blindate is- raeliene care încercau să avanseze de pe pozițiile lor. Comunicatul precizează că schimbul de focuri a început la ora 8,45 a luat sfîrșit la

Largi perspective cooperăriiManifestări dedicate
României

Vizita președintelui

româno-siriene

G.M.T. și11,05 G.M.T.TEL AVIV Purtători de raelieni, citați de agenția France Presse, relatează că forțele siriene au deschis în două rîn- duri foc de artilerie, miercuri dimineața, asupra unor poziții israeliene din sectorul nordic al liniei de încetare a focului de pe înălțimile Golan. Forțele israeliene — se precizează — au ripostat, iar duelul de artilerie a durat un sfert de oră.WASHINGTON 20 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Israelului, Abba Eban, a declarat că delegația țării sale, condusă de Moshe Da- yan, ministrul apărării, desemnată să participe la negocierile privind dezangajarea forțelor militare^ siriene și israeliene în zona înălțimilor Golan, va sosi la Washington la 29 martie.Pe de altă parte, secretarul de stat american, Henry Kissinger,

20 (Agerpres). — cuvînt militari is-

CAIRO 20 (Agerpres). Abdel Kader Hatem, vicepremier al guvernului egiptean, a primit un mesaj din partea omologu lui său japonez, Takeo Miki, prin care este informat că guvernul nipon studiază, în prezent, posibilitatea de a acorda Egiptului un ajutor pentru finanțarea lucrărilor privind lărgirea Canalului Suez — informează agenția M.E.N.

Inaugurînd tru marcarea de ani de la țională antifascistă la Ambasada Republicii Socialiste România din Montevideo a avut loc o reuniune a prietenilor României. In cadrul reuniunii au fost prezentate imagini din istoria din trecut și de azi a poporului nostru, realizările României socialiste, lucrările tovarășului Nicolae Ceaușescu editate in diferite țări ale lumii. Ambasadorul român la Montevideo, Vale- riu Pop, și secretarul gene-

acțiunile pen- împlinirii a 30 Insurecția na- armată,
Cultural Gual- vorbit jubileu-

Adevărata decolonizare

consta în cucerirea unei

independențe economice* reale
Intervenția ministrului algerian de externe la reuni
unea Biroului de coordonare al statelor nealiniate

ral al Institutului Uf uguay—România, berto Fernandez, au despre semnificația lui eliberării și despre dezvoltarea prieteniei între po- , porul român și popoarele Americii Latine.Erau prezenți ministru a.i. al relațiilor externe, Guido Michelin Salomon, Alfredo Lamaison,: președintele Comisiei pentru problemele internaționale din Consiliul de Stat al Uruguayului, reprezentanți ai vieții culturale și publice din Montevideo.

și România'7 ne declară
Ceaușescu a strîns și mai mult legăturile de prietenie dintre Siria 
George Kaiser, secretar al C.C al Uniunii Tineretului Revoluționar Sirianmemoria care, re-

•MAHMOUD FAWZI, vicepreședinte al Republicii Arabe Egipt, a primit, miercuri. ' delegația Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție (U.N.C.A.P.), condusă de Aldea Militaru, membru al C.C. al P.C.R., președintele U.N.C.A.P., care întreprinde o vizită in Egipt, la invitația Uniunii Socialiste Arabe și a Uniunii Centrale a Cooperativelor Agricole (U.C.C.A.).în cadrul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, s-a exprimat deplina satisfacție în legătură cu evoluția continuu ascendentă a relațiilor de prietenie și colaborare româno-egiptene.

