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D
upă trei zile 
de vii dezba
teri, care au 
prilejuit o ana
liză aprofun
dată a activi
tății sindicate
lor, a sarcini
lor sporite ce

le revin pentru îndeplinirea
programului de înflorire a
patriei, trasat de Congresul 
al IX-lea al Partidului Comu
nist Român, Congresul sindi
catelor și-a încheiat joi lucră
rile.

La ședința de închidere au 
participat tovarășii: Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ghe
orghe Apostol,- Alexandru 
Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, 
Alexandru Drăghici, Petre 
Borilă, Constantin Drăgan, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheor
ghe Radulescu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, membri su- 
pleanți ai Comitetului Execu
tiv și secretarii C.C. al 
P.C.R., vicepreședinți ai Con
siliului de Stat și ai Consiliu
lui de Miniștri.

Conducătorii de partid și de 
stat au fost salutați cu puter
nice aplauze și urale.

Erau prezenți numeroși in
vitați — membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale și organi
zații obștești, activiști de 
partid și de stat, vechi mili- 
tanți ai mișcării revoluționare, 
oameni de știință, artă și cul
tură, reprezentanții organiza
țiilor sindicale naționale și in
ternaționale care au asistat la 
lucrările Congresului, ziariști 
români și corespondenți ai 
presei străine.

Tovarășul Constantin Dră
gan a anunțat că în prima 
parte a ședinței de dimineață, 
Congresul a ales, prin vot se
cret, Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindica
telor din România și Comisia 
centrală de cenzori.

(Continuare în pag. a III-a)

secretar general al C.C. al P.C.R.
dinCongresul Sindicatelor 

exprimă profundul atașament al 
peste 4 milioane de oameni 
cii organizați în sindicate față de Partidul 
Comunist Român — călăuza încercată a po
porului nostru în făurirea României so
cialiste, prosperă și înfloritoare — și trans
mite un fierbinte salut Partidului, Comitetu
lui Central, iubit și stimat de oamenii mun
cii, de întregul nostru popor.

Lucrările Congresului au relevat puternic 
că sindicatele din Republica Socialistă Româ
nia și-au însușit pe deplin politica partidului, 
expresie a intereselor vitale ale clasei mun
citoare, ale tuturor celor ce muncesc și sînt 
animate de hotărîrea fermă de a-și aduce din 
plin contribuția la înfăptuirea prevederilor 
Congresului al IX-lea al P.C.R. pentru con
tinua dezvoltare a economiei și culturii, creș
terea bunăstării și fericirea poporului.

Aprecierile cu privire la activitatea sindi
catelor, îndrumările de neprețuită valoare 
cuprinse în salutul Comitetului Central adre
sat Congresului, ne mobilizează și ne însufle
țesc, ne întăresc hotărîrea de a munci cu și 
mai multă abnegație pentru ca forța și ca
pacitatea organizatorică a sindicatelor, expe
riența lor bogată, acumulată în decursul ani
lor, să fie valorificată pe deplin în interesul 
măreței cauze a desăvîrșirii construcției so
cialiste.

Subliniind rezultatele dobîndite, Congresul 
a scos în evidență totodată că sindicatele 
dispun de însemnate posibilități pentru per
fecționarea și ridicarea eficienței activității 
lor de antrenare a maselor la organizarea și 
conducerea producției.

Uniunea Generală a Sindicatelor, toate or
ganele și organizațiile sindicale vor pune și 
pe viitor în centrul preocupărilor lor mobili-

România 
celor 

ai mun-

zarea largă a celor ce muncesc din fabrici 
și uzine, din mine și de pe șantiere, din 
G.A.S. și S.M.T., pentru îndeplinirea și depă
șirea planului de dezvoltare. a economiei na
ționale, creșterea producției, productivității 
muncii, reducerea prețului de cost, îmbună
tățirea continuă a calității produselor, reali
zarea exemplară a sarcinilor de export,. obți
nerea de economii și beneficii peste plan, 
înfăptuirea la termen a grandiosului pro
gram de investiții — conștiente fiind ca \ de ‘ 
toate acestea depind creșterea permanentă 
a forțelor de producție, a bunăstării mate
riale și culturale a întregului nostru popor,' 
propășirea patriei.

Organele și organizațiile noastre vor de
pune toate străduințele pentru a îmbunătăți 
și mai mult conținutul consfătuirilor de pro
ducție, pregătindu-le temeinic și punînd în 
dezbaterea lor problemele majore ale organi
zării superioare a producției și a muncii. Ne 
vom spori necontenit grija, și atenția față de 
propunerile oamenilor muncii — nesecat 
izvor de înțelepciune — și vom ajuta îndea
proape conducerile întreprinderilor pentru a 
le valorifica cu maximum de operativitate și 
eficiență. Sindicatele vor activă neobosit 
pentru ca întrecerea socialistă să cuprindă 
pe toți oamenii muncii, să devină și mai con
cretă, să concentreze talentul și energia mun
citorilor, inginerilor și tehnicienilor asupra 
factorilor principali care determină dina
mismul și vitalitatea economiei noastre na
ționale.

Sindicatele își vor spori continuu munca 
de masă și sprijinul pentru ca mișcarea ino
vatorilor și raționalizatorilor, prin care ma
sele largi de oameni ai muncii participă

(Continuare tn pag. a III-a)

NEPLĂTITE
RITMULUI

III
ACȚIUNE

I. ȘERBU

(Continuare tn pag. a II-a)

în agricultură, a răspun- 
pentru bunul mers al 

agri
importante

SCHIMBUL
INIȚIATIVA

• Mașini care așteaptă o jumătate de 
oră și altele care nu
• Absența maistrului
• Cind recepționezi
• Disciplina nu se

listele cu...

lucrează de loc 
și implicațiile ei 
cu ochii închiși 
intărește privind

Ar fi normal să a- 
ducem cuvinte de lau
dă colectivului Uzinei 
mecanice Medgidia. 
Acesta și-a îndeplinit 
pînă acum sarcinile de 
pian atît Ia producția 
globală cit și Ia pro
ducția marfă. Pînă aici 
toate bune. Dar uzina 
din Medgidia este $i 
unul din colaboratorii 
Uzinei „Tractorul" 
Brașov. In această ca
litate, nu s-a achitat 
însă de sarcinile ce-i 
reveneau. A rămas da
toare uzinei din Bra
șov cu livrarea a cir
ca 100 seturi de zale 
pentru tractor. Activi
tatea de producție în 
atelierul de confecțio
nat zale, pentru a face 
fată sarcinilor mari 
ce-i revin, a fost orga
nizată în trei schim
buri. Linia de fabrica
ție este, de asemenea, 
bine înzestrată cu ma
șini de înaltă tehnici
tate. De ce n-a fost, 
totuși, realizat planul 
la acest sortiment ?

Fiecare echipă din 
schimbul I al atelieru
lui de confecționat za
le își realizează sarci
nile de plan. Undeva 
se pierde însă cadența 
în îndeplinirea ritmică 
a planului. Analizăm

cum se desfășoară ac
tivitatea și în schim
bul de noapte. Cu cît- 
va timp în urmă am 
însoțit la lucru schim
bul III. Acesta își 
începe activitatea la 
orele 11,30. Lucrul în
cepe, dar multe ma
șini își așteaptă încă 
muncitorii. După mai 
bine de o jumătate de 
oră, unii încep să so
sească. Printre ei se a- 
flă și Bobe Dumitru, 
strungar pe un carusel, 
Mircea Ungureanu lu
crează o vreme și a- 
poi dispare fără să 
știe nimeni ceva des
pre el. La alte mașini 
Vasile Zăvoianu, Ni- 
colae Alexandru, Con
stantin Ungureanu și 
Vasile Matache care 
au venit la lucru con
știincios, stau degea
ba. II căutăm pe mai
strul de schimb care 
trebuie să asigure a- 
sistența tehnică a fa
bricației și de la care 
dorim să primim ex
plicația acestei stări 
de lucruri, dar pri-

GEORGE 
MIHÄESCÜ

(Continuare
tn pag. a II-a) '

De la începutul anului 1964 stegulețul de „evidențiat în întrecerea socia
listă" nu a părăsit niciâdătă standul !de> lubru al matt.ițerului Ștefan •Ene, 
de la Uzinele „23 August" din Capitală. Cele două insigne de fruntaș, pă
strarea titlului de evidențiat de la Începutul acestui an atestă hărnicia, con

știinciozitatea și priceperea acestui talentat tinăr
Foto:-ION-CUCU

în primăvară, datorită unei 
bune organizări a muncii, ță
ranii cooperatori din raionul 
Pitești au terminat printre 
primii din regiunea Argeș în- 
sămînțarea porumbului, a 
florii-soarelui, a cartofilor și 
a celorlalte culturi prășitoare. 
Semănate în condiții agroteh
nice superioare anului trecut, 
plantele au răsărit uniform și 
se dezvoltă viguros.

Dar semănatul nu este decît 
un prim pas spre obținerea 
unor recolte de porumb așa 
cum și-o doresc țăranii coo
peratori din acest raion, a- 
dică mult superioară anilor 
anteriori.

Mecanizatorii abia decupla
seră semnătorile și au și tre
buit să treacă la reglarea cul
tivatoarelor. Atenția consilii
lor de conducere, a specialiș
tilor, a tuturor este îndreptată 
acum spre întreținerea cultu
rilor prășitoare.

Ei cercetează cu grijă tere
nul și acolo unde situația in
dică „începeți 1“, trec la exe
cutarea lucrărilor de întreți
nere ; se grăpează, se aplică 
sapa rotativă, se efectuează 
prășitul mecanic și manual, 
se completează golurile, 
aceste lucrări participă 
de oameni.

Cu cîteva zile în urmă, 
cind prin Văleni, Albota, 
teasca, Oarja, Bradu și 
sate, am întîlnit, pe cîmp, 
la prășit foarte mulți tineri. 
Participarea tinerilor Ia între
ținerea culturilor, așa cum am 
aflat, face obiectul unei acti
vități deosebite a majorității 
organizațiilor U.T.C. din raion.

— Pentru organizațiile 
U.T.C. din cooperativele agri
cole — ne explica tovarășul

Dumitru Bădescu, prim se
cretar al comitetului raional al 
U.T.C. —■ participarea tinere
tului la lucrările de întreține
rea culturilor reprezintă un 
mare examen. Dezvoltarea la 
tineri a dragostei pentru mun-

ca 
derii 
muncii în cooperativa 
colă sînt sarcini 
stabilite de recentul Congres 
al U.T.C., pe care organizațiile 
noastre se străduiesc să le 
traducă în viață. întreținerea

culturilor prășitoare — cam
panie care solicită multe for-, 
țe umane — este prilejul cel 
mai nimerit pentru a verifica 
eficiența activităților politico- 
educative desfășurate de or
ganizațiile U.T.C. în acest sens, 
în fiecare organizație de bri
gadă, principala preocupare 
actuală este — toți tinerii 
prezenți la prășit.

