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Din toate coifurile țării sosesc vești din care rezultă că ritmul 
semănatului și al celorlalte lucrări agricole de sezon se intensifică. 
Cooperatorii, mecanizatorii din I.M.A. și I.A.S. foloseso fiecare oră 
bună de lucru în cîmp pentru a recupera rămînerea în urmă la semă
nat, cauzată de condițiile climatice nefavorabile. Ca urmare, în în
treprinderile agricole de stat s-a terminat de semănat mazărea, bor- 
ceagul, lucerna, ovăzul și alte culturi. In unitățile din trusturile zonale 
I.A.S. Oradea și Timișoara este pe sl'îrșite și semănatul florii-soarelui.

Lucrările agricole au fost intensificate și în cooperativele 
agricole. în 13 Județe, de exemplu, s-a terminat semănatul mazării. 
In județul Timiș, mai mult de 100 de cooperative au semănat sfecla 
de zahăr și celelalte culturi din prima etapă pe toate suprafețele 
prevăzute. Unde temperatura solului a devenit favorabilă a început 
semănatul porumbului. Primii care au trecut la efectuarea acestei 
lucrări au fost cooperatorii din Belinț, Recaș, Jamul-Mare etc.

Buletinele meteorologice au consemnat faptul că, în cursul zilei 
de ieri, timpul a fost frumos și călduros în cea mai mare parte a țării. 
Ținînd seama cît de întîrziate sînt lucrările de primăvară, lucrătorii 
din întreprinderile agricole de stat, mecanizatorii din I.M.A. și nume
roși cooperatori au folosit din plin timpul prielnic și au insămînțat, 
în această zi, suprafețe întinse. Este firesc să se procedeze așa și în- 
tr-o zi de odihnă. Lucrările de sezon fiind întîrziate, întreaga energie 
a oamenilor muncii din agricultură trebuie canalizată în direcția 
utilizării cu randamentul maxim a tuturor tractoarelor, folosirii fie
cărei ore bune de Incru în cîmp. Iată de ce o zi cîștigată constituie 
un însemnat pas înainte pentru însămînțarea culturilor în limitele 
timpului optim,. condiț'e hotărîtoare pentru obținerea unor recolte 
mari. în rîndurile de față am consemnat cîteva fapte mai semnifi
cative întîlnîte, în cursul zilei de duminică, pe ogoare.

în județul BRĂILA, datorită timpu
lui deosebit de frumos și participării 
unui mare număr de mecanizatori și 
cooperatori la munca cîmpului, s-a 
înregistrat cel mai intens ritm de lu
cru din această campanie. încă la 
ora 6 dimineața, la cooperativa agri
colă din comuna Mircea Vodă, cinci 
tractoare au început lucrul. Președin
tele cooperativei, Ion Constantinescu, 
și șeful secției de mecanizare de la 
I.M.A. Făurei controlau calitatea pre
gătirii terenului ce se însămînța cu 
■floarea-soarelui. Se aprecia că, pînă 
la ora 12. se va termina această lu- 
:r«re pe întreaga suprafață de 330 ha. 
în același timp, alte 12 tractoare pre
găteau terenul pentru porumb, se
mănatul acestei culturi urmînd să în
ceapă de luni. în cursul zilei de du
minică s-a remarcat prezenta activă a 
specialiștilor pe teren. în cooperativa 
agricolă Mihai Bravu. inginerul Ste
fan Stoica, director adjunct al Direc
ției agricole județene, și Dumitru Io
nescu, președintele cooperativei, par
ticipau la recepția ultimelor supra
fețe însămîntate cu floarea-soarelui. 
Aici, la ora 10, a încenut semănatul 
porumbului pe cele 835 ha prevăzute, 
întrucît temperatura solului a deve
nit optimă, la indicația ing. Emil 
Bălăuță, directorul direcției agricole 
județene, și a in®. Adrian Rogomnu. 
director în Consiliul Superior al A- 
griculturii, numeroase cooperative a- 
gricole au început ieri semănatul po
rumbului. Așa sînt cele din Viziru. 
Valea Cînepii și Cuza Vodă. To
tul este pregătit pentru semănatul a- 
cestei culturi și în cooperativele a- 
gricole din localitățile Gemenele, 
Rîmnicelu, ne-a informat, la fața lo-

SPORT
0 Box: LOTUL REPRE

ZENTATIV DE BOX ÎN
DISCUȚIA TEHNICIE
NILOR

Fotbal: DRUM BUN
Șl SUCCES LA ATENA

O Din colțul tribunei:
HANDBAL SUB CER
ALBASTRU

Alte știri din țara și de 
peste hotare (în pag. a

cului, ing. Teodor Iureț, directorul 
adjunct al direcției agricole județe
ne. După informațiile culese pe teren 
se apreciază că ieri în județul Brăi
la au fost semănate cu floarea-soa- 
relui și porumb mai mult de 7 000 ha. 
Specialiștii consideră că, prin orga
nizarea exemplară a lucrărilor, folo
sirea fiecărei ore bune de lucru în 
cîmp, în condițiile unui timp favora
bil, așa cum a început să fie, însă- 
mînțările vor fi terminate în zece- 
douăsprezece zile bune de lucru.

Tot ieri dimineața, ogoarele județu
lui. ARGEȘ din partea Costeștilor 
erau împînzite de mașini agricole și 
oameni. La cooperativa agricolă din 
Cornățel, întrucît s-a terminat semă
natul culturilor din prima epocă, for
țele mecanice au fost dirijate la pre
gătirea terenului destinat însămînțării 
celor 640 ha cu porumb. Aci, 7 trac
toriști, între care Florea Fănicuță și 
P. Ciobănică, se aflau ieri diminea
ță la discuit. Pe la orele 7,30, la ră
sadnițe erau prezenți cooperatorii 
Nicolae Cuin, brigadier, Constantina 
Fiorcan și feciorul ei Ilie, M. Șer- 
bănescu etc. care ridicau ramele pen
tru aerisirea răsadurilor.

în zori de zi, la fermele Vul
pești, Cornățel și Bîrlogu ale I.A.S. 
Izvoru, 30 tractoare însămînțau ovăz, 
in, lucerna. Pentru a se putea lucra 
mai intens, mecanizatorii s-au rîn- 
duit ca, prin rotație, să lucreze în 
schimburi pînă spre miezul nopții. 
Ziua de ieri la I.A.S. Izvoru s-a în
cheiat cu următorul bilanț: 100 ha în- 
sămînțate cu ovăz, in și morcov. 
Evidentiați : tractoriștii Din Vir
gil, Vlad Gheorghe, Dumitru Florea 
și Cuin Ilie. Și la cooperativa agri
colă din Izvoru 17 tractoare lucrau 
din plin. Din bilanț reținem : 40 ha 
piegătite pentru floarea-soarelui și 
însămînțarea a 40 ha cu mazăre etc.

în județul Argeș nu a mers ieri 
totul ca pe roate. La sediul coopera
tivei agricole din Costești, aflată la 
mică distantă de unitățile evidenția
te mai sus, se aflau aliniate 12 trac
toare. Prezent la sediu, președinte
le cooperativei, I. Mărgăritescu, sus
ține că : „La noi terenul e încă moa
le". Dar la un control s-a văzut că 
pămîntul este zvîntat pe porțiuni în
semnate, care puteau fi lucrate. Lip
sa de organizare a muncii a făcut ca 
la Costești să nu se însămînțeze de
cît suprafețe mici cu culturi din pri
ma epocă. La fel la sediul secției de 
mecanizare care deservește coopera
tiva alăturată din Ionești se aflau în 
inactivitate toate tractoarele. întîl- 
nind astfel de cazuri îți pui între
barea : ce fac specialiștii de la or
ganele agricole, cît și activiștii de 
partid și de stat trimiși să sprijine, 
în aceste zile, campania agricolă ?

Faptul că într-o zi cu timp fru
mos, cum a fost cea de ieri, oame
nii muncii din agricultură au lucrat 
intens la semănat dovedește hotărî- 
rea lor de a recupera rămînerea în 
urmă determinată de condițiile cli
matice din această primăvară de a 
face semănatul în limitele timpului 
optim, condiție de seamă pentru ob
ținerea unor recolte mari.

Radu APOSTOL 
Gh. CÎRSTEA
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Zi de muncă intensă pe terenurile I.A.S. Dragalina, din trustul zonal Slobozia
Foto : S. Cristian

Trimisul Agenției Agerpres, Ște
fan Bratu, transmite : Duminică, 
primul ministru al Suediei, Tage 
Erlander, cu soția, ministrul aface
rilor externe, Torsten Nilsson, și ce
lelalte persoane oficiale suedeze 
și-au continuat călătoria în Moldova. 
Coloana de mașini, escortată de mo- 
tocicliști, a părăsit municipiul Su
ceava îndreptîndu-se spre Piatra 
Neamț. Numeroși suceveni, aflați pe 
arterele încadrate de noile blocuri 
de locuințe, și-au luat rămas bun de 
la oaspeți, salutîndu-i cu căldură.

în drum spre Piatra Neamț a fost 
vizitată Mînăstirea Neamț — una 
din cele mai impunătoare ctitorii 
ale lui Ștefan cel Mare, care sinte
tizează tot ce are specific stilul ar
hitectonic moldovenesc. Ample lu
crări de restaurare efectuate în 
urmă cu cîțiva ani i-au redat for
ma originală și, în mare parte, stră
lucirea de odinioară. Vizitînd mu
zeul mînăstirii, oaspeții au fost in
formați despre contribuția adusă în 
trecut de acest focar de cultură la 
dezvoltarea miniaturisticii, artei tipo
grafice. A fost vizitată, de asemenea, 
biblioteca care dispune de lucrări 
rare avînd o vechime de aproape 
șase secole.

La plecare, primul ministru Tage 
Erlander, luîndu-și rămas bun de 
la gazde, le-a mulțumit pentru ospi
talitatea și sentimentele prietenești 
manifestate.

La Piatra Neamț, oaspeții suedezi 
și români au fost întîmpinați de pre
ședintele Consiliului popular al ju
dețului Neamț, Ștefan Boboș, cu so
ția, de primarul municipiului. Vasile 
Gherasim, și de alt.l reprezentanți ai 
organelor locale. într-o scurtă con
vorbire a fost înfățișat amplul pro
gram de dezvoltare ................-
și urbanistică 
mierul suedez 
mirația față de 
poporul român 
economiei, față 
nute într-un interval de timp scurt, 
în dezvoltarea multilaterală a țării.

La dejunul oferit de Ștefan Boboș 
și soția, în onoarea premierului Tage 
Erlander și a soției sale, președintele 
consiliului popular județean și pri
mul ministru suedez au toastat în să
nătatea celor doi conducători de

Industrială 
a județului. Pre- 

și-a exprimat ad- 
eforturile depuse de 
pentru dezvoltarea 

de realizările obti-

state, regele Gustaf al VI-lea Adolf, 
și a președintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, pentru dezvolta
rea multilaterală a relațiilor dintre 
cele două țări, pentru împlinirea nă
zuințelor de pace și progres ale po
poarelor suedez și român.

Ultimul obiectiv vizitat a fost Com
binatul de cauciuc sintetic și produse 
petrochimice de pe Valea Trotușului.

La sosirea în combinat se aflau 
Nicolae Ionescu, adjunct al ministru
lui industriei chimice, reprezentanți 
ai organelor locale de stat, mem
brii conducerii întreprinderii. în sala 
de consiliu, directorul general al 
combinatului, Petre Bunea, a făcut 
un scurt istoric al marelui complex 
industrial de aici, creat în scopul va
lorificării superioare a două mate
rii prime existente în această parte 
a țării : sarea și petrolul. Combina
tul de cauciuc sintetic și produse pe
trochimice — cel mai tînăr obiectiv 
al complexului — este complet auto
matizat și produce în acest an apro
ximativ 55 000 tone de cauciuc sinte
tic, 22 500 tone de fenol și 8 000 tone 
de polistiren. Printre agregatele cu 
care este dotat combinatul se află și 
instalația de expandare a polistire- 
nului livrată de o firmă suedeză.

„Cunoaștem — a subliniat premie
rul Erlander — că România se si
tuează pe unul din primele locuri 
dintre țările europene în industria 
petrochimiei, domeniu în care am pu
tea învăța și noi de la dv.“.

După ce au vizitat unele secții ale 
combinatului, primul ministru și 
doamna Erlander — specialistă în 
petrochimie — au consemnat în car
tea de onoare : „Am fost profund im
presionați de combinatul modern și 
deosebit de dezvoltat pe care l-am 
vizitat azi. Cele mai bune urări pen
tru viitor".

în seara aceleiași zile, oaspeții sue
dezi și persoanele oficiale române 
care i-au însoțit în vizita prin Mol
dova, s-au înapoiat în Capitală cu un 
avion special.

La aeroportul Băneasa, au venit în 
întîmpinare George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, și Ion Drăgan, secretar general 
al Secretariatului General al Consi
liului de Miniștri.
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Convorbire 

cu artistul poporului 
Marius BUNESCU

C Imaginile cele mai 
C frecvente prin care ne 
< reprezentăm, de obicei, 
? viața studențească, 
J sînt : un amfiteatru pe 
J orbitele căruia, în 
S bănci simetrice, stu- 
5 denții audiază prele- 
C gerea unui savant, o 
C bibliotecă în care a- 
C ceiași studenți se a- 

pleacă deasupra tomu
rilor Voluminoase - și 
culeg, ca niște lino- 
tipiști romantici, încă 
o dată, literele cuvin
telor și cifrele ecua
țiilor, o cameră de că
min, unde pe masă 
tresare întotdeauna un 
buchet cu flori într-o 
ambianță de farma
cie... Sînt imagini pe 
care fotoreporterii le 
developează frecvent. 
Dar, 
tazele 
mult 
mai 
propunem, 
nuare, să surprindem 
doar cîteva dintre ele.

JURNAL 
TUALITĂȚI 
DENȚEȘTI. 
obișnuit să înregistre
ze diurn pulsul vieții 
studențești nu e sur
prins de dinamica ști
rilor și evenimentelor

care configurează în 
ultima vreme cronica 
actualității universita
re : lucrările de pe 
șantierul Institutului 
politehnic din Bucu
rești, pe care în urmă 
cu cîteva luni îl „ver
nisam" între schele, se 
apropie de festivitățile 
inaugurale, Institutul 
.agronomic din Cluj .. _____ , ___ .
împlinește-un secol-de ■ nîrid mereu ipostaze 
existență iar cel de 
petrol-gaze și geolo
gie — două decenii ; ni 
se anunță tema unui 
nou seminar național 
studențesc de filozofie 
— „Omul în lumea 
contemporană", de la 
Constanța ni se face 
cunoscută apariția pri
mului număr al revis
tei „Ex Ponto" (a 
douăzeci și treia pu
blicație de institut din 
țară), la Universitatea 
din Timișoara, sala de 
seminar 334 este trans
formată în „Studioul 
de teatru nr. „334“ ; și, 
din nou, de la Cluj, 
ultimele depeșe ne in
formează că la tradi
ționalul „Festival al 
Primăverii", care va 
avea loc în curînd, 
și-au anunțat partici-

reportaj de Adrian DOHOTARU

parea și formații artis
tice de peste hotare.

Și veștile continuă să 
sosească de pretutin
deni, din toate centrele 
universitare, consem-

DE AC-
STU- 

Ziaristul

de fapt, ipos- 
studenției sînt 

mai variate și 
complexe. Ne 

în conti-

inedite ale actualități
lor studențești.