In discursul rostit la deschiderea lucrărilor reuniunii ministeriale a Biroului de coordonare al statelor nealiniate, ministrul algerian de externe, Abdelaziz Bouteflika, a reliefat, potrivit agențiilor de presă, necesitatea și importanța eforturilor depuse de țările in curs de dezvoltare pentru dobindirea unui control real asupra propriilor lor bogății turale. na-„Adevărata decolonizare a rilor îndelung ocupate și ploatate — a spus vorbitorul — constă in cucerirea unei' independențe economice reale, prin recuperarea tuturor bogățiilor lor naționale și prin revalorificarea acestora“. Abdelaziz Bouteflika a denunțat „companiile multinaționale“, care văd în ță-

ță- ex-

Pentru eliminarea 
discriminării rasialeNatura însăși trăia sub semnul egalității căci printr-o coincidență intimplătoare lucrurile se petreceau la 21 martie, ziua echinocțiului de primăvară al anului 1960. In orășelul sud-african Sharpeville, populația se adunase pentru a organiza o demonstrație de protest împotriva uncia din legile rasiste ale regimului de la Pretoria. După cum se știe, manifestația pașnică a populației din Sharpeville a fost reprimată cu o neegalată cruzime de forțele polițienești ale rasiștilor, care au tras in plin în coloana de demonstranți. Bilanțul zguduitor al acestui masacru : 69 de morți și 180 de răniți, printre care multe femei și copii.Sîngeroasa represiune de Ia Sharpeville a fost urmată în același an de alte măsuri de inspirație rasistă și antidemocratică, printre care scoaterea in afara legii a partidelor populației africane din Africa de Sud.în memoria victimelor odiosului act de la Sharpeville. ziua de 21 martie a fost proclamată „zi internațională pentru eliminarea discriminării rasiale“, de luptă împotriva practicilor rasiste care se mai mențin într-o serie de state, de solidaritate a opiniei publice mondiale democratice și progresiste cu popoarele supuse acestei inumane și anacronice ideologii.în epoca afirmării viguroase a cauzei libertății și independenței popoarelor și a egalității in drepturi a oamenilor, indiferent de naționalitate, rasă, sex sau religie, în era marilor cuceriri ale rațiunii discriminarea rasială constituie nu numai un anacronism, o lezare flagrantă a drepturilor și demnității omului, ci și o sfidare Ia adresa comunității internaționale, un obstacol in calea eforturilor generale îndreptate spre instaurarea unui climat al păcii, înțelegerii și cooperării intre popoare. Este cunoscut faptul că rușinoasele practici rasiale au fost ridicate în Republica Sud-Africană la rangul de politică de stat. Sub deviza apartheidului, a așa-zisei „dezvoltări separate" a raselor, 3,5 milioane de albi din Africa de Sud asupresc o populație de peste patru ori mai numeroasă, formată din oameni cu o altă culoare a pielii. Africanii, metișii și asiaticii din țara guvernată de rasiștii de Ia Pretoria sînt lipsiți de cele mai elementare drepturi economice, politice și culturale, fiind siliți să trăiască în faimoasele „bantustane“ — adevărate lagăre de concentrare situate in zonele cu cele mai aspre condiții de viață și pe care nu le pot părăsi decit pentru a executa muncile cele mai grele, mai necalificate și mai prost remunerate din întreprinderile și locuințele stăpînilor albi. Aceeași politică rasială nefastă este aplicată și in Namibia, țară ocupată ilegal de R.S.A., ca și în Rhodesia și în așa-numitele „teritorii de peste mări“ ale Portugaliei. Avînd in vedere faptul că forme și practici ale segregării rasiale se mai mențin din păcate și in alte părți ale lumii, inclusiv în unele țări capitaliste dezvoltate, eliminarea discriminării rasiale este un imperativ major al epocii noastre.Popoarele, întreaga omenire progresistă cer azi cu tărie să se pună capăt complet și definitiv discriminării rasiale, măsurilor și practicilor fixate prin acte cu caracter de lege sau tolerate și încurajate de autoritățile statale, prin care sînt încălcate in mod flagrant drepturile elementare ale omului, libertatea și demnitatea sa.Țara noastră, în care după yictoria revoluției socialiste a fost realizată in fapt egalitatea în drepturi a tuturor cetățenilor săi, indiferent de rasă, naționalitate, sex sau religie, in toate domeniile vieții sociale, se pronunță consecvent pentru deplina egalitate în drepturi a tuturor statelor, pentru respectarea dreptului popoarelor de a hotărî singure asupra destinelor proprii. România socialistă a sprijinit în toate organismele și forurile internaționale rezoluțiile și măsurile menite să conducă Ia lichidarea completă și definitivă a discriminării rasiale. In mesajul adresat Conferinței internaționale pentru sprijinirea victimelor colonialismului și apartheidului în Africa australă, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. spunea : „Urez popoarelor din Angola, Mozambic, Guineea-Bissau, Namibia, ca și populației aflate sub dominația rasistă a minorităților din Republica Sud-Africană și Rhodesia să obțină cît mai curind victoria în lupta pentru eliberarea de sub dominația colonialismului și rasismului, pentru emancipare națională și socială, pentru făurirea unei vieți libere, independente și fericite“.Tineretul, întregul popor român manifestă deplină solidaritate cu popoarele care mai au încă de îndurat asuprirea rasială și este hotărit să sprijine și în continuare eforturile care se depun pe plan internațional pentru eliminarea completă și cit mai grabnică a discriminării rasiale.