Participarea tineretului 
executarea lucrărilor din 
ceastă campanie continuă 
fie pregătită cu toată grija 
fiecare organizație U.T.C. lua 
Căteasca, obișnuitei adunări 
generale dinaintea fiecărei 
campanii i s-a asigurat anul 
acesta un conținut mai inte
resant, mai mobilizator. Mai 
întîi, secretarul organizației 
U.T.C. a prezentat un referat 
despre sarcinile tinerilor în 
perioada întreținerii culturi
lor. Inginerul agronom a vor
bit despre importanța acestor 
lucrări, despre felul în care

Întreprinderea integrată de li
nă Constanța. Tinâra Irina Si- 
dorenco, imbogățindu-și cunoș
tințele profesionale, și-a însu
șit repede tehnologia noilor 

războaie de țesut

DOUA FEL URI
DE A TE SIMȚI..ACASA99

RAID PRIN CĂMINELE
DE LOCUIT DIN ORAȘUL BRAȘOV
ACASA. Aceasta a fost im

presia în momentul în care am 
trecut pragul blocului din Ca
lea București nr. 53. Aici este 
casa comună a celor 280 de 
tineri nefamiliști, lucrători la 
Trustul 3 Construcții. în ca
mere — aparate de radio și 
difuzoare, draperii și cuver
turi . din același creton în
florat care1 dau încăperilor un 
aer vesel, intim, covoare. La 
clubul căminului — televizor,

cîteva mese în jurul cărora se 
poate închega o discuție ca în 
familie. Iar dacă de-a lungul 
pereților se rînduiesc șiruri 
de fotografii, acestea sînt fo
tografiile unei familii mari, în 
care recunoști noile blocuri 
din cartierul gării, noi peisa
je ale orașului. Ei, căminiștii 
au fost martori, sînt partici- 
panți activi la aceste con
strucții.

Mai peste tot se răsfoiesc

cărfi și caiete. Mulți dintre 
băieți sînt înscriși la învăță- 
mîntul seral. Mai au două cea
suri pînă la prima oră — și se 
pregătesc. Alții se spală și-și 
pun o cămașă curată, ca pen
tru școală ! îi vezi pe lîngă pa
turi adunați doi-trei. în multe 
dormitoare, băieții s-au gru
pat anume : sînt în aceeași 
clasă și au preocupări comu
ne. Nimeni nu-și stingherește 
vecinul. în asemenea dormi
toare toți învață. E inițiativa 
comitetului U.T.C. de a-i gru
pa astfel.

Se-nserează.,. Ce fac ceilalți 
care nu sînt înscriși la școa
lă '! Cu o parte dintre ei ne 
întîlnim la club sau la biblio
teca blocului.

rămînă 
ascultă 

atîtea 
de re-

Unii au preferat să 
în dormitoare: citesc, 
muzică. Mai sînt și 
chestiuni gospodărești 
zolvat. Se simte în multe ca
mere grija, strădania ca totul 
să fie ca acasă. Firesc. Disci
plina, economia, bunele de
prinderi însușite datorită edu
cației primite pe șantier, pă
trund și aici în cămin, în via
ța cea de toate zilele. întrece
rea pentru camera cea mai 
bine întreținută s-a bucurat 
de atenția colectivului de con
ducere al întreprinderii (de 
curînd chiar inginerul Petre 
C. Petre, directorul întreprin
derii, participase la un raid 
prin dormitoare) a comitetului

Foto : ION GUCU

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

voleiul românesc
VIORICA GRIGORESCU

(Continuare In pag. a II-a) VASILE RANGA
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de partid și, bineînțeles, a co
mitetului U.T.C.

inclinat balanța in favoarea 
echipei din Ștefan cel Mare, 
se impune consemnată su
premația cucerită de voleiul 
românesc, demonstrată cu

Pe podiumul victoriei :

intilnit o altă forma- 
certă valoare inter- 

„Dinamo"-Bucu- 
a reușit perfor-

La un alt capăt al orașu
lui, în cartierul Zizinu- 
lui, urmărindu-i pe ti

nerii nefamiliști de la Uzina 
II „acasă“, observi cu surprin
dere că viața lor se deosebeș
te mult de a celor de la între
prinderea 3 Construcții. între 
două paturi, pe un scaun, 
Sava Dragomir și Bîrcu Pavel 
sînt prinși într-o partidă de 
66. Prezența noastră nu-i stin
gherește. Miza jocului, cîte
va sute de lei, stă martoră a-

Ultimul act al finalei „Cu
pei Campionilor Europeni“ 
la volei, a încoronat un suc
ces de prestigiu al voleiu
lui românesc. Formațiile în 
dispută: Rapid, campioană 
națională, deținătoarea de
finitivă a trofeului (a cuce
rit titlul de 3 ori consecu-

tiv) a 
(ie de 
națională, 
rești, care 
marița de a-și Înscrie nu
mele in cartea de onoare a 
învingătorilor competiției. 
Dincolo de cifrele celor 9 
seturi ale finalei care au



ezvoltarea 
științelor, pro
gresul cunoș
tințelor noas
tre despre

natură și socie
tate prezintă
un ritm ulu
itor. Tot ce se

COWRS „CBIF... mu, 
SĂ RĂSPUNDĂ!“

Mai mulți cititori ne-au solicitat să le dăm amănunte a- 
supra lui Costică Rezolvă Tot. Cine e acest om. Mai mult, 
un corespondent din Craiova ne scrie : „Și Costică Rezolvă 
Tot și autorul e cam mult“.

Mai întîi aflați că acest personaj nu există, el a fost folo
sit ca un pretext publicistic de autor pentru rezolvarea 
unor probleme de interes obștesc sau personale ridicate de 
scrisorile ce sosesc zilnic la redacție. Renunțînd la substi
tuiri de nume, autorul va continua „conflictul“ cu cei care 
poartă oamenii pe drumuri, care complică lucrurile simple, 
cu cei ce încurcă lumea. Rubrica noastră care poate fi 
specificată pe plicurile expediate de cei care au de sesizat 
situații potrivite cu profilul ei se va numi în viitor „In 
conflict cu...“. ________

zi m-am gindit 
să organizez un 
concurs, pe ca
re am hotâril 
să-l intilulez : 
„Cine... trebuie, 
să răspundă I" 
Mai precis, eu 
am să lac plicu-

rile să vorbească. Am încercat 
să-i fac să vorbească pe 
tovărășii de la Comitetul 
orășenesc Hunedoara al U.T.C., 
dar a fost imposibil. Una 
din scrisori ce se reierea ia 
activitatea culturală. le-am 
trimis-o pe data de 17.1. 
1966 dar., nimic. A doua, tot 
cu același continui, pe data de 
19.11.1966. insă ei tac în con
tinuare Cred că am să-i invit 
la un concurs al tăcerii. Or să
ocupe locul 1. Acum am cum
părat un., biban și fac expe
riență cu el. Cu acesta e sim
plu, dacă în citeva zile nu-1

fac să vorbească, îl frig și îl 
măninc. Dar ce fac cu ceilalți î 
Cu plicurile e însă mai ușor. 
Le pui întrebarea și ele răs
pund.

Concurenta sînt... Dar mai 
bine să vă fac cunoștință cu ei 
cind le vine rîndul.

Deci, primul concurent să 
poitească pe birou, adică pe 
scenă.

Am chemat unul și au venit 
doi. ti recunosc. Sini reprezen
tanții... sfaturilor populare din 
comunele Comani și Dragă- 
nești-Olt. Se privesc ca doi co
coși puși pe hartă. Pentru orice 
eventualitate, am să stau în
tre ei.

— întrebarea pentru dum
neavoastră este următoarea: 
Dacă pornesc din comuna Co
mani, în cit timp ajung la Dră- 
gănești-Olt, folosind drumul cel 
mai scurt ?

— Vă rugăm să precizați în 
ce anotimp ?

— Să zicem... toamna.
— Atunci, nu ajungeți nici

odată — răspunde reprezentan
tul Sfatului popular din Comani 
— și asta din vina lor, că nu 
repară șoseaua.

— Ba a voastră, intervine 
celălalt. Un kilometru din șo
sea vă aparține vouă I

— V-am trimis... adresă s-o 
faceți voi I

— Noi v-am expediat și un... 
referat I

Ce puteam să faa 1 l-ar» eli
minat din concurs. Dacă-i mai

țineam mult, asfaltau șoseaua 
cu., referate, adrese, ștampile, 
avize etc. Cind scriu aceste 
rînduri, aflu că cele două sfa
turi populare comunale au a- 
juns la o înțelegere : să repare 
împreună șoseaua. De acord, 
dar cind ?

Noul concurent e ospătar la 
restaurantul „Parcul Doro
banți".

— Pentru dumneavoastră o 
întrebare talger: Ce se întîm- 
plă dacă din virful Caraiman 
dau drumul la o chiflă luată 
de la restaurantul dumnea
voastră ?

întrebarea a fost fulger, dar 
a căzut ca un... trăznet pe capul 
bietului concurent. Se încruntă, 
se irămîntă se gîndește, și 
iată-1 că se luminează la tată.

— Ajunge în perfectă stare 
la Bușteni și poate fi servită 
din nou clientilor.

— Exact I Unor astfel de pie
troaie le poji da drumul și din 
Himalaia. In cel mai rău caz, 
vor scrijeli stincile, dar ele nu 
pafesc nimic.

Minus 25 de puncte pentru 
responsabilul restaurantului.

în sfîrșit, sosește și următo
rul concurent. Numele dum
neavoastră ?

— C.T.C., mai exact C. P. 13, 
și lucrez la întreprinderea po
ligrafică „Casa Scînteii".

— Să ne spuneți dumnea
voastră ce scrie în cartea fra
ților Grimm „Povești“, ediția 
1965 (mai exact, volumul cum
părat de Ion Munteanu din 
Sebeș Alba), de la pagina 160 
la 177 ?

— Nu știu! Să-mi spună to
varășul Munteanu.

— Nici el nu știe, deoarece 
filele respective lipsesc, iar 
dumneavoastră a(i aplicat 
ștampila C.T.C. Pe lingă faptul 
că nu vă acord nici un punct, 
am să rad de pe ștampilă ulti
mul C. Motivul ? Dumneavoas
tră laceti numai control tehnic, 
dar nu și de calitate.

Concurentul care așteaptă 
acum să-i pun Întrebarea ce 
i-am pregătit-o nu vrea să-și 
spună numele și nici funcția. 
O fi din conducerea Scolii de 
șoferi din Curtea de Argeș, 
sau. poate, secretarul Comite
tului U.T.C. ? Indiferent pe cine 
reprezintă. întrebarea e ace
eași : Cum își petrec timpul li
ber cei 800 de elevi ai acestei 
școli ?

— în timpul liber, elevii noș
tri... sînt liberi să facă ce vor.

— Și dumneavoastră sîntefi 
liberi să le lace/i acest timp 
cit mai plăcut, cit mai bogat 
In acțiuni cu/tural-educative.

Mai sînt cițiva concurenți, 
dar juriul a hotărit să încheiem 
concursul.

Și acum premiile :
Premiul III: nu se acordă. 

Premiul II: de asemenea. Pre
miul I: corespondenții volun
tari Ion Badea, Iosif Cîrjea, 
Mihai Georgescu și Ion Mun
teanu, care, prin scrisorile tri
mise redacției, m-au ajutat la 
realizarea acestui concurs.

GH. NEAGU

știa, consistent și argumentat 
— acum 200 de ani, alcătuia 
o jumătate din ce s-a știut la 
1850, un sfert din ce s-a știut 
la 1900. Se estimează, azi, la 
20-25 ani, perioada necesară 
pentru dublarea cunoștințelor 
tehnice și științifice.