CULTUL MUNCII 
Șl SPIRITUL DE E- 
CHIPA. Se spune, și 
pe drept cuvînt, că 
principala îndatorire a 
studentului este stu
diul temeinic și apro
fundat, expresie care 
acoperă o realitate in
finită, multiplicată la 
scara zecilor de mii de 
studenți ai cursurilor 
de zi, în cele 16 cen
tre universitare ale 
țării. Să luăm un e- 
șantion : membrii gru
pei numărul 7 electro- 
energetică de la Insti
tutul politehnic din 
Timișoara. Tineri de 
diferite vîrste, români, 
maghiari, germani 
care se pregătesc să 
devină ingineri pentru 
hidrocentrale și termo-

centrale, pentru stații 
de transformare sau, 
pur și simplu, pentru 
întreprinderile muni
cipale de electricitate. 
Ii unește această de
venire, această respon
sabilitate. De la în
ceput, din primul an 
de facultate, 
membrii 
instaurat 
matur, un 
colaborare 
respectul pentru 
niile colegilor, 
cernămîntul de 
alege fiecare, 
gur, cea mai bună so
luție de proiect, com
petiția profesională 
stimulativă, colegială. 
Și astfel, între 
zervatul Ion 
sobrul Ion 
„bătrînul"
Wurm, freneticul Ion 
Iakob, timidul Tra
ian Rusu sau hi
persensibilul Ludovic 
Farca, temperamente 
atît de diferite (după 
propriile mărturisiri) 
s-a instituit acel spirit

între 
grupei s-a 
un climat 
spirit de 
reciprocă, 

opi- 
dis- 

a 
sin-

re- 
Marin, 
Besoiu, 
Eduard

de echipă, recunoscut 
în facultate și învestit 
cu expresia de „grupă 
fruntașă". Bătălia s-a 
dat în acest colectiv 
la început pentru „re
cuperarea" celor slab 
pregătiți, apoi pentru 
evitarea tuturor exa
menelor restante, și a- 
cum pentru calificati
ve bune și foarte bune, 

.■ -expresie a calității 
pregătirii profesionale 
pentru diploma de in
giner.

ÎNVĂȚÎND NE 
CONTURĂM PROFI
LUL. îl întreb pe 
Gheorghe Pamfil, stu
dent în anul V al In
stitutului politehnic 
din Brașov, laureat cu 
premiul II la concursul 
internațional de ma
tematică de la Mosco
va — 1968 : — Pentru 
ce vă pregătiți ? Pen
tru catedră, pentru in
stitut de cercetare 
științifică sau pentru 
producție ? — „Mi se 
pare că pentru toate 
trei. Vreau să lucrez 
într-o mare uzină, să 
scriu lucrări științifice 
pentru o mare uzină, 
prin practica zilei și a 
orei în inima centru
lui industrial. Și dacă

e posibil, să fiu profe
sor într-o școală de 
calificare pentru tine
rii uzinei". Aceasta în
seamnă a înțelege per
fect „fluxul tehnolo
gic" al institutului în 
permanentă relație cu 
fluxul tehnologic al u- 
zinei. Așa cum perfect 
l-au înțeles studenții 
politehnicii 
reștr,- -care 
de curînd 
colaborare 
nală și științifică cu 
tinerii uzinei „23 Au
gust" din Capitală. 
Prin această colabora
re studenții vin în 
halele uzinei nu numai 
în perioadele exacte, 
riguroase de practică, 
ci de-a lungul întregu
lui an universitar, să 
cerceteze, de pildă, 
sistemele de transmi
sie și de ungere la 
locomotiva Diesel hi
draulică de 1200 CP, 
sistemul de viteză la 
mașinile-unelte ale u- 
zinei, proiectarea unor 
mecanisme etc. care 
se află în atenția ingi
nerilor și specialiști-

din Bucu- 
au stabilit 
relații de 
profesio-

(Continuare 
în pag. a III-a)
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„Am ascultat doleanța dv ✓/ r
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Expresie a profundului democra
tism al orînduirii noastre, statorni
cită ca o obligație necondiționată 
pentru fiecare organ de partid și de 
stat, instituția audienței constituie și 
în cadrul organelor și organizațiilor 
sindicale o metodă eficientă de 
conlucrare cu oamenii muncii, de so
luționare a propunerilor, doleanțelor 
și sesizărilor lor. De multe ori, cel 
care solicită audiență la comitetul 
sindicatului dintr-o întreprindere sau 
o instituție face acest lucru după ce, 
în prealabil, s-a adresat organelor 
administrative. De aici, obligația 
sporită ca audiențele să se desfă
șoare în așa fel încît să răspundă 
încrederii cu care cetățenii 
sează celor învestiți de ei 
responsabilități sociale.

„Rezultatul audientei la

— remarca tovarășul Alexandru 
Zamfir, șeful sectorului de scrisori 
și audiențe al Consiliului Central 
al U.G.S.R. — ar trebui să poarte 
în mod normal amprenta deciziei 
definitive. De aici și cerința firească 
a cetățeanului de a găsi la forul sin
dical la care apelează maximum de 
solicitudine și receptivitate, precum 
și strădania de a folosi toate mijloa
cele și împuternicirile cu care este 
învestit pentru a soluționa proble
mele sesizate, pentru a da audienței 
finalitate. O asemenea optică asupra 
locului și rolului audientei a făcut

sindicat

se adre- 
înșiși cu însemnări despre

Echilibrul dintre pachetele de înaintași, vizibil în imaginea de mai sus, a existar tot timpul pe terenul 
Parcul Copilului, unde ieri rugbiștii de la Grivița Roșie, actuali campioni, au fost întrecufi de Știința Petroșani

autoritatea si funcția
<> j

socială a audientei

necesara inițierea unor masuri me
nite să confere audienței la sindicat 
o largă accesibilitate, asigurată prin 
obligația primirii zilnice a tuturor 
solicltanților".

Cu ce probleme ajung oamenii la 
consiliile sindicale și cum sînt ei pri
miți ? Ne aflăm la Consiliul ju
dețean al sindicatelor Buzău. Un 
grafic afișat la intrare indică zi
lele în care primesc în audiență pre
ședintele, secretarul și ceilalți mem
bri ai biroului executiv. După cum 
am putut constata, mai întotdeauna, 
graficul este respectat, pentru că 
sarcinile membrilor biroului sînt în 
așa fel stabilite. încît în zilele de 
audientă să se afle efectiv la dis
poziția solicitanților. Dar nu este vor
ba numai de simpla îndeplinire a u- 
nei formalități ridicate la rangul de 
regulă. După cum ne relata secreta
rul consiliului județean, tovarășul 
Aurelian Bolînu, audiențele nu se re
zumă doar la ascultarea oamenilor

și înregistrarea pasivă a doleanțelor 
lor ; ea devine și un prilej de in
tervenție activă din partea consiliu
lui județean, un punct de plecare 
pentru măsurile ce urmează a fi lua
te ulterior, atît în cazul în speță cît 
și în probleme cu mai vastă sferă de 
cuprindere. Dealtminteri. după cum 
ne-am putut convinge, însuși felul 
în care sînt întîmpinați cetățenii, a- 
tenția cu care sînt ascultați și sfă- 
tuiți pot fi luate drept garanții că 
solicitările lor, în cazul cînd se do
vedesc îndreptățite, vor fi rezolvate 
în mod temeinic, în spiritul legii. 
Merită subliniat faptul că, de regulă, 
membrii biroului se ocupă personal, 
prin deplasări la fața locului, de so
luționarea tuturor chestiunilor ce le 
sînt aduse la cunoștință. Mihai Toa- 
der, de la un șantier de construcții 
din localitate, a semnalat, de pildă, 
la 20 ianuarie a.c., că nu i s-au acor
dat toate drepturile bănești pentru 
munca prestată. în soluționarea se
sizării sale nu găsise înțelegere la 
organele administrative. Președinte
le consiliului sindical, Gh. Milu, care 
l-a primit în audiență, s-a deplasat 
la fata locului și, în două zile, situa
ția s-a clarificat, dovedindu-se că se
sizarea era întemeiată, și acordîn- 
du-i-se drepturile ce i se cuveneau, 
în unele cazuri mai deosebite, care 
necesită lărgirea investigațiilor, pre
ședintele îi invită să meargă cu el 
pe teren, pentru cercetări, pe șefii 
instituțiilor județene care tutelează 
unitățile respective.

— „Desigur, consecințele unor au
diente nu trebuie să. se limiteze doar 
la aducerea pe făgașul legalității a 
unor situații anormale — ne spune 
tovarășul Gh. Milu. Noi avem, tot-, 
odată, datoria de a educa în spiri
tul strictei respectări a disciplinei 
socialiste a muncii, și, în general, 
a legii. în urma unei 
înregistrate cu prilejul 
cerute la consiliul sindical de

sesizări, 
audientei 

că-
Alexandru STROE

(Continuare în pag. a II-a)

„In mijlocul năvalel zgomo
toase a celor înfierbîntați de 
gustul gloriei subite, Marius 
Bunescu a știut să aștepte, să 
observe natura cu înfrigurarea 
unui iubitor pasionat și să-și 
disece sufletul în fiecare lovi
tură de pensulă aruncată pe 
cuprinsul imaculat al pînzei, ca 
să se pregătească pe el însuși, 
cu toate defectele, dar și cu 
toate virtuțile lui". Aceste cu
vinte scrise de N. Tonitza ca
racterizează pe deplin o gîndire 
și o sensibilitate proprie, o per
sonalitate artistică puternic de
finită. Receptiv la frumusețea 
lumii înconjurătoare, interesat 
în adevărul acestei lumi, Marius 
Bunescu, într-o recentă convor
bire, spunea : „în tubul lor, cu
lorile sînt materie. Așternute 
însă de' artist pe pînză — devin 
spirit".

Este reafirmată astfel 
ideea că lucrarea, departe 
de a fi un fragment de 
materie inertă, o simplă 
țesătură colorată, implică 
o anumită reacție față de 
lume, aducînd o „semnifi
cație" ce conferă noi di
mensiuni materialului fo
losit.

M.B. — Această „semnificație" 
poate fi înțeleasă în dublu sens. 
Există o semnificație a faptului 
de artă, înțeles ca act de cultură 
și indispensabil vieții omenești, 
tot așa cum există o semnificație 
individuală a fiecărei lucrări lu
ate în parte. Și referitor la a- 
ceastă a doua accepțiune a ter
menului, cred că artistul ar 
trebui să pornească în realiza
rea lucrării tot așa cum un plu
gar pornește la cîmp să semene 
șămînța bună. încă din timpul 
iernii, plugarul vede în minte 
lanurile griului semănat de el. 
Tot astfel artistul trebuie să 
aibă viziunea operei lui, cu 
mult înainte ca ea să fi fost 
realizată. Chiar dacă nu reu
șește de la început, trebuie să 
persevereze în realizarea gîn- 

, țiului ' pe care șl l-a propus. 
Este însă absolut necesar ca ar
tistul să-și lămurească sieși și 
să cearnă „substanța" de la care 
a pornit pentru a ajunge la a- 
devărul ascuns 
prima.

de ea și a-1 ex-

— In 
limbajul 
fică existența numai dacă 
este apanajul unei indi
vidualități creatoare...

aceste condiții 
artistic își justi-

M.B. — Structura personală a 
unui talent poate crea mijloace 
noi de expresie în artă ; legile 
ei fundamentale rămîn însă ne
schimbate. în artă popoarele au 
limba lor, ca și în vorbă. Iar 
imitațiile n-au nici o valoare.

— Știut fiind că una din 
aspirațiile legitime ale 
artei este aceea de a re-

(Continuare în pag. a II-a)

[Monede
[la microscop

DEZVĂLUIRILE „ANUARULUI PICK"
Costin C. KIRIȚESCU

doctor în economie

Recent a apărut în Statele Unite 
ediția pe anul 1968 a cunoscutului 
anuar universal al monedelor, de
numit — după numele autorului său 
— Pick. în afara datelor oficiale (și 
mai puțin oficiale) asupra tuturor 
monedelor naționale aflate în circu
lație, anuarul cuprinde, într-o intro
ducere succintă, principalele caracte
ristici ale anului monetar 1968. Po
trivit aprecierilor făcute în această 
introducere, anul trecut poate fi con
siderat drept una din perioadele în 
care s-a produs o „distrugere de pro
porții" a valutelor din țările capita
liste.

Prin distrugere, anuarul nu înțe
lege desigur desființarea fizică a u- 
nor valute. La sfîrșitul lui 1968 nu 
existau în lume mai puține valute 
decît la început. Distrugerea la care 
se referă anuarul Pick constă într-un 
proces lent, dar neîntrerupt de mă
cinare a puterii de cumpărare a mo
nedelor capitaliste. Este adevărat că 
banii aparent nu se distrug, că ei e- 
xistă și se înfățișează la fel ca îna
inte, însă deținătorii lor constată în 
fiecare an — îndeosebi au constatat 
aceasta în 1968 — că mărfurile și 
serviciile care se pot procura cu o 
anumită sumă de bani se împuți
nează din ce în ce mai mult.

în această privință trebuie făcută 
dintr-un început o precizare. Pretu
tindeni în lume există fluctuații nor
male de preturi care afectează în-

tr-o măsură sau alta puterea de cum
părare a 
fluctuații 
cerea din

Iată un 
că în 
valora 
ai săi, 
lorează 
bolnav 
zi de spitalizare 20,95 de dolari; a- 
cum. el plătește 41 de dolari. Tot în 
1960. un bilet de cinema costa în me
die 90 de cenți, iar azi — 1,61 de do
lari. în aceeași perioadă de timp, 
prețul unui costum bărbătesc a cres- 

• cut de la 49. la 74 de dolari. Nu mai 
vorbim de „prețul banilor", de do- 
bîndă. care se situează la cel mai 
înalt nivel care a fost înregistrat 
vreodată în Statele Unite de la răz
boiul de secesiune (1861-1865) în
coace.

„Escaladarea" preturilor a fost deo
sebit de activă în ce privește bunu
rile si serviciile pe care cetățeanul 
le cumpără sau la care recurge în 
fiecare zi. în schimb, băuturile — 
whisky, berea — s-au 
puțin, iar unele bunuri 
îndelungată, care sînt 
te la intervale de 
lungi — cum ar fi : 
spălat rufe, frigiderele _  ___
tinit. în general, însă, a prevalat

banilor. Dar nu la aceste 
normale se referă introdu- 
anuarul Pick, 
exemplu : Dacă considerăm 

dolarul nord-american 
cei 100 de cenți 

în prezent el nu mai va- 
decît 39 de cenți. în 1960. un 
trebuia să plătească pentru o

scumpit mai 
de folosință 
achiziționa- 
timp 

mașinile de
— s-au

mal

ief-

(Continuare în pag. a IV-a)
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Am ascultat
QQH

(Urmare din pag. I)

de

(

au- 
alt

precum 
de scri- 
la cetă- 
tratării 
cu pri-

ministerelor, în 
pot și trebuie să fie 
către comitetele sin- 
unități, de consiliile

provoacă un dublu 
de o parte duce 
rezolvării sesizărilor 
pe de altă parte,„lâ

m premieră

VÎRSTELE OMULUI

MEDITAȚII

doleanța dvactualitatea culturală
PRIMA AUDIȚIEI

In urmă cu 5 ani, ascultam cu 
deosebit interes Sonata pentru 
violină solo de Wilhelm Berger 
(lucrare distinsă cu Premiul I la 
Monte Carlo) și admiram inge
niozitatea metamorfozării unui 
stil într-altul de-a lungul celor 
patru părți, organizarea perfec
tă, acel început ce dădea senza
ția unei improvizații ca apoi 
treptat spre final să ne apară 
claritatea unui stil polifonic. îmi 
amintesc de Simfonia a II-a ac
cesibilă în sensul unei largi re
zonanțe, lirică, evocatoare ; apoi 
de Simfonia a IlI-a sinteză crea
toare a formelor omofonice și 
polifonice cu un aer romantic de 
cea mai bună calitate ; și de cel 
de-al VI-lea Cvartet (lucrare dis
tinsă c-u Premiul I la cel de-al 
II-lea Concurs internațional de 
compoziție pentru cvartet de 
coarde-Liege 1965) cu un pronun
țat caracter epico-dramatic, lu
crare caracterizată printr-o mî- 
nuire uimitoare a limbajului mo
dal pentru conturarea unor ima
gini muzicale pregnante, pentru 
a trezi la auditori interesul, 
pentru a provoca o emoție sin
ceră. Ne amintim și de Concer
tul său pentru vioară și orchestră 
care primește în 1966 un nou 
premiu internațional la Bruxel
les, lucrare strălucitoare, cu o 
scriitură violonistică remarca
bilă. Wilhelm Berger aduce în 
peisajul contemporan cuvîntul 
unei muzici majore ; elaborează 
profund cu scopul precis de a 
transmite, de a fi înțeles. Este 
prin excelență un melodist. Fi
rul ideii sale se deapănă curgă
tor, este argumentat totul ca în- 
tr-o construcție trainică, nu se

Wilhelm Berger 
plasează nimic întîmplător, ci 
bine fundamentat. Posedă o teh
nică sobră, avansată și. mai im
portant, folosește din tehnica a- 
vansată ceea ce este absolut con
vingător, ce ajută expresivității, 
ce îmbogățește imaginea. Muzica 
lui Berger este lipsită de artifi
cii, nu este deloc ostentativă. 
Este concisă, spiritul selectiv îi 
impune o rigurozitate a expune
rii. Ascultînd muzica lui Berger 
îți formulezi prin ea imediat un 
exemplu de muzică bine scrisă, 
lirică, meditativă, care impre
sionează.