BAZIL ȘTEFAN

rile in curs de dezvoltare „simpli deținători de materii prime“. Cercurile imperialiste, a spus el. trebuie să fie confruntate cu hotărirea unanimă a statelor în curs de dezvoltare de a alcătui un front comun și de a acționa împreună pentru găsirea unui mai just și mai bun echilibru internațional.Succesul obținut de țările producătoare în domeniul petrolier, a arătat, în legătură cu aceasta, ministrul algerian, nu reprezintă decit un moment din acțiunea concertată a țărilor lumii a treia pentru recuperarea drepturilor lor naționale și internaționale.Referindu-se la recenta conferință de la Washington ă țărilor occidentale consumatoare de petrol, Abdelaziz Boutefllka a arătat că problema petrolului nu poate fi abordată independent de problema tuturor materiilor prime, indiferent dacă este vorba de produse agricole sau produse miniere.în prima parte a ședinței de miercuri, consacrată situației din Orientul Mijlociu, membrii Biroului. coordonator au audiat o comunicare privind desfășurarea actuală a evenimentelor din această zonă, prezentată de Abdel Halim ședințe și al Siriei.Lucrările

La Copenhaga a avut loc o întrunire a Asociației Danemarca—România cu tema : „Posibilitățile actuale și viitoare ale cooperării româno-daneze în domeniile economic, cultural și politic“.Deputatul K. B. Andersen, fost ministru de externe, a evidențiat cooperarea ro- mâno-daneză pe planul politicii internaționale, men- ționind îndeosebi utilitatea consultărilor în legătură cu pregătirea și desfășurarea Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa. Vorbitorul a subliniat activitatea intensă a României, a președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, in procesul de creare și întărire a climatului destindere și cooperare plan internațional.

Damascul păstrează încă vie în locuitorilor momentele vizitei pe cent, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al României, a întreprins-o in această țară prietenă, Republica Arabă Siriană.Părăsind Cairo, ajungem după aproape două ore de zbor la Damasc, poarta aeriană a Siriei. In moderna aerogară funcționarul care ne acordă viza de intrare, vă- zindu-ne naționalitatea asociază imediat cele două nume : România-Ceaușescu.Gazdele, activiști ai Uniunii Tineretului Revoluționar Sirian, ne salută prietenește și în drumul pe care-1 parcurgem în goana mașinii ne atrag atenția asupra lozincilor scrise cu majuscule, care încă mai persistă : „Damascul revoluționar salută pe ilustrul președinte român Nicolae Ceaușescu“.Trăim parcă momentele vizitei și în a- ceastă atmosferă ne simțim încă și mai apropiați.„Președintele Ceaușescu a strîns și mai mult legăturile de prietenie care existau intre Siria și România, între cele două popoare — ne spune George Kaiser, secretar al C.C. al Uniunii Tineretului Revoluționar Sirian. Damascul l-a prirhit cu căldură și deosebită simpatie liului de Stat al fost dovada înaltei lația Damascului, are față de eforturile sincere ale președintelui Ceaușescu îndreptate spre adincirea prieteniei dintre Republica Socialistă România și Republica Arabă Siriană pe baza respectului, egalității și avantajului reciproc, în interesul ambelor popoare. Pentru noi această vizită are semnificații mult mai profunde. Ea constituie o elocventă

pe președintele Consi- României. Și aceasta a aprecieri pe care popu- întregul popor sirian o