Dezvoltarea accelerată nu 
se referă însă numai la vo
lumul cunoștințelor științifice, 
ci și la înnoirea cunoștințelor, 
la mișcarea datelor, a ideilor, 
a teoriilor. Un fapt științific 
este repede cunoscut de spe
cialiștii din țară sau de peste 
hotare. Confirmarea sau in
firmarea sa nu întîrzie. El 
devine de obicei, imediat, 
punctul de plecare al unei noi 
cercetări. De multe ori, suc
cesiunea apariției lucrărilor 
care alcătuiesc un „lanț de 
cercetări“ se prezintă la in
tervale de citeva luni sau 
chiar săptămîni. Această si
tuație caracteristică poate fi 
exemplificată prin progresul 
cunoștințelor în fizica atomi
că și subatomică, unde teorii 
structurale fundamentale s-au 
succedat, în ultmii ani, în rit
mul de 1—2 pe an.

Creșterea rapidă a volumu
lui cunoștințelor, înnoirea ra
pidă a lor — se explică, fireș
te, prin condiții materiale, 
dar și prin condiții ce ar pu
tea fi numite condiții extra- 
materiale. Numărul de cerce
tători este mare și în creștere 
accelerată. Cercetarea științi
fică este o profesiune, azi;

înainte, omul de știință era 
o raritate. Mase mari de oa
meni sînt angajate, direct sau 
indirect, în cercetare ; ele vor 
reprezenta în curînd procente 
din populația unei țări. Fon
duri uriașe sînt investite în 
utilarea și finanțarea labora
toarelor ; ele reprezintă efec
tiv procente din bugetul 
țărilor bine dezvoltate. Utila
rea „de fond“ a institutelor 
și a centrelor de cercetări 
face posibilă abordarea ne- 
întîrziată a temelor de lucru 
noi. Progresul tehnic în cerce
tarea științifică înseamnă in

ai naturii“, știm să depistăm 
mai ușor, atît adevărul cît și 
eroarea. Datele de măsurătoa
re sînt supuse sistematic pre
lucrării statistico - probabi 
liste, care le „cerne“, eliminînd 
ceea ce nu are suficient temei 
în fapte, deosebind întîmplă- 
torul de necesar.

Procedee matematice ela
borate ne ajută să exploatăm 
mai deplin aceste rezultate, 
iar uzul calculatoarelor elec
tronice (a „creierelor artificia
le“) lărgește enorm cîmpul 
aplicării matematicii în toate

seamnă faptul că „știința a 
devenit o forță nemijlocită de 
producție“ ? înseamnă că in
dustria pretinde științei solu
ții, cu insistență. Și nu numai 
industria, ci și medicina, agro
tehnica. Se adaugă o emulație 
între state — rezultînd din 
interese economice, politice 
dar și spirituale. Iar orienta
rea lucrărilor, concentrarea 
eforturilor, devin măsuri or
ganizatorice de primă însem
nătate pentru asigurarea 
acestui ritm. înființarea Con
siliului Național al Cercetării 
Științifice concretizează atitu-

RITMUL
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troducerea unor dispozitive, 
aparate și principii de lucru 
perfecționate : metode din ce 
în ce mai directe, care cruță 
timp, care deschid drumul 
automatizării. Pentru biolog, 
astfel de tehnici sînt, bună
oară, tehnicile cu radioizotopi, 
sau microscopia în contrast 
de fază, sau aparatele electro
nice de măsură. Pentru chi
mist, astfel de tehnici sînt 
cele fizice, de analiză a mate
rialelor, de exemplu cele 
spectroscopice, electronice etc. 
Dar există și un progres în 
gîndire : știm să organizăm 
mai bine cercetarea, în vede
rea obținerii unui „răspuns

Victor Săhleanu
Conf. dr. docent

ramurile științei, economiei, 
producției.

Eflorescența luxuriantă a 
publicațiilor științifice, înmul
țirea contactelor internaționa
le prin simpozioane și congre
se (numai în 1966, Uniunea 
Societății Științelor Medicale 
din țara noastră, organizează 
peste o sută de asemenea 
consfătuiri !) reprezintă o altă 
premiză a progresului rapid. 
Dar stimularea efectivă a 
acestui progres vine din par
tea practicii sociale. Ce în-

dinea științifică a statului 
nostru, în problema ritmului 
dezvoltării științifice.

în această situație realiză
rile cercetării se cer rapor
tate la timpul necesar obți
nerii lor și, firește, la mijloa
cele materiale cheltuite. Ac
centuăm asupra problemei 
timpului calificat, variantă a 
problemei muncii calificate: 
un specialist de înaltă califi
care nu are voie să-și piardă 
timpul cu activități ce ar pu
tea fi efectuate de alții.

Există și dificultăți sau 
primejdii legate de ritmul 
impetuos de dezvoltare ? 
Există. Acest ritm face nece

sară specializarea maximă — 
uneori îngustă — și această 
specializare, greșit înțeleasă, 
duce la pierderea perspectivei 
de ansamblu asupra proble
melor. Torentul de publicații 
face dificilă documentarea 
adîncită ; o parte din rezulta
tele comunicate și publicate 
se pierd fatalmente în acest 
șuvoi, nu ajung la destinatar. 
Informația, dacă e lacunară, 
poate genera lucrări superfi
ciale, care să ducă la redesco
perirea unul fapt. Nevoia de 
a fi la curent cu informația 
recentă duce aproape fatal 
la neglijarea lucrărilor clasice, 
de o mare bogăție concep
tuală...

Remediile sînt aproape im
perative. în primul rînd serio
zitatea, sub multiplele sale 
aspecte — care, toate, țintesc 
la aceea ca „treaba să fie 
bine făcută“. în al doilea rînd, 
combaterea a tot ce înseamnă 
tergiversare, încetineală, ami- 
nare nejustificată, obstacol 
formal. Nu melcul este simbo
lul vieții de azi, ci racheta... 
Și, printre altele, compensa
rea tendințelor analitice prin 
aprecierea și cultivarea spiri
tului de sinteză, sub diversele 
sale aspecte : de informație 
generală, de cultură.

eu 
m-au 
m-au 

m-a
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Scenă din piesa „Șantajul

l. B. Shaw. In premierăde

la Teatrul de Stat

din Oradea

FESTIVALUL

FILMULUI

NAȚIONAL
Mamaia va găzdui intre 15 și 22 

iunie a IlI-a ediție a Festivalului 
Filmului Național.

Sub emblema „Pelicanului alb", 
pe ecranul Teatrului de vară din 
această frumoasă stațiune vor fi 
prezentate producții ale studiouri
lor noastre realizate în ultimul an. 
Printre acestea se numără filmele 
„Răscoala", „Procesul alb", „Du
minică la ora 6“, „Haiducii” — cu
noscute publicului larg, precum și 
producții a căror premieră va avea 
loc pe litoral. Alături de filmele 
artistice vor intra în competiție 
numeroase pelicule documentare 
ale cineaștilor de la studioul „Ale
xandru Sahia". In seara închiderii 
festivalului va fi prezentată, în 
cinstea premiaților, coproducția 
româno-franceză „Steaua fără 
nume".

(Agerpres)

— Ehei, băieți, ha
bar n-aveți voi prin 
cîte am trecut 
pînă acum ; 
prins furtuni, 
acoperit valuri,
încins soarele la tro
pice, în zecile de mii 
de kilometri par
curși ; și întotdeauna 
mîna mi-a stat sigură 
pe timonă, nava nu 
s-a clintit o singură 
dată în lupta cu 
apele. Și e mult de 
cînd am pus prima 
oară piciorul pe 
navă ; am sărbătorit 
recent, pe 13 mai, 28 
de ani de navigație. 
Ce știți voi...

Cei doi tineri as
cultau vrăjiți povesti
rile comandantului 
lor, pe care, prins în 
această clipă de măr
turisiri, nu mai era 
nevoie șă-l sicii cu 
întrebări. (în restul 
timpului este om mai 
puțin comunicativ

ursuz chiar — așa 
cum îi stă bine unui 
bătrîn comandant — 
și numai ochii îi ard 
mistuiți de dorul de
părtărilor, alergînd 
sălbatec peste valuri).

Bătrînul „lup de 
mare“ se întrerupse 
puțin, își aprinse cu 
un gest specific pipa, 
rechemîndu-și amin
tirile. Treptat acestea 
se caută, se adună în 
memorie, derulîndu- 
se aidoma unui film. 
Iată, mii de oameni 
purtați cu grijă de 
dînsul peste tangajul 
valurilor; parcă-i ve
de — uite, acolo la 
proră, doi îndrăgos
tiți, scrutînd orizon
tul..., la pupa, un bă- 
trînel necăjindu-se 
cu pălăria aceea mare 
de soare..., tînărul a- 
cela dezbrăcat pînă 
la brîu și bronzat ca 

indian, făcînd

cercuri cu mina 
apă... — îi vede 
toți, retrăind cu 
tensitate în aminti
rile lui.

— Ehei, băieți, prin 
cîte n-am trecut eu 
pînă acum...

...Discuția am 
zultat-o recent, la de
barcaderul lacului 
Herăstrău. Bătrînul 
„lup de mare“, E. M„ 
le povestea celor 
două ajutoare 
sale, Mihai Suciu 
Dumitru Călin, 
„peripețiile" lui 
cei 28 de ani petre- 
cuți pe apă.

28 de ani, E. M. și 
l-a petrecut condu- 
cînd vaporașe pe 
cui Herăstrău. și 
văzut niciodată

I. ANDREIȚĂ
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NOAPTEA IGUANEI

rulează la Patria (orele 9; 
11.15, 13,45; 16,15; 18.45;
21,15). Grivita (orele 9, 
11,30 14; 16,30> 19, 21,30).

GENTLEMENUL DIN COCODY 
rulează la Republica (orele 8.30; 
10.30; 14.30; 16,45; 19; 21 45), 
Festival (orele 8,45; 11,15; 13-45, 
16,15; 18,45; 21.15), Modern 
(orele 9.45-, 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21). completare. Cartiere 
noi în București.

IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE

rulează la Capitol (orele 9,45; 
12,30; 15,15; 18; 20.45), Melo
dia (orele 8,30, 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Flamura (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
completate. Orizont științific 
nr. 2.

SOȚIE FIDELA
rulează la București (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21).

HAIDUCII — cinemascop 
rulează la Gloria (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45), 
Tomis (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), completare. 
Orizont științific nr. 2.

DOMNUL — cinemascop 
rulează la Victoria (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30-, 20.45), 
completare, Geologii.

DUPĂ MINE. CANALII I — cine
mascop

rulează la Lumina (orele 10; 
12,30; 15; 17,45; 20,30), Munca 
(orele 10,30; 16; 18,15, 20,30). 

AMERICA, AMERICA
rulează la Central (orele 9,30; 
12,45; 16,15; 19,45).

FIFI ÎNARIPATUL
rulează la Union (orele 14,15; 
16,30; 18,45; 21), completare, 
Al Vllt-lea Congres al U.T.C. 

JUDEX
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 18,15; 20,30), completare 
1 Mai 1966 — Program pentru 
copii ora 10.

MIC ROMAN - CULORI IN 
PICTURA PESCARI AMATORI 
- CARNET DE SCHIȚE - SUB 
ARIPA VULTURULUI.

rulează la Timpuri Noi (orele 
10—21 în continuare).

BEATA
rulează la Feroviar (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21). com
pletare, Pirvu Mutu - zugra- 
vu

ATENTATUL — cinemascop 
rulează la Feroviar latele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21).

A FOST ClNDVA HOT - cine
mascop

rulează la Intrălirea Intre 
popoare (orele 10; 15,30; 18;
20,30), Rahova (orele 16; 18.15).

OPERAȚIUNEA „I"
rulează la Excelsiot (orele 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30). com
pletare. Al VlII-lea Congres al 
U.T.C.