Recent am ascultat în inter
pretarea orchestrei Radiotelevi- 
ziunii, sub bagheta lui Constan
tin Bugeanu, în primă audiție o 
nouă lucrare : „Meditații". Re- 
prezentînd un ciclu de variațiuni 
țesute pe o temă eminamente li
rică, „Meditații" etalează din 
plin gîndirea, poezia, mesajul 
muzicii lui Berger. De fapt fie
care variațiune este un poem 
care readuce pe alt plan rezo
nanța temei de bază. Din Prolog 
— o expunere a cîntului corzilor 
și a coralului suflătorilor, prin 
Dialog — paletă orchestrală ce 
dă întîietate cornului englez și 
corzilor grave, Monolog — tonul 
recitativ al violinei, passacaglia 
Polifoniilor, toccata Monodiilor, 
pînă la Eterofonii în care tema 
este esențializată, și în sfîrșit 
pînă la concluzia Epilogului — 
„Meditații" se desfășoară într-un 
limbaj organizat modal, con
stituind încă o certitudine pe 
care Berger o dă ascultătorului 
asupra profunzimii, asupra 
brietății muzicii sale.

Ssnaranda OȚEANU

■ i
> . gt <
L-T* F-f

O Comedlanțil : PATRIA — H ; 
14 ; 17 ; 20. e Vîrstele omului (spec
tacol de gală) : REPUBLICA —
20.30 « Pipele : REPUBLICA —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16.30, MODERN —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45
• Adio, Gringo : LUCEAFĂRUL — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21,
BUCUREȘTI — 8,45 ; 11 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 21 a Noaptea e făcută 
pentru... a visa : FESTIVAL — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21, FAVO
RIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30 o 
Răutăciosul adolescent : VICTO
RIA — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45, FEROVIAR — 9—15,45 în con
tinuare ; 18,15 ; 20,45, MELODIA —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45 a 
Călugărița și comisarul : CEN
TRAL — 8 45 ; 10,30 ; 12,15 ; 14 ;
15.45 ; 17,30 ; 19,15 ; 21 o Afacerea 
Artamanov : CINEMATECA —
— 12,30 ; 14,30 ; 16,30 o Recompensa: 
LUMINA — 9—16,30 în continuare;
18.45 ; 20,45 o Becket : DOINA —
11.30 ; 16 ; 19,30 a Un bărbat șl o 
femeie : UNION — 15,30 ; 18 • 
Program pentru copii : DOINA — 
9 ; 10 0 Tata : UNION — 20,30 & 
Totul pentru rîs : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare a Pe pla
jele lumii : EXCELSIOR — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. FLA
MURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15;
20.30 o La Est de Eden : GRIVIȚA
— 10 ; 12,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, MIO-

• •

Expoziții
• Vernisajul primei expoziții 

personale bucureștene de xilogra
vură a lui Vintilă Făcăianu 
avea loc miercuri 16 aprilie 
la galeriile de artă din Calea 
toriei nr. 132.

va
1969
Vie-

Cor- 
spa-

• Expoziția de sculptură a 
neliei Velcescu, organizată în 
fiul verde de pe Calea Victoriei 
nr. 170—172, va putea fi vizitată 
cu începere de luni 14 aprilie 1969.

• Casa de cultură a studenfilor 
adăpostește prima expoziție de a- 
cuarele și ceramică a studentului 
Cilică Vasilescu.

tv

La cinematograful „Republica

Astă seară, la cinematograful „Republica", are loc premiera de 
gală a filmului „Vîrstele omului", producție a Casei de filme 
„București" (scenariul și regia Alecu Croitoru ; imaginea — Gheor
ghe Cristea ; muzica — Corneliu Georgescu). Filmul își propune 
să prezinte cele mai vechi obiceiuri și tradiții ale poporului nostru, 
cîntece și dansuri ale sale, în desfășurarea unei povestiri ai cărui 
eroi trec prin toate vîrstele.

Interpreți : Eugenia Bosînceanu (mama), Carmen Rusu (fetița), 
Iura Constantin (copilul), Mihaela Caracas (fata), Vistrian Roman 
(băiatul), Matilda Basta (femeia), Mircea Basta (bărbatul), Ioana 
Ciomirtan (bătrîna), Nicolae Venias (bătrînul).

Premiere teatrale CONCERTE
o „CINE EȘTI 

TU ?" — cele trei 
piese scurte aparți- 
nînd lui Paul Everac 
și reunite sub acest 
titlu vor fi prezen
tate în premieră du
minică 20 aprilie 1969, 
la Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" 
(sala Studio). Direc
ția de scenă aparține 
lui Horea Popescu. 
Regizor secund : Vic
tor Moldovan. Sce
nografia : Elena Pă- 
trășcanu-Veakis. Din 
distribuție fac par
te : Irina Răchițeanu-

Șirianu, Coca Andro- 
nescu, Carmen Stă- 
nescu, Gheorghe Co- 
zorici, Colea Răutu și 
Mihai Fotino.

o Luni 14 aprilie 
1969, la Teatrul de 
Stat din Bacău, va 
avea loc premiera pe 
țară, a piesei „TRANS 
PLANTAREA INIMII 
NECUNOSCUTE" de 
Al. Mirodan, în regia 
lui George Rafael. 
Scenografia: Giulio 
Tincu. Interpretează: 
Ion Buleandră, Eva 
Pătrășcanu, Kitty

17.30 — Telex t.v.
17,35 — TV. pentru specialiștii din industrie. Utilizarea sitelor moleculare 

în procesele chimice. Prezintă : ing. Gavril Musca.
18,05 — Limba franceză. Lecția 54.
18.30 — Albatros — revistă literară pentru tineret. „Autori la prima lor

carte".
19,00 — Telejurnalul de seară. Publicitate.
10.30 — Gong — emisiune de actualitate teatrală.
20,00 — Intre metronom șl cronometru — emlsiune-concurs. Temele : — 

Din istoria aviației — Lacurile României. Concurenți : Mircea ște- 
fănescu, Constantin Potor. Prezintă : Ion Mustață.

21,00 — Roman foileton : Forsyte Saga (XXIV).
21.50 — Prim plan — acad. Eugen Pora. Emisiune de Ștefan Iacob.
22,10 — Premieră coregrafică pe micul ecran : o „Francesca da Riminl" 

de P. I. Ceaikovski a „Poarta sărutului" șl „Coloana infinită" de 
T. Olah. Dansează : Irinel Liciu, Rodica Simion, Sergiu Ște- 
fanschi. Dan Moise, Adrian Gheorghiu și un grup de balerini 
de la Opera Română. Coregrafia : Vasile Marcu.

22.50 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — închiderea emisiunii.

@ Opera Română : Aida — 19.
• Teatrul de Operetă : My fair lady — 19,30.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din bd. Schitu Măgureanu) : 
D-ale carnavalului — 20 ; (sala din str. Alex. Sahia) : Photo Finish — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Cînd luna e albastră — 19,30 ; 
(sala Studio) : Anonimul — 20.
• Teatrul Mic : Iona — 20.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragiale“ : Ciocîrlia — 19,30.
• Teatrul de estradă „Ion Vasilescu" : De la Bach la Tom Jones — 20.
• Circul de stat : Selecțluni de primăvară (premieră) — 19,30.

Concurs excepțional

PRONOEXPRES
a. c. se orga- 
nou concurs 
PRONOEXPRES 
„5 din 45" la 
> autoturisme 

„Moskvici 408" 
„Skoda 

„Trabant 601"

Stroescu, Puiu Bur- 
nea, Liviu Rusu.

« ANSAMBLUL 
ARTISTIC AL U- 
NIUNII GENERALE 
A SINDICATELOR 
prezintă în premie- 

aprilie, 
„Baladă

ră, joi 17 
spectacolul 
omului". Autori: Er
nest Verzea și Petru 
Mihail. Regia : Petru 
Mihail. Dirijor : Vic
tor Popescu și Florin 
Comișel. Coregrafia : 
Ștefan Gheorghe și 
Sandu Fayer. Sceno
grafia : Elena Forțu.

concert de muzică 
Solist : Helmuth

18, ora 20, la Stu- 
„Ciprian

• Vineri 18 și sîmbătă 19, ora 
20, la Ateneu, orchestra Filarmo
nicii, dirijată de Mircea Basarab, 
vă invită la un 
contemporană. 
Plattner.

® Tot vineri
dioul Conservatorului 
Porumbescu" un grup de studenti 
va prezenta iubitorilor muzicii de 
cameră cvartete de Ion Dumi
trescu, Beethoven, Schubert.

o în 
sonate, 
în sala 
viziunii 
nistul Constantin Bobescu va pre
zenta piese de Bach, Haendel, 
Beethoven. La orgă — J. Gers- 
tesch ; la pian — Maria Fotino.

$ 
continuarea ciclului de C 
duminică 20 cri., orele 11, C 
de concerte a Radiotele- ( 
din str. Nuferilor, violo- v

RIȚA — 9,30 ; 12 ; 14,30 ; 17,30 ; 20 
o Aventurile lui Tom Sawyer | 
Moartea lui Joe Indianul : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE —
15.30 ; 19 • pianele mecanice : BU- 
ZEȘTI — 15,30 ; 18 • Fidelitate i 
BUZEȘTI — 20.30 a Pașa : DACIA
— 8,45—16,45 în continuare ; 18,45; 
20,45, VOLGA — 9,30—15,30 în con
tinuare ; 18 ; 20,30 • Pentru încă 
puțini dolari : BUCEGI — 9 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GIULEȘTI
— 15,30 ; 18 ; 20,30, RAHOVA —
15.30 ; 18 « Mesteacănul : RAHOVA
— 20.30 « Prințesa: UNIREA —
18 ; 20,30 « Păginil din Kumme- 
row : UNIREA — 15,30 • Rio
Bravo : LIRA — 15,30 ; 19, VITAN
— 15,30 ; 19 o Casa mamei noastre: 
DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20 
® Pe teren propriu : COTROCENI
— 15,30 ; 18 o Montparnasse : CO
TROCENI — 20,30 « Feldmareșala: 
CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18 : 20,30,
PROGRESUL — 15,30 ; 18 « Drama 
clocîrliei : PROGRESUL — 20,30 
c Riscurile meseriei : FLOREAS- 
CA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30. GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30 a Rolls Royce-ul 
galben : VIITORUL — 15,30; 18, 
POPULAR — 15,30 ; 18 ® Țar și ge
neral : VIITORUL — 20,30 a Dru
muri : POPULAR — 20,30 • Tată 
de familie : AURORA — 9 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 ; ARTA —
9,30—15,45 în continuare ; 18 ;
20,15 o Un om pentru eternitate: 
MOȘILOR — 15,30 ; 19 a Expresul 
colonelului von Ryan : MUNCA
— 16 ; 18 ■ Autorizație de căsă
torie : MUNCA — 20 0 Vera Cruz: 
COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20.15 « Cri-' 
mă în stil personal i TOMIS — 
0—13 în continuare ; 16 ; 18,15 ;
20.30 • Bună ziua, contesă : FLA
CĂRA — 15,30 : 18 a Nu uita... 
gara Lugovaia : FLACĂRA — 
20,30 O Urletul lupilor : FEREN
TARI — 15,30 ; 18 ; 20,15 « Made 
ill Italy : PACEA — 15,30 ; 18 ; 
20,15.

(Foto : Gh. Vințilă)Noul restaurant „Calitas" din Mangalia

tre un grup de muncitori de la cen
trul din Cislău al întreprinderii ju
dețene de legume și fructe, care sem
nala o seamă de ilegalități săvîrșite 
de conducerea unității, consiliul sin
dical a hotărît, după cercetarea fap
telor, ca acestea să fie puse în dis
cuția adunării grupei sindicale. Sala- 
riații centrului au avut astfel prilejul 
să ia atitudine împotriva încălcărilor 
legislației muncii, să propună sanc
ționarea celor vinovați".

Asemenea situații ar trebui să facă 
în mod frecvent obiectul unor anali
ze aprofundate în adunările sindica
le. Din păcate, însă, nu întotdeauna 
se procedează așa. Cazurile cerce
tate, — cele cu implicații deosebite, 
sau avînd o anumită frecvență — nu 
șînt întotdeauna puse în discuția a- 
dunărilor sindicale, pentru a se tra
ge învățămintele necesare. în ase
menea situații, treaba este făcută 
doar pe jumătate și, firește, acest stil 
de muncă nu este de natură să con
tribuie la întărirea prestigiului sin
dicatului, la prevenirea și înlătura
rea cauzelor care generează sesizări.

Eficiența audienței depinde, așa
dar, în mare măsură, de optica prin 
care este ea privită, de spiritul 
de răspundere și de conștiincio
zitate cu care înțeleg să-și facă 
datoria față de soUcitanți acti
viștii sindicatelor. Nu rareori se în
tâmplă însă ca o asemenea sarcină de 
mare însemnătate să fie transforma
tă într-o simplă formalitate, soldîn- 
du-se, în fapt, cu o pierdere de vre
me atît din partea celui care pri
mește în audiență, cît și din partea 
celui audiat. Nicolae Ghiță. tractorist 
la secția de mecanizare a agricultu
rii Brusturi a I.M.A. Tg.-Neamț, a 
semnalat Consiliului județean al sin
dicatelor Neamț că în unitatea res
pectivă nu s-au respectat criteriile 
legale de acordare a insignei de evi
dențiat în întrecerea socialistă. Un 
activist sindical s-a deplasat la el a- 
casă, i-a promis că problema va fi 
cercetată, clarificată și... a plecat. 
Nici un rezultat practic, însă. Mun
citorul respectiv a considerat drept 
o datorie civică să se adreseze Con
siliului Central al U.G.S.R. Cercetîn- 
du-se faptele de către un reprezen
tant al Consiliului Central s-a sta
bilit că sesizarea era pe deplin în
temeiată. Nu era însă firesc ca a- 
ceastă problemă să fie soluționată 
direct de comitetul sindicatului în
treprinderii, ca să nu mai vorbim 
de consiliul sindical județean ? Pu
nem această întrebare pentru că a- 
cesta nu este unicul caz în care for
malismul, tratarea cu ușurință a se
sizărilor făcute de oameni ai muncii 
la audiențe, modul neoperativ și 
ineficient cu care sînt tratate uneori 
problemele ridicate în audiențe 
impietează asupra autorității unor 
organe sindicale.