Khaddam, vicepre- ministru de externereuniunii continuă.

prietenească
la C.C. al P.S.Ü.GTovarășul Paul Niculescu-Mi- zil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul educației și invățămin- tului, a avut, miercuri, o întîl- nire la C.C. al P.S.U.G. cu Kurt Hager, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G. De asemenea, s-a întilnit la Consiliul de Miniștri cu Gunter Mittag, prim-vicepreședin- te al Consiliului de Miniștri al R.D.G. în cadrul acestor convorbiri a fost efectuat un schimb de păreri și informații privind dezvoltarea învățămîntului și științei și asupra altor nrobleme ale construcției socialiste în cele două țări, precum și asupra dezvoltării relațiilor de colaborare între România și R.D.G.La convorbiri, desfășurate în- tr-o atmosferă caldă, tovărășească, au participat Hans-Joa- chim Bohme, ministrul învăță- mîntului superior și de specialitate al R.D.G., și Vasile Vlad, ambasadorul României în. R.D.G.în aceeași zi, a avut loc o întilnire cu conducerea . Ministerului Educației Naționale și a fost vizitată școala de specialitate în domeniul construcțiilor de mașini din Berliri.Seara, la Ambasada română a avut loc o masă tovărășească, la care au participat Kurt Hager, Hans-Joachim Bohme și alte persoane oficiale.'

De la trimisul nostru 
la Damasc

GH. SPRINȚEROIIJ

pe

IRLANDA DE NORD : O nouă recrudescență a actelor de vio
lență la Belfast

Miniștrii agriculturii 
din țările Pieței comune 
se întrunesc astăzi la 
Bruxelles — în cea de-a 
doua încercare din ulti
mele șase săptămini — 
pentru a stabili prețurile 
agricole comunitare 
1974-1975.

pe

expresie a sprijinului activ, constant, care România îl acordă cauzei popoarelor arabe. Intre Uniunea Tineretului Revoluționar Sirian și Uniunea Tineretului Comunist din România sînt bune relații. Sint convins, insă, că după vizita președintelui Ceaușescu în Siria aceste relații intre cele două organizații de tineret se vor adinei și mai mult, că tineretul celor două țări se va cunoaște și mai bine și-și va uni eforturile în lupta pentru progres, în lupta împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului. pentru o păcii și dreptății".La sediul ziarului „AL BAAS“, al Partidului Baas Socialist Arab, torul șef. dr. Saber Falhout. ne inminează cite un exemplar din numerele în care a apărut relatarea vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu în Siria și cu această ocazie face următoarea subliniere : „Legăturile romă- no-siriene au vechi tradiții, dar vizita pe care președintele Ceaușescu a întreprins-o pentru prima dată în țara noastră marchează un moment de însemnătate istorică în relațiile dintre Siria și România, o nouă etapă în promovarea unei colaborări durabile economice, tehnico-științifice, culturale, turistice. Cele nouă acorduri semnate in timpul vizitei președintelui României pentru construirea unor obiective economice-