ADEVĂRATA FAȚĂ A FASCIS
MULUI

rulează la Dacia (orele 9,30; 15; 
continuare, 17,45; 20,30).

NU PL1NGE PETER 1 - cinema
scop

rulează la Buzești (orele 13,30; 
16; 18,30), completare, Două 

săptămîni în Yemen, gră
dină — Umbrelele din Cher- 
bourg ora 20,30.

DESENE SECRETE
rulează Ia Crlngașl (orele 16; 
18; 20,30), completare, Politețe.

LA PORȚILE PĂMINTULUI — ci
nemascop

rulează la Viitorul (orele 15,30; 
18; 20), completare. Un bloc 
neobișnuit, Cosmos (orele 16; 
18; 20).

INSPECTORUL I
rulează la Bucegi (orele 10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30),
completare, Cînd iarna tri
umfă. •țH»” M 

CHEÎLE CERULUI
rulează la Unirea (orele 16; 
18,15), completare, Orașul care 

iubește, grădină — Traseul 
morții ora 20.

PARCAREA INTERZISĂ 
rulează la Flacăra (orele 10; 
16; 18,15; 20,30), completate, 
Cînd iarna triumfă.

I Datorii neplătite 
I ritmului 
>de schimbul III I■ (Urmate din pag. 1)

I mim' un răspuns edificator
■ pentru situația de la atelierul
■ de zale : de cîtăva vreme mais-

Itrul respectiv a plecat din uzi
nă lăsînd locul vacant. Condu-

I cerea uzinei n-a reușit încă nici 
pînă în prezent să asigure locul 
de muncă ce necesită cea mai

In aceste zile pe ogoarele cooperativei agrieole de producție. întreținerea culturilor
Foto: GH. CU CU

Două feluri 
de a te simți 

„acasă“
cestui „campionat" început cu 
ore în urmă. Alături, pe sin
gura masă existentă în came
ră Axinia Constantin, elev în 
clasa IX-a, își pregătește te
mele din acea zi: legea lui 
Arhimede și analiza literară 
a Țiganiadei.

— Nu te stingheresc ? l-am 
întrebat arătindu-i pe cei doi 
pasionați jucători de 66.

— Sînt obișnuit.
Același răspuns l-am primit 

și de la Aurel Ciubuc care, 
ieșit din schimb, dormea în 
ciuda zgomotului difuzorului 
dat pînă la refuz și a gălăgiei 
unui alt tînăr venit cu chef :

— Am băut. Am chiulit. E 
bine ? Se lăuda cu impertinen
ță.

Obișnuință ? 1
— Eu nu am putut să mă 

obișnuiesc. Am abandonat li
ceul seral ne spune Gh. Axi
nia.

în camera numărul 13 ni se 
arată urmele unei bătăi intîm- 
plate chiar dimineața. Mobi
lul?

— Tot felul de oameni vin 
și dorm aici. Nu-i întreabă 
nimeni ce rost au. Noi plătim 
chirie și întreținere pentru ei 
și mai ne lipsesc și lucruri.

In lipsa unui curent de opi

* CONTINUĂRI B « CONTINUĂRI B * CONTINUĂRI ■ • CONTINUĂRI

nie puternic și ferm, pumnii 
își spun adesea cuvîntul...

Neprimitor acest cămin.
Atmosfera de lîncezeală, lip

sa unei vieți de cămin, orga
nizate, interesante, tinerești, 
neglijarea unei munci de edu
cație — iată ce a dus la a- 
ceastă situație. Vizitele secre
tarului U.T.C. din uzină. Mir- 
cea Zidaru, se rezumă la „ne 
dă bună ziua și pleacă" — 
după cum le caracteriza un 
tînăr.

★
a ceste două momente din 

viața căminiștilor surprin
se în aceeași zi, sînt ex

tremele. Raidul nostru conti
nuat in căminele uzinelor 
Tractorul, Steagul roșu, și Me- 
trom, ale întreprinderilor 502 
Instalații, I.C.I.M.B., I.P.E.C.,
impune cîteva concluzii.

în planurile comitetelor 
U.T.C. viața căminiștilor figu
rează ca un punct oarecare 
dintr-un plan birocratic. în 
multe locuri activitatea orga
nizației de tineret se rezumă 
la întocmirea a două, trei pro
cese verbale de constituire a 
unor comitete care de fapt nu 
acționează în nici un fel. Ast
fel, munca de educație este 
lăsată numai în seama admi
nistratorilor.

— Am afișat instrucțiuni de

comportare în cămin. Atunci 
cînd se ivesc „cazuri" anunțăm 
organele de miliție — ne spu
ne administratorul blocurilor 
Uzinei Steagul roșu din car
tierul Noua.

La un alt cămin al aceleiași 
uzine, tovarășa administratoa
re ne-a pus la dispoziție un 
dosar cu copiile de pe scriso
rile în care sînt reclamate 
serviciului social al uzinei 
unele abateri ale tinerilor.

Este clar. în locul unei per
severente munci de educație 
pentru crearea acelui curent 
de opinie împotriva eventua
lelor „cazuri“ de indisciplină, 
nerespectare a avutului ob
ștesc, a curățeniei și a liniștei 
se întocmesc planuri. Am vă
zut un astfel de plan, (întoc
mit după efectuarea unui con
trol de către o brigadă a co
mitetului regional de partid) 
care-și propusese o serie de 
activități pentru tinerii cămi- 
niști. La Noua este amenajat 
un club, „filială" (citiți cenu
șăreasa) a clubului central.

Aproape nimic nu s-a reali
zat din ceea ce s-a propus. în 
schimb, la clubul central nu 
se țin unele activități din 
lipsă de participanți.

Există o practică: concluzi
ile și măsurile se iau abia 
după producerea unor aba

teri. Nu se încearcă preve
nirea lor printr-o muncă de 
educație organizată din timp 
și dusă în forme vii, intere
sante, eficiente. Lipsește efor
tul de gîndire, analiza pro
fundă a deficiențelor semnala
te în viața căminiștilor. Se 
organizează uneori acțiuni 
formale, stabilite în afara 
cunoașterii cerințelor concrete 
dintr-un cămin sau altul. Ma
teriale generale și inconsisten
te circulă (vezi conferința 
„Prietenie, tovărășie, dragos
te“) fără luarea în discuție a 
unor cazuri concrete din co
lectivul respectiv.

In urmă cu șase ani, au 
luat ființă la Uzina Steagul 
roșu șase mici colective. Șase 
brigăzi — cum consemna 
atunci reporterul — cărora 
negăsindu-li-se o titulatură 
mai potrivită, li s-a zis „cul
turale". Ele înmănunchiau 
cele mai bune cadre ale uzi
nei, comuniști, oameni din 
activul fără de partid, ute- 
ciști.

Iată-i pe cei din brigadă 
poposind la cămin... Nu e ni
mic solemn, nimic oficial. Nu 
este nici măcar o „ședință" cu 
căminiștii. Nici nu există o 
anume ordine de zi. E o dis
cuție prietenească în dormi
toare. Ce mai faceți băieți ?

Cum o mai duceți ? Ce mai 
citiți ? Conversația se leagă 
firesc. Se discută despre toa
te : despre munca în uzină, 
despre rachete, despre felul 
cum să-ți gospodărești cîști- 
gul, despre filme, despre cu
rățenie, despre dragoste...

Dar, fără nici o explicație, 
după cîteva luni brigăzile 
și-au încetat activitatea. Bine
înțeles că ele nu pot și nici 
nu trebuie să înlocuiască ade
vărata viață a căminelor. Ele 
pot reprezenta numai un spri
jin în munca de educație și 
nicidecum principala ei for
mă. Un rol foarte însemnat 
în organizarea vieții căminiș
tilor în cămin îl au, desigur, 
comitetele U.T.C. ale uzinelor 
respective căci cine, în afara 
lor, cunoaște mai bine dorin
țele, pasiunile tinerilor, moda
litățile preferate de petrecere 
a timpului liber, formele de 
distracție cele mai convenabi
le ? Din cîte am văzut, în 
unele cămine din Brașov nici 
vorbă nu poate fi de preocu
parea comitetelor U.T.C. pen
tru aceste lucruri și rezultate
le, ignorate pînă acum, le-am 
văzut. Iată de ce se impune 
luarea unor măsuri concrete, 
sporirea atenției față de buna 
organizare a activității cămi
niștilor încît aceștia să se

bucure fără nici o frustrare 
de condițiile materiale bune 
care le-au fost puse la dispo
ziție de stat, de uzinele res
pective. E păcat să nu te 
simți acasă într-adevăr ca 
„acasă“.

Inițiativa 
in acțiune 

trebuie executate. Numeroși 
tineri care au luat cuvîntul 
și-au luat angajamente, s-au 
chemat la întrecere. Apoi, îm
preună cu cîtiva tineri meca
nizatori care fuseseră invitați 
la adunare, au ieșit cu toții în 
marginea comunei, pe o tarla 
cu porumb. Un cultivator a 
fost pus în brazdă. S-au tras 
cîteva rînduri, apoi inginerul 
a explicat celor prezenți, cum 
trebuie executată prima pra- 
șilă, cum să se facă răritul. 
S-au pus întrebări, s-au făcut 
exemplificări practice. S-a 
trecut la o altă solă cu po
rumb, unde inginerul le-a ex
plicat de ce aci trebuie lă
sată o densitate mai mare.

Acțiuni asemănătoare ur
mează să se desfășoare în

această săptămînă la Văleni, 
Bardu de Jos, la cooperativa 
agricolă „Brazdă nouă“ din 
Oarja. La comitetul raional 
U.T.C. ni s-a relatat că la 
ziua secretarilor, care va avea 
loc în cursul săptămînii, secre
tarul organizației U.T.C. de 
la Căteasca va explica pe 
larg cum s-a organizat aici 
întreaga activitate de antre
nare a tineretului la întreține
rea culturilor. Comitetul ra
ional U.T.C. este hotărît să 
generalizeze această bună ex
periență în toate organizațiile 
de bază.

Ritmul în care se desfășoa
ră încă din primele zile lucră
rile din actuala campanie 
agricolă, numărul mare de ti
neri care participă la execu
tarea lor, arată că activitatea 
desfășurată de organizațiile 
U.T.C. a fost rodnică.

Pînă la începutul acestei 
săptămîni cooperativele agri
cole din raion terminaseră de 
executat prașila întîia pe toa
tă suprafața cu legume și 
sfeclă de zahăr, prășiseră, de 
asemenea, mari suprafețe cu 
porumb și floarea-soarelui. 
în toate cooperativele prașila 
întîi mecanică este urmată 
imediat de o prașilă manuală. 
Mai avansate cu lucrările 
sînt unitățile din Căteasca, 
Oarja, Dobrogostea, Vața și 
altele. Totuși, starea timpului 
favorizînd formarea crustei 
și dezvoltarea buruienilor, 
impune urgentarea lucrărilor. 
Mai ales că zilele bune de 
lucru sînt întrerupte foarte 
adesea de zile ploioase.

Imare atenție, cea mai compe
tentă asistentă tehnică și schim- 
a bul cel mai greu, cu un mais- 

I tru.
„Lipsuri nemotivate din pro- 

iducție se petrec des in schim
bul III, ne spune Florin Drăgu- 

Ișir., reglor. Ele înseamnă pro
ducție pierdută. Dar mai sînt și 

ialte cauze care au făcut ca o 
parte din tineri să nu-și reali
zeze sarcinile în perioada care 

Ia trecut. O delegată a între
prinderii s-a deplasat nu de 
mult la Brașov pentru a recep- 

| ționa și a ne trimite zale, pe 
Icare le prelucrăm și le montăm, 

pentru șenile. Din neglijența 
ei, însă, ne-au fost expediate 
cîteva vagoane de zale de 
dreapta și nici o zală de stîn- 
ga, cu care se împerechează. Ca 
urmare și în această noapte, 
patru muncitori stau degeaba 
pentru că n-au ce lucra".