Astfel de situații am tntîlnit și la 
Consiliul municipal al sindicatelor 
Tîrgoviște, ca și la Consiliul județean 
al sindicalelor Dîmbovița. în ziua 
anchetei noastre, primul om venit 
pentru audiență la consiliul județean, 
sudorul Ion Calomfir, de la Uzina 
de utilai petrolier Tîrgoviște. n-a 
găsit în sediu decît un activist — 
și acesta cu mina pe clanța ușii, 
gata să plece pe teren. Tovarășul 
Dumitru Ion. membru al biroului 
executiv, care, potrivit graficului, a- 
vea obligația să stea. în tot cursul 
zilei, la dispoziția publicului, pen
tru audiențe, plecase la o ședință. 
Solicitantul mai venise la consiliul 
județean și cu trei zile în urmă, 
cînd avea audiențe președintele Ion 
Nedelcu, dar nu izbutise să discute 
nici cu el (pentru că era plecat) și 
nici cu altcineva din conducere, ci 
doar cu un instructor care nu pu
tuse sau nu se interesase să rezolve 
cele semnalate. Evident, pot exista 
și cazuri fortuite, cînd cel progra
mat să acorde audiențe într-o zi să 
nu-și poată îndeplini această obliga
ție. Dar. în această situație, de forță 
majoră, el nu poate fi nicidecum 
absolvit de obligația de a-și lăsa 
un înlocuitor corespunzător, din 
conducerea forului sindical, iar pro
cedeul în sine nu trebuie să devină 
în nici un caz o regulă. Tot așa a 
fost purtată pe drumuri la acest for 
sindical și Teodora Bociog din

comuna Adînca. salariată la schela 
Tîrgoviște. Mai întîi. a fost audiată 
de către Vasile Opriș. membru al 
biroului. Dar întrucît tovarășul O- 
pris n-a întreprins nimic pentru a 
o ajuta ce această salariată, a fost 
nevoită să revină curînd în 
dientă. A fost primită de un
membru al biroului, care ..a aju
tat-o" cu o recomandare : să se a- 
dreseze comisiei de judecată. Cît de 
formal se desfășoară uneori audien
tele la acest consiliu sindical re
zultă si din următorul exemplu : la 
4 februarie, Mircea C. Angliei, din 
comuna Moroeni. muncitor la o ba
lastieră din raza județului, a sem
nalat tovarășului Alexandru Stan — 
și ei membru al biroului — fap
tul că nu i se acordă concediul le
gal de odihnă. Grăbit, probabil, to
varășul Stan a notat, scurt. în re
gistru : „Nu găsește actele" (sic !) 
și l-a sfătuit pe om să-și aștearnă 
pe hîrtie păsul și să-i lase scri
soarea. Dar scrisoarea acestui sala
riat primit în audientă a fost în
registrată la consiliu abia dună o 
săptămînă și „soluționată", după alte 
două săptămîni (de către un alt 
activist care nu cunoștea cazul), prin 
trimiterea unui răspuns în care i se 
cereau lămuriri în legătură cu lo
cul de muncă !

Din investigațiile noastre, 
și dintr-un număr însemnat 
sori primite la redacție de 
țeni rezultă că. din cauza 
formale a sesizărilor făcute_ ___
lejul audientelor de către unele or
gane sindicale, a ineficientei unor 
audiențe, mulți dintre ei se văd 
puși în situația — și au tot dreptul 
s-o facă — de a apela la sprijinul 
altor autorități pentru rezolvarea 
unor probleme care revin, de drept, 
sindicatelor. Nu puțini dintre ei so
licită sprijinul organelor de partid, 
locale sau centrale, Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., .....................
chestiuni care 
soluționate de 
dicatelor din 
sindicale.

Acest lucru 
neajuns : pe 
la întîrzierea 
respective, iar . . .
supraîncărcarea organelor de partid 
și de stat cu probleme care cad în 
competența sindicatelor. Este semni
ficativ în această privință faptul că, 
în timp ce la Consiliul județean al sin
dicatelor 
audientă 
țeni. la 
partid au . . ..... ......
de persoane — multi sesizînd ches
tiuni din domenii sindicale. Fap
tul este edificator și are expli
cații precise : în vreme ce la 
comitetul județean de partid, cetă
țenii sînt întîmpinati. de regulă, cu 
maximum de solicitudine, se ma
nifestă grijă pentru rezolvarea se
sizărilor lor, la consiliul sindical lu
crurile nu stau la fel. De pildă, 
secretarul consiliului, tovarășul 
Ion Deliu, n-a acordat anul acesta 

‘ decît o singură zi de audiență. In a- 
celași timp, nu întotdeauna sesiză 
rile sînt cercetate cu atenția cuve
nită, pentru a li se da o rezolvare 
corespunzătoare. Aceasta, deși au
dienta reprezintă nu numai o formă 
de a afla și interveni în soluționarea 
unor cazuri, ci constituie și un mij
loc de prospectare a realității, de 
sintetizare a problemelor existente 
la un moment dat, într-un loc de 
muncă, într-o ramură economică. 
Audiențele pot înlesni, printre alte
le, prin conținutul solicitărilor sala- 
riaților, adaptarea planurilor de 
activitate ale organelor sindicale la 
problemele reale ale colectivelor de 
muncă, pot oferi puncte de reper 
pentru întărirea controlului din 
partea organelor sindicale. pentru 
îmbunătățirea colaborării dintre sin
dicate și autoritățile locale. Ele sînt 
utile și pentru posibilitățile supli
mentare ce le creează oamenilor 
muncii de a face propuneri, sugestii 
pentru bunul mers al lucruri
lor. în acest mod, audienta de
vine și un mijloc de perfecționare 
continuă a activității organelor sindi
cale. Numai astfel, printr-o viziune 
cuprinzătoare, prin preocupări con
tinue pentru ca ele să ducă la mă
suri practice, operative, audiențele 
își justifică utilitatea socială.

Argeș au fost primiți în 
anul acesta 136 de cetă- 

comitetul județean de 
fost audiate aproape 1500

Î77Z3J

La Craiova. în vecinătatea noului 
cartier „Brazda lui Novac" a început 
amenajarea unui nou loc de agre
ment — „Parcul tinerilor naturaliști". 
Potrivit proiectelor, acesta 
tinde pe 20 hectare, care 
prinde lacuri și insulițe, 
oglinzile de apă vor servi 
carea sporturilor nautice, _ __
lalte vor adăposti o rezervație na
turală pentru animale si plante ac
vatice decorative, precum, si o bază 
piscicolă. Pentru sporirea efectului 
decorativ, lacurile vor fi create prin 
construcții de baraje. cascade Si de-

se va în- 
vor cu- 
Două din 
la practi- 
iar cele-

Verșoare. Alei și poteci, ca și o ar
teră de apă navigabilă, vor permite 
accesul în diferite locuri ale parcu
lui.

Tot la Craiova, în apropierea ae
roportului orașului, se află în curs 
de amenajare parcul „Hanul Docto
rului". Pe o suprafață de 20 hectare 
se amenajează lacuri în cascade, 
stînci artificiale, o fîntînă oltenească, 
o moară cu făcaie. precum și un han, 
ale cărui linii și elemente decorative 
vor valorifica frumusețea și varieta
tea arhitecturii oltenești.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

vela aspecte semnificati
ve ale vieții, ce rol cre
deți 
direct 
menii, 
valori

eă are contactul 
cu natura, cu oa- 
ca generatoare de 
emoționale ?

din pH și din natură

La 20 aprilie 
nizează un 
excepțional 
după formula 
care se atribuie 
„Dacia 1 100", 
cu 4 faruri și radio, 
1 000 M. B." și 
în număr nelimitat și alte 10 
autoturisme prin tragere la 
sorți.

Cîștigătorii vor putea bene
ficia, de asemenea, de cele 
45 de excursii în „Turul capi
talelor" cu avionul, timp d.e 
17 zile, precum și de alte pre
mii în bani.

Participarea la acest con
curs se tace pe bilete de 3, 9, 
18 și 30 Iei. Biletul de 30 lei 
conferă posesorului dreptul 
de a participa la toate cele 
10 extrageri, totalizînd 100 de 
numere. în cazul cînd la 
două sau mai multe extrageri 
vor ieși numere repetate, bi
letele care au drept de par
ticipare vor primi 2 sau mai 
multe premii de categoriile 
respective. La o singură ex
tragere, un bilet nu poate ob
ține decît un singur premiu și 
anume cel de la categoria 
cea mai mare.

M.B.
tere amănunțită
a vieții lor este cît se poate de 
necesară. De exemplu, omul de 
la mare e un muncitor de o cu 
totul altă natură decît cel de la 
cîmp. Am lucrat multi ani pe 
litoralul românesc și am cu
noscut îndeaproape viața aspră, 
plină de sacrificii a acestor oa
meni. M-a impresionat întot
deauna atenția pe care o acor
dau culorii ca și receptivitatea 
lor față de pictură. Erau în 
stare să stea cîte două ceasuri 
în spatele șevaletului la care 
pictam, urmărindu-mi încordat 
cele mai mici mișcări. Și nu era 
o simplă curiozitate, ci un rea) 

ca și încercarea de a 
arta cît mai profund, 

întrebat totdeauna 
cine pictăm noi ?“ și în 
timp, simțindu-mă răs-

Cred că o cunoaș- 
a oamenilor,

punzător, în calitate de artist 
cetățean, pentru arta care, prin 
emotivitatea mea, prin ochii și 
prin brațele mele, urma să 
pătrundă în sufletul oamenilor, 
mi-a fost mai ușor' să găsesc 
drumul spre vechile izvoare 
din care se adapă firea poporu
lui nostru și a pămîntului dătă
tor de viață plină și de 
sete.

frumu-

la lu- 
Tonitza

— Referindu-se 
crările dv., N. 
scria într-un articol des
pre „poezia discretă a 
centrelor orășenești" pe 
care ați realizat-o...

mele șft înțeleg și să pictez o- 
mul și acțiunile în care își pe
trece el existenta precum do
vedesc o mulțime de portrete 
pe care le-am realizat încă de 
la începuturile activității mele 
artistice. Aș adăuga, de aseme
nea, o serie de compoziții de 
mari dimensiuni, cum ar fi de 
exemplu lucrarea „Șantierul 
Palatului", compoziții care mar
chează o etapă decisivă a crea
ției mele.

— Peisajul marin a fost 
unul din motivele predi
lecte ale artei dv.

interes, 
înțelege

M-am 
„pentru 
același

M. B. — Aproape întreaga via
ță mi-am petrecut-o în orașe 
ale căror înfățișări caracteris
tice am încercat să le surprind. 
Mi-am dat seama însă că nu 
putea fi vorba numai de o îm
brăcăminte pitorească a vechi
lor ziduri, oricît de colorate, ci 
de un conținut cu mult mai a- 
dînc, ce trebuia trăit îndelung 
și pe îndelete, pentru a se pu
tea ajunge în miezul lui. Un 
log deosebit în cadrul acestor 
peisaje l-a ocupat figura uma
nă. Am căutat în toate lucrările

M.B. — Niciodată n-a încetat 
dragostea mea pentru mare cu 
orizontul ei larg și depărtat, cu 
cromatica ei atît de variată. Mă 
impresionau lacurile din apro
pierea Constanței, imensități fe
erice în care se reflectau norii, 
arborii și casele de pe margini. 
Oricum, apa a rămas una din 
pasiunile mele cele mai adevă
rate. Am cunoscut-o prin călă
torii adesea foarte lungi și am 
încercat să-i fac portretul în 
multe din aspectele ei. Marea 
pe care o vedeam eu la Con
stanta. marea noastră, era una

cu pămintul falezei abrupte de 
alături, cu care se află din tot
deauna în luptă ciclopică, opu- 
nîndu-și aceleași forțe de neîn
vins. De aceea în lucrările pe 
care le-am realizat Ia mare 
n-am uitat niciodată pămintul, 
pornind de la el și atunci cînd 
priveliștile mele se măsurau cu 
orizontul depărtat.

— In încercarea de de
pășire a învelișului faptic 
și de orientare spre pro
blemele mari ale existen
tei poporului nostru, spre 
esențe ce se cer descope
rite treptat și puse în lu
mină, care credeți că este 
contribuția tradiției ro
mânești de pictură ?

M.B. — M-aș referi doar la 
trei nume, trei culmi ale ar
tei românești : Grigorescu, An- 
dreescu și Luchian.

Atît Grigorescu, cît și Luchian 
au înțeles sufletul poporului 
care-i născuse ; pe cînd unul îi 
pictase poezia, celălalt îi cîntase 
bucuriile cromatice. Terminîn- 
du-și viața-i scurtă cu mult 
înaintea lor, Andreescu îi zu
grăvise durerile.

— Fără a opera o diso
ciere limitativă, există 
desigur un realism au
tentic, de viziune, în ca
drul căruia realitatea este 
trecută prin afectivitate, 
prin inteligență, și unul 
care ține mai mult de 
tehnică...

M.B. — Apropierea de natură, 
de frumusețile ei, de „realitate" 
deci, este esențială, indiferent 
de felul în care o transput pe 
pînză. în felul acesta reușești 
să te apropii sufletește de oa
meni și să comunici mai ușor cu 
ei. Cred că natura va rămîne 
izvorul de frumusețe și bucurie 
al artei.

Am înțeles compoziția numai 
în aer liber și am vrut s-o rea
lizez potrivit acestei concepții. 
De abia la bătrînețe am ajuns 
să dau vreo două probe cro
matice din văpaia gândurilor 
care mă frămîntau. Și ar trebui 
să am acum înainte destui ani 
pentru întregirea acestei viziuni 
de artă.

Convorbire realizată de
Marina PREUTU
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De la „semi-muscă" la.„grea", campionii de box 1969: Aurel Mihai, Constantin Ciucă, Aure! Dumitrescu, 
Gheorghe Pușca;, Calistrat Cuțov, Vasile Antoniu, Victor Silberman, Ion Gyorffi, Alee Năstac, ion Monea și 

Ion Alexe

lotul reprezentativ de box 
în discuția tehnicienilor

Din colțul tribunei

Un fel de stal major al tehnicie
nilor boxului nostru s-a întrunit 
ieri, la sediul federației, spre a 
discuta cum va arăta lotul repre
zentativ român pentru apropiatele 
campionate ale Europei. Antrenori 
federali și medici, antrenori din 
București și din alte orașe ale țării 
și-au spus pe rînd părerile, în or
dinea categoriilor de greutate, a- 
jungînd în iinal la multe puncte de 
vedere comune. Acestea, sub for
mă de propuneri, vor ii supuse a- 
probării biroului F.R.B., după care 
lotul va intra în faza pregătirilor 
definitive încă în cursul săptămînii.

Pe scurt, tehnicienii au opinat, 
fără rezerve, pentru Constantin 
Ciucă (categoria „muscă"), Calis- 
trat Cuțov („semi-ușoară"). Victor 
Silberman („semi-mijlocie"). Ion 
Covaci („mijlocie-mică"), Ion Mo- 
nea („semi-grea") și Ion Alexe 
(„grea"). La categoria „mijlocie", 
preferințele antrenorilor s-au oprit 
asupra lui Horst Stumpf (se pare că 
proaspătul campion, Alee Năstac, 
necesită o intervenție chirurgicală 
și va fi deci indisponibil). După 
discuții pe marginea unei even
tuale candidaturi a tînărului Va- 
sile Ivan, s-a ajuns totuși la con
cluzia că Mihai Aurel, proaspătul 
campion la „semi-muscă", poate 
face față mai bine dificultăților pe 
care le presupune 
pean.