lume aorgan redac-

industriale și agricole, convenția de colaborare in domeniul sănătății publice, programul de aplicare a acordului de cooperare culturală, înțelegerea privind facilitarea acordării vizelor, care încep să prindă viață, dă noi dimensiuni prieteniei, solidarității militante și înțelegerii reciproce dintre cele două țări și popoare“.Aici, Ia Damasc, precum și în alte localități pe care le-am vizitat, interlocutori sirieni iși manifestă satisfacția în legătură cu acordul privind continuarea colaborării româno-siriene în domeniul fosfaților. In baza acestui acord exploatarea de fosfați de la Kneifis, primul obiectiv de acest gen din Siria, proiectat, construit și pus în exploatare cu sprijinul specialiștilor români urmează să fie extins. De asemenea, instalația de însilozare și încărcare mecanizată a fosfaților din portul Tartus, proiectată și executată in colaborare cu specialiști români, urmează să fie pusă in funcțiune în vara acestui an, iar pe baza acordului a- mintit se prevede trecerea neîntîrziată la dublarea capacității acesteia. In Valea Eufratului specialiști români desfășoară activități pentru fertilizarea a 27 009 de ha teren care va fi redat agriculturii siriene.In modernul hotel „Semiramîs“ în care locuim, piața Marji din Damasc, întilnim un grup de specialiști români de la Intre- aici pentru— așa cum— că rela-
prinderea „Geomin", aflați lucrări de foraj.Este o dovadă care confirmă sublinia și ziarul „AL BAAS"țiile dintre cele două țări cunosc o tot mai largă dezvoltare, in interesul și avantajul reciproc al celor două țări.
Damasc, martie 1974

Marea Bri tanie

Principalele probleme ale politicii
externe a noului guvern laburist aMinistrul de externe al Marii Britanii, James Callaghan, .. expus, în ședința de marți a Camerei Comunelor, principalele probleme ale politicii externe a noului guvern laburist. In mod deosebit, vorbitorul a subliniat necesitatea stabilirii relațiilor Angliei cu alte țări „pe baze rantarea intereselor britanice". mai largi“, care să asigure „ga-EI s-a referit cu prioritate la faptul că „negocierile din 1970 privind'intrarea in Piața comună și acordurile realizate atunci nu protejează suficient interesele Angliei. De aici, a menționat James Callaghan, intenția guvernului britanic „de a rene- gocia în mod fundamental condițiile aderării“. Vorbitorul a

„Dosorul divergențelor
agrore“Comisiei,

promis că acest lucru se va face „nu într-un spirit de critică destructivă, ci într-unul de realism constructiv“. în context, el a arătat că trebuie restaurat dreptul suveran al Parlamentului britanic, „de a avea posibilitatea deplină să hotărască asupra tuturor deciziilor luate la Bruxelles“ în probleme ‘ ale Ministrul de externe bri- că „Pia- fie mai referin- necesita- coopera-

Ministrul de externe în guvernul demisionar belgian, Renaat Van Elslande, însărcinat de regele Baudouin cu o misiune vederea nalității alcătui anunțat ta rezultatul sale in cursul zj_.Agenția FRANC— -----------notează că e âe foarte probabil ca actualul vicepremier, Leo Tindemans (Partidul Creștin-Social), să fie desemnat pentru a alcătui viitorul cabinet. Sursa citată apreciază că misiunea viitorului premier va fi de lungă durată și dificilă, deoarece este nevoie de o apropiere a punctelor de vedere ale partidelor care ar putea fi chemate să alcătuiască o coaliție guvernamentală.

de informare în desemnării perso- politice care va noul că care guvern, va prezen- consul țărilor :ilei de joi. CE PRESSE
a

C.E.E. tanic a subliniat apoi ța comună trebuie să deschisă' către lume“, du-se. intre altele, la tea de a se stabili „o re mai deplină și mai intensă cu Statele Unite“. Totodată, eJ a menționat că pe continentul european relațiile Angliei nu trebuie limitate la „cei nouă" și s-a pronunțat pentru o mai largă cooperare. „Noi — a spu» ministru! de externe britanic — vom folosi influența noastră pentru încheierea cu succes a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa“. De asemenea, șeful diplomației britanice s-a pronunțat în favoarea realizării unui acord la negocierile de la Viena privitoare la reducerea trupelor și a armamentelor în Europa și măsuri adiacente. în continuare, vorbitorul a menționat că guvernul său este favorabil „dezvoltării relațiilor bilaterale cu țările EuroDei răsăritene“. El a amintit vizitele făcute anul trecut într-o serie de țări socialiste din Europa, printre care si România.