La comitetul U.T.C., în lipsa 
secretarului, inginerul Gora Mi
hai și Mihai Lejnița, membru în 
comitet, ne explică cu senină
tate că se știe despre lipsurile 
nemotivate din producție ale 
unor tineri.

Comitetul U.T.C., explică 
dinșii, a luat „inițiativa" ca in 
fiecare zi, prin responsabilii re- 
soartelor producție și calificare 
ain organizațiile pe ateliere si 
secții să se comunice și să se 
centralizeze la comitet numele 
acestora.

Si, într-adevăr, așa se face. 
Se pot citi asemenea liste cu 
numele a mulți tineri în toate 
zilele care au trecut. Membrii 
comitetului nu fac altceva de- 
cit să le citească, să dea din 
cap nemulțumiți și să aștepte 
ca lucrurile să se îndrepte de 
la sine. Strașnică inițiativă I

Rămînînd Ia părerea noastră, 
cerem totuși și răspunsul comi
tetului raional U.T.G. în legătu
ră cu această situație, pentru a 
cunoaște ce măsuri se vor lua 
pentru întărirea disciplinei în 
producție a tinerilor. Vrem să 
cunoaștem, de asemenea, și 
răspunsul conducerii între
prinderii pentru deficiențele 
care există în organizarea pro
ducției șt a asistenței tehnice 
semnalate mai sus.
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S-a dat apoi citire listei 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, din care fac parte 
205 membri și 70 membri su
pleanți și a Comisiei centrale 
de cenzori, alcătuită din 35 de 
membri.

Tovarășul Ioan Cotoț a a- 
nunțat că în prima sa șe
dință plenară, Consiliul Cen
tral a ales Comitetul Executiv 
format din 31 membri și 8 
membri supleanți, precum și 
Secretaritul. Președinte al 
Uniunii Generale a Sindi
catelor din România a fost 
ales tovarășul Constantin Dră
gan. In prima sa ședință, Co
misia centrală de cenzori a 
ales președinte pe tovarășul 
Ludovic Csupor.

Intr-o atmosferă de puter
nic entuziasm, Congresul a ho- 
tărît să adreseze o scrisoare 
Comitetului Central al Parti

dului Comunist Român, secre
tarului său general, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu. Scrisoarea 
citită la tribuna Congresului, 
a fost aprobată cu vii aplauze 
și ovații prelungite.

Rostind cuvîntul de închi
dere, tovarășul Constantin 
Drăgan a arătat că Congresul 
a dezbătut și adoptat în una
nimitate documente de impor
tanță deosebită și a exprimat 
hotărîrea deplină a tuturor 
membrilor sindicatelor de 
a lupta cu abnegație și 
perseverență pentru înfăptui
rea mărețului program de 
dezvoltare, în continuare, a 
economiei, științei și cul
turii, pentru ridicarea țării 
spre noi culmi ale civilizației 
și progresului.

Îndeplinind cu răspundere 
mandatul ce le-a fost încre
dințat, participanții la discuții 
au dezbătut, în spirit critic și 
autocritic, cu profunzime, acti
vitatea desfășurată în anii ce 
au trecut de la precedentul 
Congres, evidențiind atît reali
zările cît și neajunsurile în 
muncă, problemele cele mai 
importante și actuale ale sin
dicatelor și au făcut propuneri 
deosebit de valoroase privind 
căile și mijloacele pentru în
făptuirea sarcinilor noastre 
de viitor.

Congresul a adoptat în una
nimitate Statutul Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Ro
mânia, Carta activității noas
tre, care exprimă stadiul ac
tual al dezvoltării mișcării 
noastre sindicale, experiența 
acumulată în decursul anilor, 
asigurînd cadrul necesar per
fecționării continue a formelor 
de organizare și metodelor de 
muncă a activității sindicate
lor în general.

Lucrările Congresului au 
constituit o puternică manifes
tare a hotărîrii nestrămutate 
a sindicatelor de a îndeplini, 
în cele mai bune condiții, ro
lul și atribuțiile crescînde pe 
care le au în întreaga viață a 
societății noastre. Aplicarea 
hotărîrilor adoptate cere, din 
partea tuturor organelor și or
ganizațiilor noastre sindicale, 
ridicarea activității lor la ni
velul marilor îndatoriri ce ne 
revin în actuala etapă de con
tinuare, pe o treaptă superioa
ră, a desăvîrșirii construcției 
socialiste.

Vorbitorul a subliniat că 
înaltele îndemnuri și deosebit 
de valoroasele îndrumări cu
prinse în cuvîntarea secreta
rului general al C.C. al P.C.R., 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
reprezintă o călăuză luminoa
să, orientează cu claritate ac
tivitatea mișcării sindicale 
spre înfăptuirea țelurilor no
bile pentru care luptă cu elan 
și abnegație clasa noastră 
muncitoare, întregul popor. 
Exprimînd voința unanimă a 
delegaților la Congres, ho
tărîrea tuturor membrilor de 
sindicat pentru continua îmbu
nătățire a activității noastre, 
ne vom consacra întreaga 
energie și pricepere transpu
nerii în viață a însuflețitoa- 
relor Directive ale Congresu
lui al IX-lea al Partidului:

Congresul nostru, Uniunea 
Generală a Sindicatelor din 
România — a spus în conti
nuare vorbitorul — exprimă 
cele mai vii mulțumiri repre
zentanților sindicatelor priete
ne pentru participarea lor la 
lucrările Congresului, pentru 
cuvintele calde adresate sin
dicatelor noastre, poporului 
român. Apreciem aceasta 
ca o manifestare a so
lidarității internaționale a cla
sei muncitoare, ca o prețuire

vimiEi
voleiul

secretar general al C. C. al P. C. R. ROMÂNESC
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nemijlocit la creația tehnică, la introducerea 
în producție a tehnicii și tehnologiei avan
sate, la organizarea superioară a producției și 
a muncii, să se lărgească continuu, să stimu
leze și să facă să rodească și mai mult spiri
tul inventiv ce caracterizează talentata noa
stră clasă muncitoare.

Militînd cu hotărîre și energie sporită pen
tru dezvoltarea economiei naționale, sindica
tele vor îmbrățișa și pe mai départe, cu toată 
răspunderea, sarcinile ce le revin în dome
niul îmbunătățirii necontenite a condițiilor 
de muncă și de trai ale celor ce muncesc, ve
ghind la aplicarea întocmai a sistemului so
cialist de salarizare, organizînd mai bine con
trolul obștesc asupra protecției muncii și a 
deservirii populației, conducerea asigurărilor 
sociale, trimiterea oamenilor muncii la 
odihnă și tratament balnear, urmărind în
deaproape respectarea legislației muncii.

Congresul nostru a afirmat, de asemenea, 
hotărîrea sindicatelor de a îmbunătăți con
ținutul și a lărgi continuu sfera de cuprin
dere a activității lor cultural-educative de 
masă, de a-și spori aportul la ridicarea ni
velului de conștiință socialistă, dezvoltarea 
patriotismului și internaționalismului, întă
rirea disciplinei în muncă, la creșterea pregă
tirii profesionale și de cultură generală a ce
lor ce muncesc. O mai mare atenție vom 
acorda propagării sistematice, organizate, a 
cunoștințelor tehnice și economice, la nivelul 
înzestrării cu tehnica nouă și modernizării 
producției din întreprinderile noastre.

Corespunzător sarcinilor etapei actuale de 
desăvîrșire a construcției socialiste, îmbună
tățirii și perfecționării continue a formelor 
organizatorice și a metodelor de conducere a 
economiei, experienței obținute de sindicate

și cerințelor vieții, Statutul adoptat de Con
gresul nostru, stabilind autonomia sindicate
lor în rezolvarea problemelor ce intră în 
atribuțiile lor, asigură cadrul necesar dezvol
tării și pe mai departe a democrației mun
citorești, creează posibilitatea afirmării mai 
depline a inițiativei organizațiilor sindicale 
din întreprinderi și instituții, creșterii autori
tății și competenței acestora în toate dome
niile de activitate la care sînt chemate să-și 
aducă contribuția.

Sprijinind întrutotul politica externă a 
partidului și a statului nostru care exprimă 
interesele și năzuințele întregului popor, mi- 
litînd cu consecvență pentru întărirea solida
rității internaționale a clasei muncitoare, 
Uniunea Generală a Sindicatelor din Româ
nia va dezvolta și pe mai departe relațiile 
frățești cu sindicatele din toate țările socia
liste, pentru întărirea unității și coeziunii 
sistemului mondial socialist, va lărgi și în 
viitor contactele și colaborarea cu sindicatele 
din țările capitaliste, țările recent eliberate 
și coloniale, considerînd că prin aceasta își 
aduce contribuția la întărirea și dezvoltarea 
unității de acțiune a mișcării sindicale inter

naționale, pe baza intereselor comune, spre 
folosul cauzei celor ce 
deni.

Asigurăm Comitetul 
Comunist Român că 
Sindicatelor din România, întreaga noastră 
clasă muncitoare, vor munci cu abnegație 
pentru înfăptuirea istoricelor hotărîri ale 
Congresului al IX-lea al partidului, îndepli- 
nindu-și cu cinste misiunea ce le revine în 
viața societății noastre, pentru binele și feri
cirea întregului popor, pentru înflorirea ne
contenită a scumpei noastre patrii, Republica 
Socialistă România.

muncesc

Central 
Uniunea

l,

de pretutin-

al Partidului 
Generală a

a
Aspect timpul lucrărilor Congresului
din

Alegerea organelor conducătoare
activității sindicatelor 

Republica Socialistă România.
Rugăm pe oaspeții noștri 

dragi să transmită sindicatelor 
frățești și prietene, popoare
lor lor, salutul de prietenie și 
solidaritate al sindicatelor din 
Republica Socialistă România, 
al poporului român, o dată cu 
urarea noastră de a obține 
noi succese în lupta închinată 
cauzei continuei îmbunătățiri 
a condițiilor de muncă și de 
viață ale celor ce muncesc, li
bertății și independenței na
ționale, democrației, progresu
lui social și. păcii în lume.

După ce în numele membri
lor Consiliului Central a mul
țumit pentru încrederea acor
dată, vorbitorul a declarat în
chise lucrările Congresului.

Congresul s-a încheiat în- 
tr-o atmosferă însuflețitoare. 
Minute în șir răsună urale și 
ovații puternice pentru Parti
dul Comunist Român, condu
cătorul încercat al poporului 
nostru, pentru Republica So
cialistă România, pentru uni
tatea și solidaritatea oameni
lor muncii de pretutindeni. 
Miile de delegați și invitați 
și-au reunit vocile intonînd 
„Internaționala“.

ale Uniunii Generale a Sindicatelor
Comitetul Executiv

Masă tovărășească
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, delegați și invi
tați la Congres, oaspeți de 
peste hotare.