Controverse s-au 
cînd a venit vorba 
riile „cocoș" și „pană", la 
după cum se știe, favoriții inițiali, 
Gîju, Nedelcea, Stanef și Buzuliuc, 
au fost învinși cu ocazia campio
natului național. Pînă la urmă, teh
nicienii s-au pronunțat pentru re- 
verificări la ambele categorii, pri
mii pe listă rămînînd campionii-

turneul euro-

produs atunci 
despre catego- 

care,

Surpriză

de proporții

Ieri, pe terenul din Parcul Copi
lului, s-a înregistrat una dintre 
cele mai mari Surprize din ultimii 
ani la rugbi: echipa studenților 
din Petroșani a reușit o victorie 
prestigioasă în fața actualilor cam
pioni, învingîndu-i chiar în pro
priul lor fief. După o repriză egală 
ca scor (3—3), studenții din Valea 
Jiului au reușit să cîștige cu 8—6. 
Iată și alte rezultate din etapa a 
V-a a campionatului: Dinamo Bucu
rești — Agronomia Cluj 17—3 ; 
Steaua — Rulmentul Bîrlad 37—3 ; 
Politehnica Iași — Constructorul 
București 17—3 ; Universitatea Ti
mișoara — Progresul București 
11—8; Farul Constanța — Gloria 
București 20—6.

surpriză, Aurel Dumitrescu și 
Gheorghe Pușcaș. Paradoxal, toc
mai acolo unde avem doi pugi- 
liști de valoare, adică la categoria 
ușoară, participanții la convorbiri 
nu au putut ajunge la o hotărîre 
unitară. S-a stabilit ca atît Vasile 
Antoniu cît și Ion Dinu să con
tinue pregătirile cu șanse egale de 
a ocupa un loc în reprezentativa 
pentru „europene".

După cum se vede, deși cam
pionatul național a constituit un 
foarte important criteriu de selec
ție, tehnicienii nu s-au orientat în 
mod automat spre deținătorii cen
turilor tricolore și au căutat să 
stabilească pe acei pugiliști capa
bili să satisfacă cerințele multiple 
ale unui turneu dur, cum este acela 
pentru titlurile continentale, 
baza experienței proprii, cît șl 
boxului din alte țări, ni se pare 
un asemenea punct de vedere 
justifică pe deplin. Sîntem, 
împotriva unor exagerări, împotri
va unei oarecare lipse de încre
dere față de tinerii campioni de 
la „cocoș* și „pană", numai pen
tru că aceștia nu au, deocamdată, 
„certificate de garanție". Alți pu
giliști mai buni și mai în formă: 
n-am remarcat la categoriile sus 
citate și este preferabil, credem 
noi, ca, în urma avizului favorabil 
al antrenorilor Lucian Popescu și 
Marcu Spakov, elevii lor, Dumitres
cu și Pușcaș, să fie introduși ca 
titulari în lot. De altfel, ne asociem 
opiniei acelor specialiști care au 
cerut ca să nu se mai prelungeas
că starea de nesiguranță și să se 
fixeze încă de pe acum reprezen
tanții la toate cele 11 categorii. 
Motivarea lor principală, elimina
rea tensiunii nervoase, ni se pare 
foarte valabilă, inclusiv în cazul 
atît de controversat Dinu—Antoniu. 
Este o cerință ca stabilitatea și cal
mul deplin să fie rapid instaurate 
în cadrul lotului, ele putînd contri
bui la succesul pregătirilor. Tot 
în această ordine de idei remar
căm ca fiind întemeiate, după opi
nia noastră, obiecțiile cu privire 
la meciuri „de baraj", reverificări, 
turnee suplimentare. In definitiv, 
boxul nu este fotbalul sau alt 
sport, și fiecare meci în plus, în 
puținul timp pînă la europene, poa
te dăuna considerabil viitorilor 
combatanți.

Odată stabiliți titularii și rezer
vele, supunem de asemenea aten
ției biroului federal propunerea ca 
liecare boxer să vină la lot însoțit 
de antrenorul său, chiar dacă aces
ta este din provincie. Conducerea, 
atît a pregătirilor cît și a luptei în 
ring, de către maestrul cu care 
este deprins pugilistul are o im
portanță decisivă.

Valeriu MIRONESCU

HANDBAL
SUB CER

ALBASTRU

• TELE
SOFIA. La Sofia se desfășoară 

un concurs de înot între echipele de 
copii ale României și Bulgariei. După 
prima zi, tinerii înotători români 
(victorioși în majoritatea probelor) 
conduc cu 120—88 puncte. S-au re
marcat din echipa de fete Mihăiles- 
cu, Papazian, Georgescu, iar din cea 
de băieți Popovici, Nicolae, Marin și 
Horvat.
Ileana Orîmbâ învinsă în 

finală
Proba de floretă femei din cadrul 

turneului internațional de scrimă de 
la New York a revenit italiencei 
Amy Lorenzoni, care în finală a în
trecut-o cu 4—3, 4—3 pe Ileana
Drîmbă (România). Scrimera română 
eliminase în semifinale cu 4—2, 1—4, 
4—2 pe cunoscuta floretistă maghiară 
Ildiko Rejto.

HANDBAL. Campionatul masculin: 
Rafinăria Teleajen—Steaua 13—29 ; 
Politehnica Timișoara—Timișul Lugoj

Pe 
a 

că 
se 

însă,

Vremea a ținut cu handbalul, 
și pentru prima zi de campionat 
în aer liber a programat... soare. 
Este și motivul pentru care pe 
marginile terenului de la Stadio
nul Tineretului am înregistrat 
o afluență de public cu totul 
neobișnuită (este drept că n-a 
mai existat nici concurența 
fotbalului). Dar rubrica de față 
am supranumit-o „din colțul 
tribunei" doar în virtutea tra
diției, pentru că la Stadionul 
Tineretului tribunele (dacă le 
putem spune așa), care în
conjoară terenul de handbal, nu 
au colțuri și în general nu oferă 
aproape nimic apreciabil spec
tatorului de handbal. In sfîrșit, 
asta este o altă poveste, care 
s-ar putea conjuga cu propune
rea de a se reamenaja baza 
sportivă de la „Drept", astfel 
îneît ea să servească organizării 
unor competiții de handbal ofi
ciale. S-ar face un bun serviciu 
handbalului și sportului studen
țesc din Capitală, în general.

Ieri, pe Stadidhul Tineretului, 
l-am întâlnit pe 
deral Nicolae 
i-am adresat o 
circumstanță:

— Ce așteptați 
tim „act" al campionatului na
țional, care a început astăzi ?

— Aș vrea, mai întâi, să spun 
că, în pofida capriciilor vremii, 
meciurile pe care le-am văzut 
astăzi, aici, atât cele de fete cît 
și de băieți, ne-au arătat că nu 
s-a pierdut timpul degeaba în 
perioada precompetițională. Au 
mai fost și o serie de erori teh
nice, dar, în general, nivelul 
competiției este ridicat chiar din 
prima zi. Asta ne bucură pentru 
că acest „retur" al întrecerii în 
aer liber trebuie să ne ajute 
să micșorăm decalajul care 
există încă între tânăra genera
ție și „consacrați". Federația 
noastră a optat pentru o desfă
șurare normală a campionatului, 
îndeosebi datorită faptului că 
vrem ca pregătirea de bază pen
tru viitorul campionat mondial 
să se desfășoare la 
Sperăm că tehnicienii din sec
țiile din țară și din București 
vor răspunde solicitudinii pe 
care a arătat-o federația, ame- 
liorind procesul de instruire. A- 
ceasta în ce privește campiona
tul masculin. In privința dispu
tei feminine, colegul meu Ga
briel Zugrăvescu este preocupat 
de cristalizarea, unui nou lot A, 
deoarece din vechea formulă 
n-a mai rămas decît Irina Nagy".

antrenorul fe- 
Nedef, căruia 

întrebare de

de la acest ut-

cluburi.

Valentin PĂUNESCU

J. Magiera a cîștigat „Cupa F.R.C.“
Ca și în etapele pre

cedente, ultima etapă 
a competiției interna
ționale cicliste „Cupa 
F.R.C." a fost do
minată de cicliștii 
polonezi. Etapa a 
IV-a, disputată sistem 
criterium (strada Cîm- 
pinei) 44 ture, însu- 
mînd 48 kilometri, a 
revenit ciclistului po-

lonez R. Szurkowsky 
cu timpul de lh 
13’09”. Pe locurile 5 
și, respectiv, 9 au 
sosit alergătorii români 
W. Ziegler și Ion Ar- 
deleanu, la două se
cunde de învingător.

Cupa F.R.C., ediția 
a Xl-a, din acest an, a 
revenit alergătorului

cu 
6h 

ro-
N.
pe

polonez J. Magiera 
timpul general de 
08’48”. Alergătorii 
mâni St. Suciu și 
David s-au clasat
locurile 10 și 15 la 5 și 
respectiv 7 minute.

P. Dolofan (Steaua) 
s-a clasat pe primul 
loc în clasamentul ge
neral la juniori.

r
ț

ț
ț 
ț
i
i
i

i

ț
i 
j 
i

1
I

i 
j 
ț
(
(

ț
i
i

)

* 
j
i
i
i
i
j

■

)1 
\ 
\ 
\ 
\
ț 
I
I 
I
( 
I
I 
ț
I
I 
)
I 
I
I
I
I 
I
I
L-

Drum bun și suites
echipei noastre !

GRAME
18—11 ; Universitatea București— 
Universitatea Cluj 14—9 ; Dinamo 
București—Dinamo Brașov 24—16. 
Campionatul feminin : Universitatea 
București—Progresul 19—8 ; Con
structorul Timișoara—Confecția
București 8—14 ; Voința Odorheiul 
Secuiesc—Rapid 4—10.

Țara Galilor a cîștigat 
„Turneul celor 5 națiuni" 

învingînd echipa Angliei cu scorul 
neașteptat de sever de 30—9 (3—3), 
echipa de rugbi a Țării Galilor a 
cîștigat neînvinsă (trei victorii și un 
meci nul) „Turneul celor 5 națiuni" 
ediția 1969. Iată clasamentul final: 
1. Țara Galilor 7 puncte ; 2. Irlanda 
6 puncte ; 3. Anglia 4 puncte ; 4. Sco
ția 2 puncte ; 5. Franța 1 punct.

Debbie Meyer - triplu eșec
Tripla campioană olimpică de la 

Ciudad de Mexico, americana Debbie

1
i

Duminică dimineața a părăsit Ca
pitala înapoindu-se

Au mai rămas zile numărate 
(mai exact, 2) pînă la unul din 
cele mai dificile examene ale 
fotbalului nostru: meciul cu e- 
chipa Greciei, la 16 aprilie, la 
Atena. Decisivă pentru ambele e- 
chipe — cine cîștigă își sporeș
te considerabil șansele de califi
care în turneul final al campio
natului mondial din 1970 — parti
da de miercuri a stârnit, cum era 
firesc, un interes ieșit din comun. 
Și într-o tabără și în cealaltă, 
pregătirile — acum ca și termi
nate — au urmat o traiectorie as
censională, pigmentată cu unele 
victorii, dar si cu unele insuc
cese în partidele de verificare.

In ce privește echipa noastră, 
activitatea ei este binecunoscută 
tuturor celor ce o urmăresc. Că 
numărul acestor înflăcărați su
porteri este de ordinul milioane
lor — nu ar trebui poate să sub
liniem în mod special. Totuși ne 
permitem să o facem chiar și 
pentru simplul motiv că această 
„lume a fotbalului" merită con
siderația de rigoare din partea 
celor chemați să poarte tricouri
le tricolore.

In așteptarea meciului cu Gre
cia. fotbaliștii români au oferit 
motive de justificată satisfacție: 
rezultatul egal de la Londra, cu 
campionii mondiali — obținut în 
prima lună a acestui an — a 
fost considerat (si de fapt am 
vrea să continue a fi) de bun 
augur pentru tot anul 1969. Toni
fiant. plin de speranțe, presupu- 
nînd totodată o creștere a răs
punderilor selectionabililor și. ale 
antrenorilor lor, acel 1—1 de pe 
Wembley a presupus, din cite 
ne-am dat cu toții seama, un spor 
de seriozitate în pregătire la mai 
toți probabilii tricolori. Unele 
elemente ale acestei evoluții au 
putut fi observate în meciurile 
de campionat, în ciuda existentei 
unor condiții vitrege din punct 
de vedere al intemperiilor, al stă
rii proaste a terenurilor de joc 
— cauzate, se știe, de prelungi
rea peste normal a „sezonului 
rece".

In fine, în ultimele două săp
tămîni, selectionabilii noștri au 
fost puși la cîteva încercări mai 
serioase, jucînd, în formule di
ferite, cu două echipe de peste 
hotare, cu Fenerbahce (la Istan
bul) și cu Voivodina Novisad (la 
Timișoara). Intrecuți de fiecare 
dată (cu același scor 1—2), fot
baliștii noștri au evidențiat exis
tenta unor carențe de orientare 
în joc, ca și — mai ales la Ti
mișoara — a unei căderi fizice

în partea a doua a meciului. Con- 
statînd evidenta acestor slăbi
ciuni ale selectionabililor, antre
norul Angelo Niculescu este 
părere că totuși echipa — 
oricare alcătuire ar fi — se 
comporta bine în meciul de 
Atena. Sînt totuși cîteva proble
me de rezolvat: una îl are în ve
dere pe coordonatorul de joc 
Ghergheli (căruia de această dată 
îi revin sarcini stricte de dispe
cer), iar alta — dar nu si ul
tima... — se referă la stabilirea 
unei sincronizări perfecte între 
cuplul înaintașilor centrali, cu
plu care îl include de această 
dată pe fostul rapidist Ion Io
nescu, sosit special la București 
de la Aachen pentru a face de
plasarea la Atena. Acestui tandem 
îi revin, de fapt, mari îndatoriri 
pentru că. totuși, la Atena echi
pa noastră tinteste obținerea u- 
nui rezultat pozitiv... Devenită 
necesară prin constatarea că 
înaintării noastre îi lipsesc toc
mai finalizatorii. chemarea lui 
Ionescu la lot a fost acceptată și 
pentru un motiv de ordin psiho
logic : cu doi am în urmă, 
partida amicală 
cia disputată la 
marcat ambele 
vei noastre...

Răspunderea fotbaliștilor noștri 
este, se înțelege, nu dintre cele 
mai ușoare, mai ales că si adver
sarul are. la rîndu-i. pretenții și 

o victorie, 
date fiind 
ale fiecă- 
noștri, pu-

de 
în 
va 
la I
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în 
România — Gre- 
Atena. Ionescu a 
goluri ale echi-

posibilități să obțină 
Nădăjduim însă că. 
calitățile individuale 
ruia dintre tricolorii 
terea de a se mobiliza, de a-și 
uni tortele în astfel de confrun
tări importante, vom putea afla 
de la Atena vesti dintre cele mai 
bune — ceea ce este posibil să se 
realizeze printr-o maximă mobi
lizare a forțelor, prin putere de 
luptă sporită și dăruire totală. 
Așa cum cere răspunderea de 
purtător al tricoului național.

înaintea plecării (programate 
pentru astăzi), tradiționalul și 
din inimă ..Drum bun și succes 1“

Ion DUMITRIU

P.S. — După jocul-școală 
susținut ieri la Snagov, antre
norul Niculescu ne-a comuni
cat „unsprezecele" pe care in
tenționează să-1 alinieze la A- 
tena : Răducanu — Sătmărea- 
nu, Boc, Dan, Deleanu — Gher- 
gheli, Dinu — Dembrovschi, 
Dumitrache, Ionescu, Lucescu.