Conferința Națională
a P. C. BulgarLa Sofia au început miercuri lucrările Conferinței Naționale a Partidului Comunist Bulgar, la care participă delegați re- prezentind pe cei 700 000 de comuniști bulgari, lucrători din aparatul de partid și de stat, conducători de întreprinderi și instituții, specialiști din divers-p domenii de activitate, oamr de știință și cultură, fruntași muncă. Conferința iși propune efectuarea unei analize aprofundate a realizărilor obținute în perioada care s-a scurs de Ia Congresul al X-lea al P. C. Bulgar.Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, a prezentat raportul „Pentru o înaltă productivitate socială a muncii“.în continuare, au început dezbaterile pe marginea raportului. Lucrările Conferinței Naționale a P. C Bulgar continuă.

șească prevederile adică 7 la sută.Reluarea „dosarului țelor agrare“ (expresia aparține cotidianului vest-german DIE WELT) a fost amînată invocîn- du-se, oficial, alegerile din Anglia și Belgia ca și criza guvernamentală din Italia. „In realitate — notează corespondentul agenției FRANCE PRESSE la Bruxelles, Roger Blages — cei mai mulți observatori au rămas cu impresia eă scrutinul britanic și belgian au fost mai degrabă un alibi pentru a manevra prudent in dificultățile create de divergențele majore în ceea ce privește politica agricolă comunitară... In fapt, fiecare ner are altă preocupare stă la inimă : Franța — _ griului și al cărnii de vacă. Italia — ajutorul pentru producția de ulei de măsline, Danemarca— prețul cărnii de porc, Anglia— prețul cărnii și furajelor'.Cercurile comunitare din Bruxelles se așteaptă ca „runda agrară" care începe astăzi să fie „nu numai dificilă, ci și furtunoasă" (FRANCE PRESSE). Se remarcă faptul că „dosarul agrar" aj C.E.E., și așa complex, este acum complicat de poziția noului cabinet laburist de la Londra.Se știe că politica agrară comunitară constituie ținta criticilor celor mai aspre ale cabinetului Wilson. In nrimul său expozeu făcut marți în Camera Comunelor, noul șef al Forreign Office-ului a relevat tranșant și

divergen- foarte clar că „Anglia nu este dispusă să mai suporte poverile pe care Piața comună agricolă le impune pieței britanice“, mai precis menținerea unor prețuri ridicate la principalele produse agricole, prețuri care — remarcă TIMES — „apasă foarte greu punga consumatorilor britanici“.In capitala belgiană se remarcă în acest sens că actualul negociator britanic, noul ministru al agriculturii. Fred Peart, este cunoscut ca unul din adversarii duri ai Pieței comune. Intr-un sens mai larg, se așteaptă ca reuniunea de astăzi să constituie un prim test revelator in ceea ce privește atît intențiile guvernului laburist in ceea ce privește renegocierea proiectată a termenilor aderării Londrei la Piața comună, cît și reacția partenerilor comunitari la revendicările britanice.Cei opt parteneri ai Londrei par — așa cum reiese din unele declarații făcute în cursul zilei de ieri — să adopte o poziție de înțelegere față de unele dintre cererile britanice și să acorde Londrei unele derogări și concesii, care să evite creșterea masivă a prețului alimentelor in Anglia. Aceasta pentru a evita — așa cum remarcă FRANCE PRESSE — „ca prima întilnire cu un ministru al noului guvern laburist impas, oricum, zdruncinat dileme".

s-aunrima reuniune Încheiat după veritabil maraton — o ședință non stop de aproape 50 de ore — fără nici rezultat. Planul de bază,
parte- care-i prețulunelaborat de Comisia C.E.E. preconizează o majorare în medie cu 7 la sută a prețurilor principalelor produse agricole. Dar, la masa tratativelor, s-a constatat imediat o diversitate a pozițiilor celor nouă parteneri. Un grup de țări, cuprinzînd Franța, Italia, Belgia și Irlanda au solicitat o majorare substanțială, între 10—17 la sută, a prețurilor agricole pentru campania începută la 1 martie. Cererile a- cestea au întîmpinat, însă, rezistența fermă a Marii Britanii și R. F. Germania, care au propus ca, la mai multe produse, prețurile să rămînă neschimbate în raport cu cele actuale iar majorările medii să nu depă-