Cu prilejul încheierii lucră
rilor Congresului Sindicatelor 
a avut loc joi seara o masă 
tovărășească la care au parti
cipat membrii Consiliului (Agerpres)

Ion Alexandru, Iosif An- 
derco, Vichente Bălan, Victor 
Berea, Gheorghe Borș, Florea 
Chițu, Decebal Coliță; Tudor 
Constantin, loan Cotoț, Petru 
Despot, Constantin Dincules- 
cu, Constantin Drăgan, Stana 
Drăgoi, Constantin Eftimie, 
Petru Furdui, Mircea Georges-

I 
I 
I
Icu, Dumitru Gheorghiu, Ale

xandru Grecu, Ion Istrațe, Ni
colae Moraru, Larisa Muntea- 
nu, Nicoiae Oniga, Anghel Pa- I 
raschiv, Gheorghe Petrescu, 1 
Ion Preoteasa, Teodor Pruneâ, | 
Mihail Roșianu, Teodora Ser- ., 
șun, Anton Stoianovici, Gheor
ghe Tuiu, Ion Vîlsan. j

Secretariatul
Constantin Drăgan, preșe

dintele Uniunii Generale a 
Sindicatelor, Dumitru Gheor
ghiu, vicepreședinte, Iosif An-

derco, loan Cotoț, Larisa Mun- 
teanu, Gheorghe Petrescu și 
Ion Preoteasa, secretari.

Membrii supleanți

ai Comitetului Executiv
Paraschiv Benescu, loan Iliu 

Furo, Elena Nae, Ion Necșoiu,
Oliviu Rusu, Gheorghe 
paru, Ion Tănăsoiu, Ana Țuică.

Stu-

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

„NOI ȘI

PĂRINȚII

Un mare pedagog spunea că 
tînărul învață de la profesorul 
său foarte multe, dar de la pă
rinți și mai multe. Mi-am a- 
rnintit de această afirmație, 
foarte adevărată, citind intere
santa anchetă „Noi și părinții“, 
publicată recent în „Scînteia 
tineretului“. Rodica, Pavel, 
Andrei, Sandu și ceilalți ado
lescenți care au vorbit atît de 
deschis despre locul lor în fa
milie, despre relațiile lor cu 
părinții au oferit o imagine 
foarte luminoasă a familiei 
din țara noastră și din anii 
noștri, unită de idealuri comu
ne, generoase. „Indiferent ce 
voi face, singura condiție (pe 
care i-au pus-o părinții) este 
să muncesc bine, să fiu un 
constructor al socialismului“, 
spunea Andrei. Asemenea sfa
turi primesc tinerii noștri în 
familie. „I-am văzut pe amîn- 
doi părinții la lucru — poves
tea Rodica — și m-am hotărît 
să îmbrățișez una din mese
riile lor“. Departe de a-i

finalei ; 
vigoare, 
nu cu 

, .punct

prisosință nu numai în par
tidele finalei, ci și in preli
minarii, cind cele două for- ' 
mafii au eliminat din între
cere echipe bine cotate in , 
v o 1 e i u 1 internațional : 
Ț.S.K.A. — Moscova, Dukla 
Kolin, Mirilor Pernik sau 
Mladost Zagreb. Aprecierile 
cucerite de voleibaliștii 
mâni în evoluțiile peste 
tare au fost confirmate 
prisosință prin jocuri 
înaltă iactură tehnică, de o 
rară spectaculozitate, ade
vărate recitaluri de volei, 
elogiate nu o singură dată.

Victoria 
aplaudată și 
samblu, s-a 
nouălea set 
tr-un finiș irezistibil, în care 
ultimul cuvint l-a avut rit
mul impetuos al dinamoviș
tilor.

La un pas de victorie, 
ceea ce ar fi însemnat jucă
rea unui al treilea meci, vo
leibaliștii din Giulești n-au 
reușit să depășească vitali
tatea adversarilor cu subti
litățile tehnice și tactice bine 
cunoscute. Ultimele minute . 
de joc, în care n-au mai pu
tut reface din handicap, au 
ilustrat 
ambele 
atacuri 
blocaje ineficace, 
mult timp în urmă ... 
forte* pentru Rapid. în a- 
ceastă conjunctură unele de
cizii ale arbitrului, cate 
favorizat pe cișligători, 
avut darul să slăbească 
zibil moralul băieților lui 
Jan Ponova, să le grăbească 
lnfringerea, de altminteri me
ritată (pentru că și înfrîn- 
gerile, nu doar victoriile, 
sînt meritate I)

Dincolo de scorul final 
care consemnează o clară 
victorie a dinamoviștilor in 
două acte spectaculoase pe 
scena voleiului european se 
impune o echipă valoroasă, 
cu mari șanse pentru o stră
lucită carieră în întrecerile 
viitoare. Trofeul obținut a- 
cum confirmă prestigiul vo
leiului românesc și îndrep
tățește speranța păstrării lui 
și în viitoare ediții.

dinamoviștilor, 
meritată în an- 

hotărit în al 
al finalei, în-

carențe observate in 
meciuri ale

lipsite de

Două imagini din finală
Fotografia de sus: 15 mai, Dinamo-Rapid : 3—1
Fotografia de jos: 19 mai, Dinamo-Bticurești a cucerit Cupa Campionilor Europeni (3—2) 
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România-Austria
(tineret): 1-Z

(deȚIMIȘOARA — 
la trimisul nostru)

Ieri,, pe stadionul 
Mai din localitate, 
lecționata de tineret 
țării noastre 
întîlnirea amicală 
echipa similară a 
triei la scorul de 
după ce, cu puțin timp 
în urmă, învinsese la 
limită, 1—0, în depla
sare.

După maniera în care 
au jucat tinerii noștri 
fotbaliști, înfrîngerea nu 
miră pe nimeni. Deza
probarea publicului timi
șorean (peste 15 000 
spectatori) exprimată. în 
timpul jocului, vizează 
evoluția necorespunză- 
toăr'e, sub așteptări, a 
echipei noastre și, de ce 
nu, a fiecărui' jucător în 
parte.

Victoria austriecilor 
a fost obținută pe me
rit. Și dacă vor fi exis- 
tînd „voci" care să afir
me că noi am fi putut 
cîștiga la scor, prin 
ocaziile avute, același 
lucru se poate spune și 
despre adversari : și ei 
au avut ocazii care 
fi dat dreptul să 
reasc'ă scorul.

Echipa noastră a 
dut jocul încă în prima 
repriză cînd a avut nu
meroase ocazii de a 
înscrie, ratate însă, 
^magistral", de Frățilă,

1
se-

a
a pierdut 

cu 
Aus- 
1—2

le-ar 
mă-

pier-

Nunweiler VI, Naghi, 
Varga, care s-au com
portat în nota deficitară 
a înaintașilor noștri în 
general. Ce părere au 
antrenorii î

Coloman Braun Bog
dan : ,.Fiecare jucător
a „confirmat" forma 
slabă în care evoluează 
în echipa din care face 
parte. S-au „remarcat" 
îndeosebi : Frățilă și 
Petescu".

Ion Lupaș : — vice
președinte al Federației 
române de fotbal : „Joc 
frumos în prima repriză, 
în care portarul oaspe
ților și-a dovedit clasa, 
înaintarea noastră, mai 
ales cea din repriza a 
doua, nu e de nivelul 
unei reprezentative. Ea 
ne-a privat de victorie".

Bazil Marian, Angelo 
Niculescu :

„Ne-am bătut singuri. 
In prima repriză jucă
torii au întîrziat pasele 
decisive, s-au încurcat 
unii pe alții, n-au avut 
calmul necesar finali
zării. Apoi, cînd ap vă
zut că din posibili în
vingători, devin sigur 
învinși, au căzut pradă 
stării de nervozitate".'

Să mai amintim un 
lucru bine cunoscut : în 
fotbal, dacă nu marchezi 
la timp, pierzi I

VASILE CÄBULEA

• Joi la Tirana intr-un meci contînd pen
tru turneul balcanic de fotbal, Rapid Bucu
rești a învins cu 2-1 (0-1) formația „17 Nan- 
dori“. Meciul a fost condus de arbitrul turc 
Rifat Atakani.

• La Montevideo ; s-a desfășurat meciul 
amical de fotbal dintre selecționatele Uru- 
guayului și Paraguayului. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 3-1 (2-1). în, deschidere, 
formația braziliană Mineiro Belo Horizonte a 
întrecut cu 1-0 (1-0) echipă secundă a Urti- 
guayului.

• Echipa engleză de fotbal Everton, cîști- 
gătoarea „Cupei Angliei“, a evoluat la Atena 
în compania formației locale A.E.K. Fotbaliș
tii greci au cîștigat- cu scorul de 1-0 (1-0) 
prin golul marcat de Papagheorghiu in mi
nutul 43.

Pe scurt
• în sala de sport Dinamo din Capitală 

se va desfășura- duminică 22 mai „Cupa ti
neretului“ la judo. Vor participa echipe din 
București, Timișoara, Brașov" Roman, Orăștie 
și alte orașe.

• în turul doi al probei de dublu mixt din 
cadrul „Campionatelor internaționale de te
nis ale Cehoslovaciei“, sportivul român Ion 
Țiriac, care face pereche cu cehoslovaca 
Vopiczkova, au întrecut cuplul Klein (Unga
ria) — Magdeburg (R.D. Germană) cu 6-1, 
6-1. Perechea română Mărmureanu — Dibar 
a învins cu 6—1, 6—2 pe Konrad — Holeczko- 
va (Cehoslovacia).

• La Campionatele mondiale de scrimă ce 
se vor desfășura în acest an la Moscova, între 
6 și 16 iulie, și-au confirmat participarea 
pînă în prezent 25 de țări : Austria, Anglia, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Danemarca, R.D. Ger
mană, R.F. Germană, Elveția, Franța, Finlan
da, Italia, Iugoslavia, Irlanda, Iran, Republi
ca Arabă Unită, Olanda, Polonia, România, 
Luxemburg, Norvegia, Suedia, Ungaria, Ve
nezuela, S.U.A. și U.R.S.S.

(Agerpres)

BARIERE UNOR
..AMPRENTE- NEDORITE

insufla neîncredere față de o 
profesie sau alta, de a o înar
ma cu alte criterii decît cele 
de valoare în aprecierea mun
cii, activitatea părinților ei i-a 
apărut frumoasă, profesia lor 
cea mai interesantă, singura în 
care, asemeni tatălui sau ma
mei, se va putea realiza pe 
deplin.

în majoritatea familiilor 
noastre tinerii trăiesc într-o 
atmosferă de încredere și soli
citudine, dar și de exigență, de 
fermitate, adică exact cadrul 
propice dezvoltării lor armo
nioase. Din relatările celor

care au participat la ancheta 
amintită reiese că în această 
atmosferă nu le este greu să 
recunoască în părinți niște 
prieteni apropiați și dragi, ale 
căror sfaturi sau dojeni, ce
rințe și restricții, pornesc din 
nesfîrșita dragoste ce le-o 
poartă, din răspunderea cu 
care îi pregătesc pentru viață. 
De aceea m-au surprins unele 
răspunsuri de genul „sînt obiș
nuit să mă descurc singur, 
abia în ultima instanță vor
besc cu părinții“. O declară 
un băiat de 17—18 ani, care, 
după cîte am înțeles din restul

răspunsurilor, se bucură de 
multă încredere din partea fa
miliei. Cum trebuie interpre
tată această afirmație ? Indife
rent dacă este vorba de nevoia 
firească la anii aceștia de a 
acționa independent sau de 
alte motive care i-au creat 
acestui tînăr obișnuința de a 
acționa singur, un lucru este 
cert: sfatul părinților, al ce
lor cu experiență te poate 
scuti la această vîrstă de multe 
neplăceri, căutări și chiar gre
șeli, unele chiar cu urmări du
reroase și ale căror amprente 
se pot recunoaște și mai tîrziu.