Interes deosebit
la Atena

— CORESPONDENȚA DIN ATENA 
DE LA ALEXANDRU CÎMPEANU —

In fiecare seară, în piața „Ome
nia" din centrul Atenei se adună 
grupuri-grupuri de cetățeni dis
cutând despre cele mai diverse su
biecte. De cîteva săptămîni, iar 
în special în ultimele zile, ca 
temă dominantă a „dezbaterilor" 
s-a impus întâlnirea de miercuri 
dintre echipele naționale de 
fotbal ale României și Greciei. 
Interesul față de meci este enorm. 
Evident, cei mai mulți dintre a- 
matori nu-și pot imagina un alt 
deznodământ decît acela al vic
toriei propriei echipe. Cei mai 
înfierbîntați pronostichează chiar 
un rezultat de 3—0 în favoarea 
Greciei... Realiștii, inclusiv lideri 
ai federației de fotbal, comentatori 
sportivi și persoane din anturajul 
echipei sînt mai prudenți, evo- 
cînd antecedentele. Vrînd parcă 
să tempereze pe optimiștii peste 
măsură, „Athlitiki ho“ își intitula 
unul din articolele consacrate în
tâlnirii astfel: „Grecia nu a cîști
gat niciodată în meciurile cu Ro
mânia".

Meciul de miercuri e circum
scris întâlnirilor de tradiție; a- 
proape 40 de ani au trecut de la 
primul meci dintre selecționatele 
celor două țări. „România — scrie 
ziarul citat — este o țară balcanică 
ce ne este apropiată nu numai 
geograficește, dar și prin viața 
spirituală a poporului ei. Caracte
risticile sportivilor români sînt 
apropiate de acelea ale noastre".

Componența echipei Greciei nu 
e cunoscută la această oră. De la 
cluburile Olympiakos, Aek, Pao, 
Panionios, Ethnikos și Aris au 
fost selecționați 22 de jucători, 

De circa trei săptămîni, jucătorii 
s-au retras, departe de tentațiile

capitalei, la un hotel liniștit de pe 
țărmul Mediteranei, unde au con
tinuat antrenamentele. Ultima în
tâlnire amicală au avut-o vineri 
cu selecționata Pireului, și a du
rat două ore, încheindu-se cu 2—2. 
Acolo, la hotelul „Pine Hille" din 
Kavouri l-am întâlnit pe antreno
rul echipei, Dan Georgiadis. 
Vorbind perfect românește, el ține 
să evoce faptul că din cele zece 
întâlniri româno-grecești, de pînă 
acum, opt au fost cîștigate de Ro
mânia, iar două s-au încheiat la 
egalitate. „Românii trebuie să 
aibă încredere și de data aceasta 
în echipa lor națională — spunea 
antrenorul. Ținînd seama de tre
cut, echipa ar trebui să vină aici 
liniștită, senină. E drept, pe teren 
nimic nu exclude posibilitatea 
unei dezmințiri a tradiției". Geor
giadis a refuzat însă să vorbească 
despre jucătorii săi sau să facă 
aprecieri asupra vreunui jucător 
român. „Toți sînt buni" — spune 
el, adăugind.: „Cred că ne întâl
nim cu românii pe aceeași platfor
mă, considerând că rezultatele sînt 
determinate nu de „stele", ci de 
omogenitatea echipei".

Stadionul Karaiskakis e cel mai 
mare din Atena (45 000 locuri). Bi
letele au fost puse în vînzare 
sîmbătă la ora opt, la casele sta
dioanelor din Atena, Pireu și din 
alte orașe. Și, după cum mi s-a 
spus la federație, în aceeași zi, la 
ora 11 nu se mai găsea nici unul. 
De altfel, în aceste zile am primit 
numeroase telefoane, inclusiv de 
la necunoscuți, solicitîndu-mi... o 
invitație la meci.

Pentru luni la prînz, echipa ro
mână este așteptată să sosească 
la Atena.

® REZULTATE ® ȘTIRI
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Meyer, a suferit un triplu eșec în 
campionatele de înot ale S.U.A., dis
putate la Long Beach în bazin de 25 
yarzi. învinsă în prima zi la 500 
yarzi, Debbie a ocupat doar locul pa
tru la 200 yarzi liber. Proba a reve
nit Lindei 
în timp ce Meyer a realizat 
1’55’6/10. La 400 yarzi mixt a 
gat Lynn Vidali — 4’36”8/10. 
pioana olimpică s-a situat pe 
trei cu timpul de 4’38''7/10.

în finală, sportivii sovietici au învins 
cu 8—0 echipa T.S.B. Heidenheim.

Gustavsson — l'54”’4/10, 
doar 

cîști- 
Cam- 
locul

MtlNCHEN. într-un meci pentru 
Liga europeană de tenis de masă 
(disputat la Schleswig), echipa R. F. 
a Germaniei a întrecut cu 6—1 se
lecționata României.

LONDRA. Turneul internațional 
de șah de la Bognor Regis a luat 
sfîrșit cu victoria maestrului englez 
David Pritchard, care a totalizat 7 
puncte. Șahistul român Theodor Ghi- 
țescu a ocupat locul 10 cu 5 puncte.

PENTRU A TREIA OARA CON
SECUTIV, echipa scrimerilor de la 
Dinamo Minsk a cucerit „Cupa cam
pionilor europeni" la spadă (desfă
șurată în localitatea Heidenheim).

BASCHET. Turneul internațional 
(juniori) pentru „Trofeul Albert 
Schweitzer" a fost cîștigat de echipa 
Italiei, care a învins în finală cu 
53—50 (20—22) formația Cehoslovaciei. 
Echipa României a ocupat locul 5, în- 
trecînd în ultima partidă cu scorul 
de 92—85 (54—39) reprezentativa R. F. 
a Germaniei.

TBILISI. Meciul pentru titlul mon
dial feminin de șah dintre jucătoa
rele sovietice Nona Gaprindașvili și 
Alia Kușnir a continuat la Tbilisi cu 
partida a treia. Gaprindașvili, cu 
piesele negre, a fructificat avantajul 
unui pion cîștigat la mutarea a 22-a,

pitala înapoindu-se spre patrie delega
ția Uniunii Sindicatelor din Austria —■ 
O.G.B., condusă de Anton Benya, pre
ședintele uniunii, care la invitația Con
siliului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România a făcut o 
vizită în țara noastră.

Din delegație au mai făcut parte : 
Erwin Altemburger, vicepreședinte, Jo
hann Taubl și Paul Koch, secretari ai 
Uniunii Sindicatelor din Austria.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost condusă de tovarășii 
Gheorghe Apostol, președintele Consi
liului Central al U.G.S.R., Ion Cotoț 
și Ion Preoteasa, secretari ai Consiliu
lui Central, membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Executiv al Con
siliului Central al U.G.S.R., activiști 
sindicali.

★
în legătură cu vizita delegației Uniu

nii Sindicatelor din Austria a fost dat 
publicității un comunicat comun în 
care se arată printre altele :

„Apreciind importanța dezvoltării 
contactelor bilaterale și multilaterale, 
delegațiile U.G.S.R. și O.G.B. au sub
liniat că întâlnirile directe între repre-

zentanții sindicatelor aduc o contribu
ție pozitivă la mai buna cunoaștere 
reciprocă, favorizează găsirea unor noi 
forme de cooperare și înțelegere între 
centralele naționale de diferite afilieri 
internaționale sau autonome. Esențial 
este ca aceste relații să fie bazate pe 
principiile democrației muncitorești, 
solidarității internaționale, egalității în 
drepturi, respectului reciproc și ne
amestecului în treburile interne.

Ambele părți au exprimat convin
gerea că dezvoltarea legăturilor bila
terale între sindicatele din țările euro
pene, schimbul de păreri și de expe
riență între ele în probleme de interes 
comun contribuie la crearea condiții
lor propice pentru instaurarea unui 
climat de înțelegere și cooperare între 
țările de pe continentul european, la 
promovarea ideilor_ securității și 
păcii

securității 
păcii popoarelor din Europa.

Ambele părți au exprimat dorința 
și hotărârea de a acționa pentru dez
voltarea și diversificarea ân continuare 
a relațiilor bilaterale la diverse ni
veluri, în scopul întăririi prieteniei și 
cooperării dintre sindicatele și oamenii 
muncii din cele două țări, al păcii și 
înțelegerii între popoare".

Cronica
SOSIREA AMBASADORULUI 

REGATULUI NEPAL
ÎN REPUBLICA SOCIALISTĂ 

ROMANIA

La 12 aprilie a.c. a sosit în Capita- 
.’ I lă Bal Chandra Sharma, ambasador 
ț | extraordinar și plenipotențiar al . i r>—, -n Repubiica socia-

\ 
\

Regatului Nepal 
listă România.

★
cadrul festivalului 

■ - „„„ studențească", a avut
ț I loc, în saloanele Muzeului de artă 

din Cluj, deschiderea expoziției re-

Duminică, în 
„Primăvara

zilei
prezentative a studenților în artă 
clujeni. Au fost expuse numeroasa 
picturi, sculpturi, lucrări de grafică, 
textile și ceramică artistică. Despre 
creațiile de artă plastică ale studen
ților a vorbit criticul Daniel Po
pescu, rectorul Institutului de arte 
plastice „Ion Andreescu".

Seara, pe scena Casei de cultură a 
studenților’ și-au desfășurat măies
tria două formații de teatru, a Cen
trului universitar, care a interpretat 
comedia lui Mihail Sebastian „Ultima 
oră", și cea a Universității „Babeș- 
Bolyai", care a prezentat piesa „Pe
țitorii" de Kisfaludy Karoly.

(Agerpres)

PAGINI din „jurnalul de zi

I

i 
f
ț I (Urmare din pag. I)
J | lor. Se preconizează 
4 I chiar organizarea unei 
i I sesiuni științifice co- 
) I mune, pe lingă alte 
i I nenumărate manifes-

I țări profesionale, cul- 
ț I turale și artistice la 
i I care participă deopo- 
i I trivă studenți și mun- 
1 I citori. De fapt în ac-

I tivitatea de cercetare 
) I științifică din institute 
i I temele și 
1 I vestigate

obiectele in- 
. ___ o__ au un co-

i I eficient foarte concret 
! I la scara realității : 
) I Gabriela Nicolaescu, 
l I studentă la Facultatea 
’ I de chimie din Univer- 
1 I sitatea București : 
/ I „Tema de care mă o- 
, I cup în cadrul cercului 
1 I științific și care va 
' I constitui și subiectul 
ț I lucrării mele de diplo- 
< | mă se referă la „com- 
1 I binațiile complexe ale 
r.................................

J I tei dintre 
1 I producție.
r 
i

i_____ _ ____ ____
l I de energetică a In- 
/ I stitutului politehnic- 
ț I București : „Centrala 
■ 1 electrică de termofi- 

care nentru alimenta
re în industria mare" 
a fost un vis pentru 
mine. Acum începe să

titanului cu azot, fos
for și arsen". Este un 
capitol mult cercetat 
tocmai pentru că re
prezintă un aspect im
portant al interferen
ței dintre știință și 

....... Sper să 
scriu primele file ale 
unui nou patent româ
nesc".

Cornel Bunescu, 
student la Facultatea

Ci

decizînd partida în favoarea sa la 
mutarea a 41-a. Scorul este acum 
egal : 1,5—1,5.

PRONOSPORT
Rezultatele din 13 aprilie

Bologna—Cagliari 
Milan—Juventus 
Napoli—Fiorentina 
Palermo—Pisa 
Roma—Lanerossi 
Torino—Atalanta 
Varese—Internazionale 
Verona—Sampdoria 
Dunărea—Oțelul Gl. 
Poiana—Steagul roșu 
C.F.R. Timișoara—

Politehnica Timișoara 
Chimia Rm. Vîlcea—

Metalul Hunedoara
C.F.R. Cluj—Med. Cluj (2-1) 1

I I devină realitate. Deo- 
I camdată în proiect, ț I Dacă acest gen de 

I I proiecte se va aplica 
1 I imediat (extinderea a- 
( I cestui tip de centrală j pe scară națională este 
ț I prevăzută să înceapă 
i I și la noi) se vor ob- 
! I ține economii ne-
I I prevăzut de mari 
J I prin utilizarea resur- 
) I selor de energie pri- 
ț I mară cu randament 
’ I superior".
II A gîndi în acest 
i I fel. vizionar și totuși 
j I concret, fiecare lu- 
l I crare de cercetare ști- 
' I intifică si fiecare pro- 
ț I iect de diplomă. în 
i I raport cu necesitățile ) 1 stringente ale societă- 
1 I ții este un specific

I major al activității 
ț I profesionale în toate 
i I institutele din tară. A 
J I gîndi astfel înseamnă 

a veni în întîmDinarea 
propriei lor învesti
turi de tineri inte
lectuali ai tării. de 
viitori responsabili ai 
destinelor industriei si 
științei românești.

SOLEMNITĂȚI ÎN 
ZILE DE LUCRU. Zi
lele primirii în partid 
opțiune supremă a 
vieții, sînt zile obiș
nuite de lucru. Pentru 
studenții Gabriel
Georgescu. Petre Bo- 
ghian. Dan Nemeș și 
Petre Papuc ele vor 
rămîne în autobiogra
fie ca momente funda
mentale în existenta 
lor. nu numai ca stu- 
denti ai Institutului 
politehnic din Brașov, 
ci mai ales ca oameni. 
Ș-au relevat unanim 
în aceste zile de lucru 
excepționale cînd au 
fost discutați în adu
nările generale ale or
ganizațiilor ’ 
convingerile 
tice ferme, 
ideologică 
gentă în confruntările 
de idei datorată con
cepției lor înaintate 
despre lume și viată.

de partid 
lor poli- 

atițudinea 
iritransi-

STUDENWI
J

pregătirea profesiona- 
• lă temeinică, profun

dă. spiritul de cole
gialitate și colaborare 
profesională, dăruind 
colectivelor în care 
trăiesc si învață „ca
ratele" personalității 
și muncii lor.

Fiecare îndeplineș
te sarcini obștești care 
i-au făcut-stimați - si 
iubiți de colegi, fieca
re a simtit nevoia a- 
cestei opțiuni ca ne un 
act de maturitate si 
o învestitură civică 
supremă. Primirea re
centă a celor pa
tru studenți în 
rîndurile membrilor 
de partid venea să 
împlinească astfel 
patru destine firești, 
sentimente resimțite 
de mult, din căminul 
părintesc, convingeri 
politice comuniste, 
cristalizate si edifi
cate aici, pe băncile 
institutului.

— ...Si mă mîndresc 
că la cei 22 de ani pe 
care-i am fac parte 
din marea armată a 
comuniștilor, că prin 
integrarea mea în a- 
ceastă puternică ar
mată mi-am manifes
tat hotărît adeziunea 
la detașamentul de 
avangardă și conducă
torul înțelept al po
porului nostru — Par
tidul Comunist Ro
mân. Știu ce răspun
deri politice și mo
rale îmi incumbă ca 
membru de partid și 
mă voi strădui ca 
prin întreaga u-ea ac
tivitate să fiu la înăl
țimea acestor răspun
deri...". Sînt cuvinte 
ne care ultimul din
tre proaspeții mem
bri de partid al insti
tutului politehnic bra
șovean le declară re
porterului. ca un epi
log la autobiografia sa 
studențească, ca un 
prolog la cea care 
va veni.

PE MAGISTRALA 
PERSPECTI
VELOR. Se a- 
propie timpul desprin
derilor, al zborurilor 
pe „orbitele circum- 
terestre" ale științei, 
artei și culturii. O 
nouă promoție de in
gineri. medici, econo
miști. profesori se a- 
daugă celor 100 000 de 
ingineri, celor 37 000 
de medici, celor 31 000 
de economiști... care la 
locul lor de muncă in
vestesc energia, price
perea și talentul pen
tru ridicarea tării pe 
culmile civilizației so
cialiste.