Populația globului
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Prima reuniune a noului 
cabinet brazilian• SUB CONDUCEREA pre ședintelui ErneSto Geisel, în capitala braziliană a avut loc prima reuniune a noului guvern, în cadrul căreia au fost examinate. în principal, direcțiile de orientare a politicii țării în următorii cinci ani, punindu-se accentul pe problemele prioritare.Noul șef al statului a arătat, in cuvîntul său, că Brazilia intenționează să continue politica

de apropiere și deschidere, atit față de vecinii din America Latină. cit și față de țările situate pe alte continente. El s-a pronunțat pentru o extindere a dialogului politic dintre Brazilia și țările din imediata sa apropiere, în vederea consolidării relațiilor în emisfera sudică a continentului latino-american.• GUVERNELE R. P. CHINEZE și REPUBLICII GUINEEA-BISSAU au hotărit, în conformitate cu interesele și dorințele celor două țări, să stabilească relații diplomatice la

nivel de ambasadă și să dezvolte relațiile de prietenie și cooperare dintre ele — se arată într-un comunicat transmis de agenția China Nouă.• DUPĂ CUM ANUNȚA a- genția TASS, la 18 martie a decedat. la Moscova. Hertta Kuusinen, președinte de onoare a Partidului Comunist Finlandez.Hertta Kuusinen a fost, de a- sementa, membru al Prezidiului Consiliului Mondial al Păcii, iar în anul 1969 a fost aleasă președintă a Federației Democrate Internaționale a Femeilor.

să se încheie cu un într-un moment cînd, edificiul comunitar e de confruntări și
EM. RECAR

într-o statistică publicată la sediul Națiunilor Unite, se arată că populația globului crește cu 76 milioane persoane pe an. și atinsese, la jumătatea 1972, un 3,782 miliarde soane.Mai mult de jumătate din populația mondială locuiește în Asia (2.154 miliarde). Europa ocupînd locul al doilea, cu 469 milioane locui-. tori. iar America de Nord — locul trei, cu

locui-statelor mare
anului total de per-

332 milioane tori.în rîiidul cu cea maipopulație, Republica Populară Chineză o- cupă primul loc. cu 800 milioane fiind ur- India — 563 Uniunea (248
peste locuitori, mată de milioane, Sovietică oane). Statele (208 milioane), nezia. Japonia, zilia.Dintre marile orașe. Șanhaiul ocupă primul loc, cu 10 mi-

mili- Unite Indo-Bra-

Iioane persoane, fiind urmat de Tokio — 8,8 milioane, New York — 7.8 milioane, Pekin — 7.5 milioane. Londra — 7.4 milioane. Parisul se află pe locul 25. cu 2,5 milioane locuitori în această statistică au fost. însă, recenzate numai persoanele care locuiesc ne raza acestor orașe, și nu in zonele urbane apropiate, cum este cazul majorității orașelor menționate.
O» Z» N» musafir pentru 

IO minuteO femeie din Gerena, oraș andaluzian situat în apropiere de Sevilla, a afirmat că, luni seara, a „aterizat" în curtea locuinței sale, unde a rămas aproximativ 10 minute, un obiect zburător neidentificat. Ea a explicat că obiectul a rămas imobilizat la o înălțime de un metru deasupra solului, producind un zgomot scrișnit și ascuțit. In interior, femeii i s-a părut că vede două capete purtind căști. Obiectul era în formă ovoidală și măsura doi metri lungime pe un metru lățime. La extremități emitea o lumină roșie, iar în partea centrală o lumină albă.Se reamintește că, în urmă cu aproximativ un an, locuitorii din Gerena semnalaseră prezența OZN-urilor în apropierea orășelului.

Oficiul pentru relații externe al Comitetului Central al Frontului Patriotic Laoțian a anunțat, într-un comunicat difuzat de agenția Khao- san Pathet Lao, că Frontul Patriotic Laoțian a hotărit. împreună cu Frontul Unit Național a! Cambodgiei și Guvernul Regal de Uniune Națională al Cambodgiei, să facă schimb de reprezentanțe.
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