A cere sfaturi și a le urma nu 
știrbește cu nimic adevărata 
independență ; dimpotrivă, în
sușirea unei experiențe de 
viață poate grăbi procesul de 
maturizare, deci și de indepen
dență reală.

Nu întîmplător răspunsul la 
care m-am referit a fost dat la 
întrebarea dacă adolescenții 
fac cunoscute familiei momen
tele mai dificile pe care le 
trăiesc. Este o mare artă să-ți 
cîștigi încrederea propriilor 
copii, astfel îneît aceștia să-ți 
dezvăluie tot ce-i preocupă, în 
nici un caz nu se realizează

această comuniune sufletească 
cu ajutorul insistențelor ste- 
reotipe și sîcîitoare la care 
s-a referit una din fetele par
ticipante la discuție.

Sînt de părere că în ceea ce 
privește închegarea unor rela
ții firești în familie, în crearea 
unui climat favorabil încrede
rii reciproce, școala poate 
aduce o contribuție importan
tă. Nu o dată intervenția pro
fesorului diriginte ori a unui 
alt profesor, a directorului șco
lii poate limpezi o situație în
cordată, poate repune în drep
turile sale un elev insuficient 
înțeles acasă, poate contribui 
la creșterea prestigiului părin
ților în ochii unor tineri nu 
îndeajuns de copți. De aceea 
cred că în drumul spre stator
nicirea unor raporturi foarte 
firești în familie atît elevii Hît 
și părinții nu trebuie să oco
lească școala.

prof. IULIAN UTO 
directorul Liceului 

„Mihail. Sadoveanu", București
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INFORMAȚI!
Joi după-amiază a plecat în 

R. P. Ungară o delegație gu
vernamentală a Republicii So
cialiste România .condusă „de 
Constantin Scarlat, ministrul 

industriei chimice, care va par
ticipa la deschiderea Tîrgului 
internațional de la Budapesta.

★
Joi a părăsit Capitala dele

gația de activiști ai Partidului 
Socialist Unit din Germania, 
condusă de Wener Linder, ad
junct al șefului secției agrare 
a C.C. al P.S.U.G., care, la. in
vitația C.C. al P.C.R., a făcut 
un schimb de experieațănaiîn 
țara noastrăusinso ijls 1? “voal 
a. oaA Bjnib9?97tp3iv bvoiibjIvT 

“ ^â“19 m'gî'g, șoițt’îri' (^â’pîta- 
lă Iosif Pogace, noul ambasa
dor extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Popu
lare Albania în Republica So
cialistă România.

(Agerpres),.



Danemarca ; 
Vizita delegației 
Marii Adunări

PESTE
HOTARE

Seminar

al delegaților

învățătorilor

din țările balcanice
La 18 mai s-a deschis la 

Sofia lucrările unui seminar al de
legaților învățătorilor din țările 
balcanice, cu tema „Rolul progra
melor și metodelor de învățămînt 
în educarea tineretului în spiritul 
înțelegerii internaționale recipro
ce“. La seminar participă delega
ții din R. P. Bulgaria, Grecia, R.S.F. 
Iugoslavia, 
România, 
Albania și 
prezentanți 
U.N.E.S.C.O. La seminar participă 
o delegație din Republica Socialis
tă România condusă de prof. Ale
xandru Bojin, director general 
adjunct în Ministerul Învățămîn- 
tului.

Lucrările seminarului au fost des
chise de Gancio Ganev, ministrul 
învățămîntului public al R. P. 
Bulgaria.

Republica Socialistă 
observatori din R. P. 
Turcia, precum și re- 

ai Secretariatului

Corneliu Mănescu

primit de J. Lenart
PRAGA 19. — Corespon

dentul Agerpres, Al. Liță, 
transmite : Ministrul aface
rilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, care se află în vi
zită în Cehoslovacia, 
primit joi de J. Lenart, 
ședințele guvernului R.S. 
hoslovace.

în cursul aceleiași 
Corneliu Mănescu a fost 
mit de V. Koucky, secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

La ambele întîlniri a luat 
parte prof. Gheorghe Nițescu, 
ambasadorul Republicii So
cialiste România la Praga.

Cu prilejul vizitei în Ceho-

a fost 
pre- 
Ce-

zile, 
pri-

slovacia a ministrului aface
rilor externe al Republicii 
Socialiste România, C. Mănes- 
cu, ambasadorul român, prof. 
Gh. Nițescu, a oferit joi seara 
în saloanele ambasadei un 
dineu la care au participat: 
V. Koucky, secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, V. Da- 
vid, ministrul afacerilor ex
terne al R.S. Cehoslovace, O. 
Kaderka, șeful Secției inter
naționale a C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, adjuncți ai mi
nistrului < 
funcționari 
M.A.E.

afacerilor externe, 
i superiori din

Naționale
COPENHAGA 19. — Trimi

sul special Agerpres, Nicolae 
Ionescu, transmite : Delegația 
Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, 
condusă de Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Na
ționale, care se află în Da
nemarca la invitația Folketin- 
gului danez, a continuat joi 
călătoria prin diferite regiuni 
ale țării.

însoțiți de Morton Lange 
și de Cari Skytte, vicepreșe
dinți ai Folketingului, oaspe
ții români au vizitat mai întîi 
peninsula Skejten. De ase
menea, au fost vizitate orașe
le Marib și Nakskov.

Membrii delegației au ajuns 
apoi în insula Fionia'— supra
numită și „grădina Danemar
cei“ pentru florile și peisajele 
sale admirabile. Aici oaspeții 
români au admirat , printre al
tele, o bogată colecție de ta
blouri a muzeului de artă din 
Faaborg, după care au vizitat 
— în orașul Odense — Casa 
memorială Hans Christian 
Andersen, unde sînt prezen
tate. principalele aspecte . ale 
activității ' și vieții acestui 
mare scriitor danez. Directorul 
muzeului a amintit de călăto
ria pe care Andersen a între
prins-o în România în anul 
1841 și de cartea „En Digters 
Bazar“ (Bazarul unui poet), 
pe care această călătorie i-a 
inspirat-o. El a prezentat 
vizitatorilor români documen
tele și schițele privind aceas
tă vizită, existente în muzeu. 
Totodată, membrii delegației 
au putut vedea o vitrină spe
cială, cuprinzînd exemplare 
din volumele de traduceri din 
opera lui Andersen, apărute 
în România.

în continuarea călătoriei lor, 
oaspeții români au ajuns în 
orașul Vejle din Iutlanda.

Intr-o tabără Patet L

Comsomolului
De la trimisul nostru

special

Dedar a ții le noului președinte

în cea de a treia zi a lucrărilor 
Congresului Comsomolului au luat 
cuvîntul numeroși vorbitori.

T. A Suresaar, prim secretar al 
Comsomolului din Estonia, reliefa 
în cuvîntul său, prezența activită
ții generației tinere în economia 
în continuă dezvoltare a repu
blicii. Vorbitorul s-a referit în mod 
deosebit la problema tineretului 
de Ia sate.

Acad. Petrovskl a vorbit despre 
marile răspunderi ale studenților 
— specialiștii de mîine.

Preocupările tinerilor creatori 
le-a înfățișat compozitoarea Alec- 
sandra Pahmutova, distinsă cu 
premiul Comsomolului.

De la tribuna Congresului a vor
bit apoi reprezentantul tineretului 
din Vietnamul de sud. Congresul 
a mai fost salutat de Președintele 
Uniunii Internaționale a Studenți
lor și de șefii unor delegații stră
ine prezente la Congresul Com
somolului.

Lucrările Congresului continuă,
★

Joi, tovarășul Serghei Pavlov, 
primul secretar al C.C. al Comso
molului, a oferit la Kremlin, în- 
tr-un salon al Palatului Congrese
lor, un dejun în cinstea delegației 
Uniunii Tineretului Comunist din
Republica Socialistă România, con
dusă de tovarășul Petru Enache, 
prim secretar al C.C. al U.T.C.

Au luat parte secretari ai C.C. 
ale Comsomolului din republicile 
unionale, precum și cosmonauții 
Iuri Gagarin, Valentina Tereșcova 
Nicolaeva, Andrian Nicolaev șl 
Pavel Popovici.

Tovarășii Serghei Pavlov, Iuri 
Gagarin și Petru Enache au rostit 
toasturi. Dejunul s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete
nească.

Ostași ai forțelor patriotice în 
timpul unui instructaj de pregă

tire militară

0 ïiotürirc a C.C. al PC.IJ.s.
$1 a guvernului sovietic

Columbiei
al

I
Participarea României

la Tîrgul Parisului
n ultimele zile în presa internațională s-a scris 
mult despre atitudinea Statelor Unite față de 
recentele evenimente care au avut și cohtinuă 
să aibă loc în Vietnamul de sud. întrebarea 
dacă Washingtonul a fost sau nu amestecat în 
tentativa lui Ky de a închide prin forță orice 
posibilitate opoziției sud-vietnameze de a se a- 
firma în viața politică sud-vietnameză a fost 
definitiv părăsită. Există în momentul de față

în rîndul observatorilor politici și al comentatorilor certi
tudinea că pasul regimului marionetă de la Saigon a fost 
pus în deplină concordanță cu intențiile guvernului ameri
can de a lichida orice stare de nesiguranță în „spatele 
frontului“.

Rezultatul însă nu a fost cel scontat. Iată de ce la Wa
shington au trebuit să se facă noi precizări. Cea mai im
portantă aparține secretarului de stat Rusk, care a ținut 
marți o conferință de presă consacrată în cea mai mare 
parte problemei vietnameze. în conferința sa de presă, 
titularul Departamentului de Stat s-a limitat în fapt la un 
anei către „părțile în litigiu“. „Lăsați la o parte divergen
țele și pășiți în direcția îndeplinirii marilor sarcini care stau 
în fața națiunii“ — a declarat el. „Toți liderii vietnamezi 
trebuie să facă tot ce le stă în putință pentru a rezolva 
sau lăsa la o parte divergențele lor...“. Motivul apelului lui 
Rusk este cît se poate de simplu. L-a explicat chiar el: 
„Dificultățile pe care le întîmpină Vietnamul în realizarea 
stabilității gu

vernamentale 
reprezintă un

. eveniment cru
cial, de natură 
să influențeze 
sprijinul opi
niei publice a- 
mericane față 
de efortul Sta
telor Unite în 
Vietnamul de 
sud“. Tradusă 
în limbajul obișnuit, această frază diplomatică înseamnă 
de fapt că actualele evenimente constituie o piedică se

rioasă în calea politicii agresive americane în Vietnam, 
demonstrînd întregii opinii publice internaționale (inclusiv 
americane) că poporul sud-vietnamez respinge amestecul 
S.U.A. în afacerile sale interne, condamnă războiul sîngeros 
dus împotriva întregului popor vietnamez.

De fapt, apelul lui Rusk nu a făcut decît să reflecte ne
liniștea față de situația mereu mai dificilă în care se găsesc 
intervenționiștii americani. Faptele indică însă că la Wa
shington nu s-au tras concluzii realiste.