Mi se pare că lăsîn- 
du-i să se destăinuie, 
acum la sfîrșit de 
studenție, ei se defi
nesc cuprinzător în 
raport cu universita
tea și cu sine :

— Dan Mihai Bîrli- 
ba. student anul V, 
facultatea de filozofie 
a Universității din 
București: „Viata
mea de student. în 
întregul ei. o privesc 
ca o evoluție continuă 
realizată în umbra 
frumoaselor cuvinte 
ale imnului „Gaudea- 
mus". Drumul început 
în toamna lui ’64 se 
încheie acum. mar- 
eînd totodată un nou 
început. pregătirea 
pentru marile exame
ne ale vieții în care 
examinatorul este co
lectiv și se 
SOCIETATE. Anii de 
facultate ne-au oferit 
acele fundamente care

cu 
cu 
de

numește

ne permit să mergem 
la marele EXAMEN 
cu mintea clară, 
scopuri precise, 
posibilități reale
înfăptuire, de slujire 
cu abnegație a patriei 
socialiste, a Partidului 
Comunist Român că
tre care se îndreaptă 
cu emoție și încre
dere gîndurile tutu
ror studenților, tutu
ror colegilor 
studenție".

— Nicolae 
Fruntelată. 
anul V. facultatea de 
limbă și literatură ro
mână a Universității 
din București:....Pen
tru că facultatea e o 
întrebare continuă și 
înaltă, un dialog în
treg: „Tovarășe pro
fesor, ce înseam
nă asta ? !...“ în
seamnă descoperirea 
necunoscutului din
noi. înseamnă respon
sabilitatea. înseamnă 
conștiința datoriei fată 
de toti aceia pe care 
i-am simtit alături de 
noi, al căror gest a 
vegheat lumina noas
tră. fată de tara în 
care ne-am împlinit 
gîndul și sufletul".

Iustin Moraru, stu
dent anul V, Institu
tul politehnic din 
Cluj : „In studenție, 
timpul trece repede t 
„Voi.......................-
vine 
„sînt 
place 
concretă, 
cifrelor, și în general 
munca cu oamenii. E 
o meserie din care 
merită să-ți faci un 
destin în epoca noas
tră dinamică și palpi
tantă, topindu-ne zil
nic în acest torent 
constructiv al vieții 
patriei, în această 
muncă nobilă de edi
ficare și desăvîrșire 
a ei. de înfăptuire a 
telurilor către care ne 
îndeamnă cu consec
ventă partidul nostru. 
Partidul Comunist Ro
mân".

Imaginile prin care 
ne reprezentăm viata 
studențească sînt. așa
dar. infinite. încărca
te de semnificații, 
desprins dintre 
doar cîteva care 
vor simple fise 
„biografia" densă 
studentimii. Le 
fică. pe toate, aspira
ția comună a deveni
rii. a pregătirii pentru 
a fi demni de încrede
rea poporului și a în
făptuirilor pe care vi
itorul socialist al 
triei le așteaptă, 
unifică si aceste 
vinte desprinse 
Chemarea studenților 
Facultății de filozofie 
din București adresa
tă recent întregii stu- 
dentimi a patriei : 
„Noi, studenții fa
cultății de filozofie, 
de exprimăm adeziu
nea unanimă la poli
tica internă și externă 
a partidului și statu
lui nostru, fată de 
măsurile adoptate pen
tru perfecționarea e- 
conomiei. a vieții de 
stat și obștești, pen
tru adînci^ea continuă 
a democrației socialis
te ; prin întreaga ac
tivitate ne angajăm 
să contribuim, cu ca
pacitatea și elanul 
nostru, la înfăptuirea 
programului stabilit 
de partid pentru ridi
carea necontenită a 
patriei socialiste".

mei de

Dan 
student

fi inginer", de- 
nu veste mult 

inginer". îmi 
această muncă 

certitudinea

Am 
ele 
se 
la 
a 

uni-

pa- 
Le

cu- 
din



:•<
z

if- i s

■
MMI■Mg

...11

■

w

■

|g

•. .-

9

Hi■M

>:<•

z.

B

o

11» %
BggB ■

H

■■
Vietnamul de sud. — Locuitori din regiunea centrală Nam Bo recent eliberată transportînd alimente și mu

niții pentru Armata de Eliberare

VIETNAMUL DE SUD
ANGLIA

securitatea europeană

ar contribui la

- declară senatorul
McGovern

• V

Patriotic au atacat
9

35 de obiective militare
americane și saigoneze

SAIGON 13 (Agerpres). — Forțele 
patriotice sud-vietnameze au lovit 
în ultimele 24 de ore 35 de obiective 
militare americane și saigoneze.

Printre obiectivele aflate sub fo
cul patriotilor. scrie corespondentul 
agenției U.P.I.. se numără instala
țiile militare din orașul Vinh Long, 
din Delta fluviului Mekong, bombar
date de două ori în cursul aceleiași 
zile, tabăra militară de la Tay Ninh, 
unde rachetele patriotilor au atins 
un depozit ce conținea aproximativ 
200 tone de muniții, baza aeriană 
de la Phan Rang si tabăra de infan
terie de la Dau Tieng din provincia 
Binh Duong.

faptul că Statele Unite au trimis
9 aprilie avioane care au atacat 
rachete partea vestică a distric-

cu 
la
cu . ___ .. ______
tului Minh Hoa, din provincia Quang 
Binh, iar la 11 aprilie avioane ame
ricane au lansat bombe explozive și 
cu bile asupra satului Dai Trach 
din aceeași provincie. provocînd 
pierderi de vieți omenești și bunuri 
materiale, transmite agenția V.N.A.

Alegeri

După tentativa de 
lovitură de stat

Lucrările Congresului 
Partidului Comunist German

Declarația 
reprezentanței 

F. N. E. la Hanoi
HANOI 13 (Agerpres). — Repre

zentanta la Hanoi a Frontului Na
tional de Eliberare din Vietnamul 
de sud a dat publicității o decla
rație a Comitetului pentru denun
țarea crimelor de război comise de 
americani și aliații lor în Vietna
mul de sud. Declarația, difuzată de 
agenția V.N.A.. condamnă masacra
rea a peste 350 de locuitori ai Sai- 
gonului. acuzați de lipsă de leali
tate fată de administrația saigoneză. 
Peste 10 000 de locuitori din 47 de 
sate ale provinciei Kontum au fost 
constrînși să-și părăsească casele și 
să se instaleze în tabăra de concen
trare de la Kong H’ring, situată la 
22 de kilometri de orașul Kontum. 
Din cauza tratamentului inuman la 
care erau supuși în această tabără, 
ei s-au răsculat la 23 februarie, iar 
unitățile americano-saigoneze au 
deschis focul, ucigînd peste 350 și 
rănind cîteva mii.

★
Purtătorul de cuvînt al Ministeru

lui Afacerilor Externe al R. D. Viet
nam a protestat energic în legătură

în Iugoslavia
BELGRAD 13. — Corespondentul 

Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
Duminică, în Iugoslavia s-au desfășu
rat alegeri de deputați pentru Vecea 
Social-Politică, una din cele cinci vece 
ale Skupștinei Federale, pentru ve- 
cele republicane și provinciale ale 
skupștinelor din republici și provin
cii și pentru vecele comunale și oră
șenești din toate comunele și orașele, 
țării. în listele electorale au fost în
scriși aproape 12,5 milioane alegă
tori.

Potrivit datelor Comisiei electorale 
a Conferinței federale a U.S.P.M.I., 
participarea Ia vot a fost masivă. în 
multe centre operațiunile de alegeri 
s-au încheiat după cîteva ore.

Printre primii alegători de la cen
trul nr. 77 din Belgrad s-a aflat 
președintele Iosip Broz Tito.

Rezultatele alegerilor vor fi pu
blicate în zilele următoare. Peste o 
săptămînă urmează să fie aleși de
putății vecelor comunităților- de 
muncă ale Skupștinei Federale și ale 
skupștinelor republicane și provin
ciale, care, Ia rîndul lor, vor desem
na pe deputății Vecei popoarelor a 
Skupștinei Federale. Practic, alege
rile se vor încheia la 16 mai, cînd 
se va convoca prima ședință a Skup
știnei Federale.

Reacții la proiectul 
noii legislații sindicale

LONDRA 13 (Agerpres). — La 
Londra a avut loc o reuniune a re
prezentanților sindicatelor britanice, 
în cadrul căreia participanții au ho- 
tărît să lanseze o campanie de luptă 
împotriva noii legislații antisindi- 
cale pe care o elaborează guvernul. 
După cum se știe, guvernul inten
ționează să obțină, printre altele, o 
îngrădire a drepturilor muncitorilor 
englezi de a declara grevă.

Planurile guvernului au fost exami
nate și la o ședință a comitetului e- 
xecutiv al asociației proiectanților din 
industria constructoare de mașini. 
Comitetul executiv în numele celor 
80 de mii de membri ai sindicatului 
a hotărît să ceară convocarea unui 
congres extraordinar al sindicatelor 
britanice care să respingă legislația 
antisindicală. O cerere similară a 
fost formulată și de conferința aso
ciației tehnicienilor din cinematogra
fie și televiziune care și-a desfășurat 
sîmbătă lucrările la Londra.

NEW YORK 13 (Agerpres). — 
Senatorul George McGovern s-a 
pronunțat în cadrul unei cuvîntări 
rostite la adunarea anuală a Aca
demiei americane de științe sociale 
și politice în favoarea unei recon
siderări a poziției Statelor Unite 
față de pactele militare N.A.T.O. și 
S.E.A.T.O. Vorbitorul a subliniat că 
situația internațională s-a modi
ficat considerabil de Ia constitui
rea acestor blocuri și a calificat 
existența N.A.T.O. drept un „ana
cronism". Senatorul și-a manifestat 
îndoiala față de oportunitatea sta
ționării în Europa occidentală a 
unui efectiv de 300 000 militari ame
ricani.

Totodată, McGovern și-a expri
mat sprijinul pentru apelul state
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia. Convocarea unei confe
rințe care să ia în discuție proble
mele securității europene și cola
borării pașnice, a declarat el, ar 
contribui Ia înaintarea pe calea 
slăbirii încordării.

din Republica 
Africa Centrală

Colonelul Banza 
a fost executat

BANGUI 13 (Agerpres). — La Ban
gui, capitala Republicii Africa Cen
trală, s-au comunicat amănunte a- 
supra tentativei nereușite de lovitură 
de stat militară, pusă la cale de co
lonelul Alexandre Banza, care a în
cercat să preia puterea în Republica 
Africa Centrală.

Asupra lui s-au găsit dovezi acu
zatoare, cum ar fi proclamația adre
sată armatei, apelul pe care urma să-1 
adreseze populației și lista guvernului 
de schimb. Colonelul Banza era una 
din principalele personalități ale Re
publicii Africa Centrală. El a fost 
unul din principalii autori ai lovitu
rii din 31 decembrie 1965, care l-a 
adus la putere pe generalul Jean Be
del Bokassa.

*
După cum transmite corespon

dentul agenției France Presse, au
torul tentativei de lovitură de stat 
din Republica Africa Centrală, co
lonelul Alexandre Banza, a fost 
condamnat la moarte de către Tri
bunalul militar de la Bangui. El a 
fost executat duminică dimineața.

ESSEN 13. — Trimisul special 
Agerpres, Petre Stăncescu, trans
mite : Sîmbătă după-amiază au 
continuat la Essen lucrările pri
mului Congres al Partidului Co
munist German. Delegații au dez
bătut raportul prezentat de Kurt 
Bachmann, după care a fost adop
tat Statutul partidului. Participan- 
ții au aprobat în unanimitate pro
punerea ca partidul să se numeas
că Partidul Comunist German.

Sîmbătă seara, în ședință închi
să, au avut loc alegerile pentru

organele de conducere ale partidu
lui. A fost ales Comitetul Director, 
format din 85 de membri. în func
ția de președinte al P.C.G. a fost 
ales Kurt Bachmann, iar ca locții
tor al președintelui, Herbert Mies.

Duminică dimineața a fost di
fuzată delegaților ediția specială a 
publicației „Unsere Zeit“, organ al 
P.C.G., care publică mesajele de 
salut adresate congresului de către 
partidele frățești, printre care și 
Partidul Comunist Român.

Tendințe și interpretări după 
convorbirile lui Debre la Washington

PARIS 13 (Agerpres). Din activita
tea diplomatică desfășurată zilele aces
tea la Washington de ministrul de ex
terne al Franței, Michel Debre, cu 
prilejul sesiunii jubiliare și sesiunii de 
primăvară a Consiliului ministerial al 
Alianței atlantice, agenția France 
Presse apreciază că s-a confirmat o 
anumită apropiere intervenită în ultima 
vreme între Paris și Washington. Di
plomația franceză nu a cedat însă asu
pra poziției adoptate anterior în cadrul 
N.A.T.O.

Pe de altă parte, Michel Debrâ a 
avut o întîlnire cu ministrul afacerilor 
externe al Marii Britanii, Michael 
Stewart, la cererea acestuia din urmă. 
Din declarația făcută de ministrul fran
cez la sfîrșitul acestei întîlniri unui co
respondent al radioteleviziunii franceze 
reiese fără nici un fel de echivoc că 
relațiile glaciale dintre Franța și Anglia

au rămas neschimbate după afacerea 
Soames și criza Uniunii Europei occi
dentale.

★
LONDRA. — Reîntors la Londra, 

Michael Stewart, ministrul de exter
ne al Marii Britanii, a declarat că 
în timpul șederii sale la Washing
ton a avut o serie de întrevederi cu 
Michel Debre. ministrul de externe 
al Franței, aflat și el în capitala 
americană. In cadrul întrevederilor, 
a menționat el. au fost trasate ba
zele unei reluări a negocierilor 
franco-britanice în legătură cu Pia
ța comună. Anglia, a afirmat Ste
wart. conform agenției France 
Presse. dorește să stabilească cele 
mai bune relații cu Franța si. după 
convorbirile avute cu Michel Debre, 
consideră că în această privință gu
vernul francez are o poziție iden
tică. ‘

Q G Q □ □ □ O Q

Anguilla. — Peste 2 000 de per
soane demonstrînd împotriva 
ocupării insulei de către trupe 
britanice și pentru soluționarea 
problemei administrației insulei

agențiile de presa transmit:

(Urmare din pag. I)
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Relațiile comerciale cu țările socialiste pot deschide 
largi perspective pentru Venezuela, 3 declarat în cadrul unei 
conferințe de presă Alfredo Lafee, președintele Federației Camerelor de Co
merț și Industrie (Fedecamaras) — cea mai puternică organizație economică 
venezueleană. Lafee a arătat, totodată, că Fedecamaras sprijină apelul în 
vederea creării în Venezuela a „unui larg front național în apărarea petrolului 
și pentru satisfacerea necesității de extindere a piețelor".

Președintele Pakistanu
lui, Yahya Khan, a semnat o 
ordonanță prin care se hotărăște re
ducerea prețurilor la grîu destinat 
populației sărace. Anunțînd această ho- 
tărîre, viceamiralul Mohamed Ahsan, 
vicepreședinte al administrației insti
tuite prin legea marțială, a subliniat că 
ea reprezintă o acțiune menită să ușu
reze povara care apasă pe umerii pătu
rilor nevoiașe din Pakistan.

Președintele american, 
Richard Nixon, 8 anuntat sîm- 
bătă că intenționează să reducă cu 4 
miliarde de dolari cheltuielile bugetare 
ale viitorului an fiscal, preconizate la 
195,3 miliarde dolari. Această econo
mie bugetară se înscrie în cadrul pro-

COMEMORAREA EVENIMENTELOR
DE LA AMRITSARE

cuțiilor. Este posibil ca să fie, de ase
menea, abordată și recenta serie de 
reevaluări ale taxelor de scont din mai 
multe țări occidentale.

gramului antiinflaționist al actualei ad
ministrații, după ce în urmă cu o săp
tămînă s-a anunțat restrîngerea credi
telor. Din suma redusă, aproximativ un 
miliard dolari vor fi retrași din cheltu
ielile alocate pentru apărare, iar res
tul va fi obținut prin restrîngerea unor 
cheltuieli civile.

La Istanbul 8 avut 100 sîm* 
bătă seara festivitatea inaugurării noii 
opere și a centrului cultural, la care 
au participat președintele Republicii 
Turcia, Cevdet Sunay, primul ministru. 
Suleyman Demirel, și alte personali
tăți.

Patru cetățeni irakieni au 
fost executați duminică di
mineața, a anuntat postul de ra
dio Bagdad. Ei fuseseră condamnați 
la moarte de Tribunalul militar ira
kian, sub acuzația de spionaj în fa
voarea C.I.A.

Un comunicat al partidu
lui african al independenței 
Guineei și a insulelor Capu
lui Verde ’n care se arata că în 
cea de a doua jumătate a lunii martie 
subunitățile armatei de eliberare au 
inițiat 24 de atacuri asupra unor tabere 
întărite ale colonialiștilor portughezi 
reușind să scoată din luptă numeroși 
militari inamici și să provoace impor
tante pierderi în echipament militar, 
a fost dat publicității la Conakry.

creșterea preturilor, adică. în limba
jul anuarului Pick „distrugerea lentă 
a dolarului."

Ceea ce îngrijorează cel mai mult 
pe conducătorii economiei americane 
nu este atît pierderea continuă de 
valoare a monedei naționale, ci „psi
hologia inflaționistă" pe care aceasta 
o provoacă și o alimentează. în 
S.U.A.. analizele economice au ajuns 
Ia concluzia că lumea cumpără bu
nuri de consum nu numai pentru 
satisfacerea unor nevoi efective, dar 
și ca urmare a convingerii că aceste 
bunuri, sînt azi mai ieftine decît vor 
fi în viitor. Dar nu numai consuma
torii își fac o asemenea socoteală, ci 
și capitaliștii. Pentru anul 1969 sînt 
prevăzute în S.U.A. investiții de 73 
miliarde de dolari, cu 9 miliarde 
(sau 14 la sută) mai mult decît în 
anul precedent. între altele, aces
tea sînt și rezultatul socotelii 
că azi construcții industriale și 
echipamentul tehnic, evaluate în do
lari, sînt mai avantajoase decît vor 
fi peste un an sau doi.

Tendințele inflaționiste au și con
secințe sociale serioase. Este știut 
că acestea echivalează cu cel 
mai nedrept impozit deoarece 
lovesc în primul rînd în cetățenii 
care au cea mai grea situație mate
rială. Greul „distrugerii" monedei 
nu apasă pe cei cu venituri ridicate, 
ci pe familiile cu venituri modeste, 
accentuînd injustiția socială. Din a- 
ceastă cauză, deprecierea dolarului a 
fost însoțită în ultimii ani de largi 
mișcări revend;cative ale maselor.

Ar fl de subliniat că deteriorarea 
lentă a puterii de cumpărare a do
larului nu este numai o problemă de 
ordin intern, ci și extern. Dolarul 
S.U.A. este deopotrivă și o valută de 
rezervă, de circulație și plată în re
lațiile internaționale, cheia de boltă 
a actualului sistem valutar occiden
tal. O condiție primordială pentru 
îndeplinirea acestor funcții este însă 
stabilitatea, menținerea intactă a 
puterii de cumpărare. Nu este 
deci de mirare că noua ad
ministrație Nixon a considerat din 
primul moment că lupta împotriva 
tendințelor inflaționiste este o înda
torire principală a sa.

O altă monedă capitalistă princi
pală, care suferă de depreciere lentă, 
dar continuă, este lira sterlină. In

1968, indicele prețurilor cu amănuntul 
a crescut în Anglia cu 5,9%. S-au 
scumpit anul trecut nu mai puțin de 
5 000 de articole, multe din ele de 
uz zilnic. Dacă considerăm că în 1951, 
lira sterlină avea o putere de cum
părare integrală (20 de șilingi), în 
1958 puterea ei de cumpărare se re
dusese la 15 șilingi și 11 pence, iar 
în 1968 — la 12 șilingi și 2 pence. Ca 
și în cazul dolarului, micșorarea 
treptată a puterii de cumpărare a 
lirei ~ sterline — și ea valută de re
zervă — are serioase repercusiuni 
internaționale în sistemul monetar 
occidental.

O altă monedă despre al cărui zbu
cium se vorbește insistent de a- 
proape un an încoace este fran
cul francez. Poziția lui precară 
se datorește faptului că deși 
devalorizarea a fost evitată în noiem
brie 1968, deprecierea francului este 
totuși o realitate. în 1968, indicele 
costului vieții a cunoscut creșteri 
simțitoare. Mărirea prețurilor Ia 
mărfurile de export a fost una din 
cauzele deteriorării comerțului exte
rior, ea reprezentînd o frînă pentru 
exporturile franceze. Dezechilibrul 
comercial este deosebit de se
ver față de partenerii din Piața co
mună. Față de R.F.G., principalul 
furnizor și client al francezilor, de 
exemplu, mărfurile exportate anul 
trecut au valorat 11,6 miliarde, 
cele importate — 14,8 miliarde 
franci. Deprecierea francului a 
tribuit la dezechilibrul balanței co
merciale a Franței.

Căror factori se datorește acest val 
de depreciere inflaționistă a celor 
mai importante monede occidentale ? 
Primul vinovat, după opinia econo
miștilor occidentali, este politica fi
nanciară. Teama de criză determină 
guvernele occidentale ca la orice 
semn de stagnare să procedeze, po
trivit concepțiilor keynesiste, la o 
„injecție" monetară în trupul e- 
conomiei, pentru a-1 „relansa". 
Injecția monetară nu este însă alt
ceva decît un termen elegant pen
tru fenomenele inflaționiste. Aceasta 
a fost politica partidului democrat 
din S.U.A.. inclusiv a administrației 
Johnson, a guvernului britanic și a 
altor conduceri din țările occiden
tale.

Cui folosește această politică de 
„relansare" economică ? O simnlă 
trecere în revistă a cifrelor privind 
afacerile și profiturile monopoliste

iar 
de 

con-

dă un răspuns semnificativ acestei 
întrebări. Pretutindeni în Occident 
profiturile monopolurilor cresc. în 
S.U.A., de exemplu, cîștigurils mono
poliste s-au ridicat, în 1967, la circa 
100 miliarde de dolari, adică de zece 
ori mai mult decît în 1929. Băncile 
americane au realizat în 1968 profi
turi cu 11,7% mai mari decît cu un 
an în urmă.

Dar profiturile nu sînt unica for
mă de cîștig a monopolurilor de pe 
urma fenomenelor inflaționiste — 
desigur menținute în anumite limi
te, adică cu grija de a nu se pro
duce o degringoladă, 
tre operațiunile 
te de monopoluri, 
conjunctură, este 
convinge pe acționarii ___
mijlocii să cedeze acțiunile lor în 
schimbul unor obligațiuni cu dobîn- 
dă fixă, rambursabile după o perioa
dă îndelungată — de regulă 25 de 
ani. în timp ce monopolurile inves
tesc capitalurile astfel adunate în 
fabrici și uzine, deci în valori reale, 
deținătorii obligațiunilor se vor 
alege pînă la urmă, din cauza feno
menelor inflaționist o, doar cu o frac
țiune din ceea ce posedau în pre
zent. Aceste fenomene activea
ză deci afacerile monopolurilor, mă
resc profiturile lor, iar în schimb 
sapă încet dar sigur la baza nivelu
lui de trai al cetățenilor cu venituri 
fixe : salariați, pensionari, mici ren
tieri. în felul acesta, politica infla
ționistă se soldează printr-o redis
tribuire a veniturilor din buzunarele 
cetățenilor „de rînd" în cele ale ma
rilor capitaliști.

Pentru a evita pe cît posibil com
promiterea sistemului de prețuri și 
a comerțului exterior, supraîncălzi
rea economiei naționale. creșterea 
mișcărilor sociale revendicative, un 
șir de guverne occidentale au trecut 
acum la politica opusă — a deflatiei 
— prin „austeritate" bugetară, 

sporirea veniturilor din im- 
Și 

statului,
Și

Ieri poporul indian a 
comemorat 50 de ani 
de la represiunile sîn- 
geroase ale autorități
lor coloniale britanice 
împotriva, participan- 
ților la un miting paș
nic, care a avut loc în 
orașul Amritsare. La 
13 aprilie 1919, în piața 
centrală a acestui oraș

a avut loc un miting 
de protest împotriva 
politicii coloniale bri
tanice. Trupele engleze 
au încercuit piața și, 
fără avertisment, au 
deschis focul asupra 
demonstranților, în 
rîndul cărora se aflau 
femei și copii. In urma

acestui atac sîngeros 
peste 1 000 de persoane 
au fost ucise, iar cîte- 
va mii rănite. Atît la 
New Delhi, cît șl în 
alte orașe ale tării, au 
avut loc duminică mi
tinguri și adunări în
chinate evenimentelor 
de la Amritsare.

Guvernatorii băncilor 
centrale ale principalelor 
puteri financiare ale lumii 
apUSene s"au întrunit la Basel 
pentru a continua consultările asupra 
evoluției situației financiare. Problema 
aurului, în primul rînd conflictul 
dintre S.U.A. și Republica Sud-Afri- 
cană asupra comercializării aurului sud- 
african se află pe primul plan al dis-

Suveranitatea Argentinei 
asupra Insulei Falkland, 
aflată sub controlul Marii Britanii a 
fost reafirmată de președintele argen- 
tinean, Juan Carlos Ongania. El a men
ționat că Argentina, din respect față 
de obligațiile internaționale a accep
tat negocieri cu Marea Britanie sub 
egida O.N.U. cu privire la restituirea 
acestor insule.

Guvernul Statelor Unite a adresat la 1 aprilie guver
nului cambodgian O notă în care se menționează că „Statele Unite, 
conform Cartei O.N.U., recunosc și respectă suveranitatea, independența, neu
tralitatea și integritatea teritorială a Regatului Cambodgia, în limitele actualelor 
sale frontiere", a declarat sîmbătă un purtător de cuvînt de la Departamentul 
de Stat al S.U.A. Totodată, menționează agențiile de presă, purtătorul de cuvînt 
a subliniat că guvernul american intenționează „să stabilească și să întrețină 
relații diplomatice cu Cambodgia, pe o bază mutuală satisfăcătoare și că este 
gata să angajeze cu oficialitățile cambodgiene convorbiri în atest sens".

Una 
cele mai 

în i 
aceea

i din- 
agrea- 

actuala 
de a 

mici și

adică 
pozite 
lor 
portului 
lui, 
maselor. Politica de austeritate are 
însă un răsunet negativ asupra eco
nomiei, descurajînd investițiile, fă- 
cînd să crească șomajul. Ea pregă
tește deci terenul pentru o nouă „re
lansare" inflaționistă a economiei.

prin

reducerea cheltuieli- 
prin stimularea ex- 
micșorarea importu- 

restrîngerea consumului

Tribunalul Suprem din 
Madrid a condamnat acum 
cîteva zile pe scriitorul 
Victor Manuel Arbeloa. A- 
cesta a fost acuzat de în
cercare de a discredita 
mișcarea falangistă, deoa
rece, în urmă cu trei ani, 
a publicat în săptămînalul 
catolic „Signo" un articol 
în care condamna crimele 
comise în timpul războiului 
civil din Spania și, în spe
cial, „faptele celor ce au 
bombardat Guernica, au 
săvîrșit atentatele de la 
Badajoz și execuțiile de-a 
lungul drumurilor din Na
varra". Sentința tribunalu
lui a fost pronunțată la a- 
proximativ o săptămînă 
după ridicarea stării ex
cepționale instituite la 24 
ianuarie, ceea ce constituie 
o mărturie grăitoare a ca
racterului formal al acestei 
măsuri.

în versiunea oficială, 
starea excepțională a fost 
decretată pentru a pune 
capăt existentei „unor 
grupuri minoritare ce vi
zează sistematic tulburarea 
păcii si ordinii publice". 
„Argumentele guvernului
— scria ziarul „Le Monde"
— nu au convins însă pe 
nimeni". în cursul ultimu
lui an, deteriorarea rapidă 
a situației economice din 
țară — la care s-au adău
gat represiunile antidemo
cratice — a avut ca ur
mare un amplu val de ne
mulțumiri. Instituirea stă
rii excepționale a fost în-

tîmpinată cu vii proteste. 
Mișcarea grevistă organi
zată de comisiile muncito
rești (sindicate considerate 
ilegale de autorități) s-a 
intensificat considerabil. 
La numai o săptămînă 
după decretarea stării ex
cepționale. numărul mun
citorilor în grevă a ajuns

întregii perioade ianuarie- 
martie, au continuat să 
aibă loc numeroase acțiuni 
de protest, care au îmbră
cat cele mai variate forme 
și au cuprins aproape toate 
păturile populației. Avîn- 
tul înregistrat de lupta 
maselor populare a eviden
țiat forța, influenta, legă-

succes al forțelor democra
tice spaniole. în același 
timp, numeroase persona
lități progresiste au relevat 
că acest gest este o măsură 
„menită săe poleiască cu 
aura liberalizării vechea 
jațadă" („l’Humanită"). A- 
firmație în sprijinul căreia 
vin și declarațiile făcute

spania : 0 POLEIALĂ TRANSPARENTĂ

în partea de nord a tării 
la peste 20 000. Greviștii au 
îmbinat revendicările eco
nomice cu cele politice : ri
dicarea stării excepționale, 
sindicate muncitorești libe
re. încetarea represiunilor 
și recunoașterea libertăților 
democratice. Acțiunile or
ganizate de studenți la 
Madrid, Barcelona, Sala
manca au fost corelate cu 
cele ale muncitorilor. în 
același timp, de-a lungul

turile în mase ale Parti
dului Comunist Spaniol — 

. „singura organizație politică 
din opoziție care dispune 
de o tortă reală si de o 
structură", cum subliniază 
ziarul ..Le Figaro".

In fata eșecului ..opera
țiunii de intimidare", gu
vernul s-a văzut silit să-și 
schimbe tactica. ridicînd 
starea excepțională înain
te de termen. Incontestabil, 
aceasta constituie un real

de însuși ministrul infor
mațiilor și al turismului, în 
sensul că va fi folosită în 
continuare „forța necesa
ră" împotriva oricărei miș
cări ostile regimului. De 
altfel, același caracter for
mal îl are și decretul emis 
de Consiliul de Miniștri al 
Spaniei cu privire la am
nistia totală a „oricăror 
responsabilități penale de
rivate din orice fapt avînd 
o legătură cu războiul ci-

vil". în cercuri autorizate 
din Madrid se afirmă că 
decretul nu implică elibe
rarea nici unui deținut po
litic. De asemenea, se sub
liniază că, deși în unele ca
zuri acțiunile penale sînt 
stinse, decretul nu repu
ne în drepturi foștii con
damnați și familiile lor.

Iată 
data 
luate 
au reușit să inducă 
eroare poporul. Din Spa
nia continuă să sosească 
știri potrivit cărora masele 
largi ale oamenilor muncii 
nu au renunțat la luptă. 
La Bilbao, Valencia, Ma
drid au avut ioc demon
strații de protest împotriva 
prezenței bazelor militare 
americane. în principalele 
întreprinderi din capitala 
țării, comisiile muncitorești 
au difuzat un document 
care condamnă încercarea 
guvernului de a elabora o 
nouă lege sindicală fără 
să țină seama de punctul 
de vedere al muncitorilor 
în document se arată că 
muncitorii trebuie să lupte 
pentru sindicate proprii, 
pentru „o democratizare a 
legislației actuale". Toate 
aceste fapte demonstrează 
că forțele progresiste din 
Spania, avînd în fruntea lor 
Partidul Comunist Spa
niol. ansamblul mișcării 
democratice opune o 
rezistentă hotărîtă regimu
lui fra^chist.

Dan MUNTEANU

de ce, nici de
aceasta măsurile
de autorități nu

........................... în
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