Cabot-Lodge a plecat spre Vietnamul de sud după seria 
de întrevederi pe care Ie-a avut la Washington, făcînd o 
escală la Seul. Motivul invocat de purtătorii de cuvînt ame
ricani este că în războiul din Vietnamul de sud, Coreea de 
sud este reprezentată de un contingent militar important. 
Practic, aceasta denotă o dată în plus intenția Statelor Unite 
de a continua actuala linie de intensificare a războiului din 
Vietnam, de sporire a contingentelor militare proprii și a 
trupelor satelite și, pe măsura posibilităților, de „calmare a 
situației“. în cercurile americane se vorbește deschis des
pre „simpatia de care actualul regim al Iui Ky se bucură 
la Washington“, precizîndu-se însă că aceasta... n-ar influ
ența eventualele alegeri care vor avea loc în Vietnam.

în ansamblu, situația din Vietnamul de sud continuă să 
evolueze sub semnul unei crize complexe. Aceasta cuprinde 
nu numai domeniul strict militar ci și relațiile, mai precis 
atitudinea poporului din Vietnamul de sud față de clica mi
litară de la Saigon și față de amestecul american în Vietna
mul de sud.

Puse în fața unei situații de evidentă izolare a politicii lor 
agresive, Statele Unite n-au găsit curajul de a-și reconsidera 
într-un mod realist politica față de această zonă. De aceea, 
observatorii politici prevăd că efectele „cercului vicios“ vor 
continua.

Continuarea agresiunii nu permite decît noi eșecuri pentru 
agresori.

care le întîmpină Vietnamul în realizarea

Comentariul zilei
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® 1N SALA de pe strada Kuz- 
nețki Most din centrul Moscovei, 
a avut loc vernisajul expoziției de 
tablouri și acuarele a pictorului 
român Ion Musceleanu.

La deschiderea expoziției au 
participat artiști plastici și critici 
de artă cunoscuți, printre care Se- 
mion Ciukov, membru al Acade
miei de arte, Alexandr Lebedev, 
membru corespondent al Acade
miei de arte, directorul Galeriilor 
Tretiakov, Iuri Reiner, profesor la 
Institutul de arte plastice „Sur- 
KoV" si aiți oameni de artă, Ana 
Tuli» va,Vicepreședinta Asocia
ție# de prietenie sțvldio-jMrnâ^e, 
precum și reprezentanții Ănibasa- 
dei române din Moscova.

Pictorul român a fost prezentat 
asistenței de către A. Lebedev. 
A luat apoi cuvîntul Ana Țuka- 
nova.

• CORESPONDENTUL 
preș, N. Plopeanu, transmite : 
bib Burghiba junior, ministru 
etxerne al Tunisiei, secretar 
Partidului Socialist Desturian, 
vizitat miercuri Comitetul Federal 
al Uniunii Socialiste a Poporului 
Muncitor din Iugoslavia, unde a 
avut convorbiri cu Milentie Po
povici, secretar general al
U.S.P.M.I. Cu această ocazie s-a
făcut un schimb de vederi asupra 
situației social-politice din cele 
două țări, precum și asupra cola
borării U.S.P.M.I. cu Partidul So
cialist Desturian din Tunisia.

în parcul de expoziții 
„Porte de Versailles“ s-a 
deschis a 55-a ediție a Tîr- 
gului Parisului — cea mai 
importantă manifestare co
mercială mondială anuală 
din capitala Franței. Parti
cipă 12 000 de expozanți 
dintre care 3 000 străini din 
27 de țări. Miile de standuri 
se întind pe o suprafață de 
aproape o jumătate de mi
lion m.p.

Printre numeroasele țări care 
expun anul acesta, România se 
prezintă cu un pavilion pe 600 
mp — cel mai important din 
cile le-a avut pină acum la Tir- 
gul Parisului.

încă din prima zi pavilionul 
rominesc cunoaște o mare a- 
fluență. Vizitatorii și specia
liștii cercetează cu viu interes 
larga gamă de mașini agricole 
de diverse tipuri, mașini-unel- 
te, utilaj electrotehnic, motoare, 
uriașul 
produs 
unelte 
rești,
SN-320—750, produse ale in
dustriei petroliere, ale indus-

strung Carusel-2 500, 
de Fabrica de mașini 

și agregate din Bucu- 
precum și universalul

triei chimice, industriei ușoare, 
aparataje de tehnică nucleară, 
articole de artizanat etc., expo
nate care, după aprecierile 
multor vizitatori, oglindesc 
Înaltul nivel tehnic și calitativ 
al economiei românești.
. România participă, de ase
menea, cu un stand la Salo
nul internațional de turism din 
cadrul târgului. Miercuri seara 
acest 
înalte 
mului 
Pierre
Însărcinat cu problemele turis
mului, Mercier, președintele 
Comitetului „Foire de Paris", 
Fouquet, comisar general al 
Salonului internațional de tu
rism, Bromberger, președintele 
sindicatului național al agen
țiilor și birourilor de voiaj.

Vizitând expoziția, Pierre 
Dumas a declarat, printre alte
le : „Dl. Couve de Murville 
ne-a vorbit in cadrul Consiliu
lui de miniștri de frumoasa 
primire făcută in [ara dumnea
voastră și ne-a deschis tuturor 
gustul să vizităm România".

Tirgul va rămine deschis 
pină la 30 mai. Dat fiind im
portanta și amploarea lui se 
contează pe circa 4 milioane 
de vizitatori.

stand a fost vizitat de 
personalități ale turis- 
francez printre care 
Dumas, secretar de Stat

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
C.C. al P.C.U.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. au adop
tat o hotărîre cu privire la 
îmbunătățirea activității Aso
ciației unionale voluntare pen
tru sprijinirea armatei, avia
ției și flotei, organizație ob
ștească de masă care are meni
rea să contribuie la întărirea 
capacității de apărare a 
U.R.S.S.

In hotărîre se subliniază că 
în condițiile creșterii agresivi
tății imperialismului este ne
cesar să se acorde o mai mare 
atenție consolidării continue 
a capacității de apărare a ță
rii. Hotărîrea prevede lărgirea 
studierii bazelor artei militare 
și a disciplinelor sportive cu 
caracter militar.

Noul președinte 
Columbiei, Carlos Lieras 
Restrepo, ales la 1 mai, 
a acordat un interviu 
presei în care a trecut 
în revistă o serie 
probleme de politică 
ternă și externă ale 
rii sale.

de 
in- 
ță-

cu 
s-a

Referindu-se la relațiile 
țările socialiste, Restrepo 
pronunțat în favoarea inten
sificării comerțului Colum
biei și al altor țări latino-a
mericane cu statele socialiste, 
subliniind că deși aceste țări 
au sisteme sociale diferite, 
schimburile cu ele reprezintă 
un proces necesar. Res
trepo a arătat că pe mă
sură ce în țările socialiste se 
dezvoltă economia, se extind 
și relațiile lor comerciale ex
terne. „Cred că nu trebuie să 
adîncim ceea ce ne desparte, 
ci să ne străduim să ne înțe-

legem unul cu altul în ciuda 
tuturor deosebirilor“ — a de
clarat el — precizînd că, după 
părerea lui, această poziție ar 
trebui să stea la baza comer
țului internațional.

în încheiere, Restrepo a de
clarat că respinge amestecul 
străin în treburile interne ale 
Columbiei și se pronunță pen
tru dreptul fiecărui popor de 
a-și rezolva singur problemele 
interne.

★
Seara, delegația U.T.C. împre

ună cu alți oaspeți de peste ho
tare, participanți la Congresul 
Comsomolului, s-a întîlnlt cu tineri 
din raionul Octiabrîskiî.

EUGENIU OBREA

Moscova 19 mai

Cercuri autorizate france
ze, citate de agenția France 
Presse, au subliniat că Fran
ța va considera acordurile 
franco-americane cu privire 
la staționarea trupelor 
S.U.A. pe teritoriul său 
inaplicabile după transfera
rea organismelor militare ale 
N.A.T.O.

Agenția menționată arată că 
datorită situației noi care s-a 
creat prin hotărîrile franceze 
privind N.A.T.O., „acordurile

S. VERONA
BULGARIA. Vedere din orașul Sliven

ielile în valută suportate de An- • 
glia pentru întreținerea forțelor 
sale staționate în Germania occi
dentală.

mit pe Samuel Gonard, președinte
le Comitetului Internațional al 
Crucii Roșii, cu care a avut o con
vorbire. S. Gonard a avut, de ase
menea, o întrevedere cu Gheor- 
ghi Traikov, președintele Prezidiu
lui Adunării Populare a R. P. Bul
garia, precum și cu Kirill Ignatov, 
ministrul sănătății și al prevederi
lor sociale al R. P. Bulgaria.

• WLADYSLAW GOMULKA, 
prim secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez a primit joi pe Aleksan
dar Rankovici, secretar al Comite
tului Central al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, care se află 
în vizită în R. P. Polonă la invi
tația C.C. al P.M.U.P. Agenția 
P.A.P. anunță că întrevederea s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială.

e MINISTRUL de interne al 
Angliei, Roy Jenkins, a anunțat 
mierquri In Camera Comunelor un 
plan vizind o reorganizare majoră 
a politiei britanice. Această reor
ganizare, a declarat Jenkins, este 
în strlnsă legătură cu creșterea 
continuă a criminalității în Marea 
Britanie și cu laptul că în prezent 
au sporit atribuțiile politiei ca ur
mare a problemelor pe care le ri
dică dezvoltarea tot mai intensă a 
circulației.

• ÎN CAPITALA Greciei s-a 
anunțat că convorbirile greco-turce 
în problema cipriotă se vor des
fășura Ia nivel ministerial. După 
încheierea Conferinței N.A.T.O. 
de la Bruxelles, la 8 sau 9 iunie, 
miniștrii afacerilor externe ai ce
lor două țări, Toumbas și Cagla- 
xangil, vor fixa procedura nego
cierilor. în cercurile guvernamen
tale din Grecia se precizează că 
guvernul cipriot va fi ținut la 
curent, în permanență, cu evoluția 
convorbirilor.

• FAMILIA Iui Jeno Horvath, 
țăran din satul Magyarlak țR. P. 
Ungară), a sărbătorit recent o ani
versare neobișnuită. Soția sa, 
Margit, s-a născut la 15 mai 1932, 
fiul Ia 15 mai 1950, iar cele două 
fiice, Margltka și Agika, la 15 mai 
1953 și respectiv 15 mai 1966.

• TODOR JIVKOV, prim-secre- 
tar al C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, l-a pri-

• GUVERNUL vest-german s-a 
întrunit miercuri pentru a pregăti 
vizita pe care urmează să o facă, 
începînd de duminică, în Anglia, 
cancelarul Erhard. Potrivit unor 
surse informate, miniștrii au dezbă
tut problema sporirii comenzilor 
vest-germane în Anglia destinate 
să compenseze o parte din cheltu-

• O DELEGAȚIE economică 
ghaneză, aflată în Statele Unite, a 
fost primită de Joseph Palmer, a- 
sistent pentru problemele africane 
al secretarului de stat al S.U.A. 
Conducătorul delegației, E. N. O- 
maboe, președintele Comitetului e- 
conomic al ,,Consiliului Național 
de Eliberare" din Ghana, a decla
rat că discuțiile duse la Departa
mentul de Stat constituie o „ex
plorare a posibilităților unui viitor 
ajutor economic sub formă de îm
prumuturi, asistență tehnică și 
mărfuri".

• UN VIU interes a stirnit în 
întreaga Italie excepționala ope
rație chirurgicală făcută de prof. 
Stefanini și colaboratorii săi — 
operație unică în Europa. In urmă 
cu Jl-zile a fost transplantat rini
chiul de Ia un cimpanzeu la un 
tlnăr. In cadrul unei conferințe 
rostite miercuri la Consiliul națio
nal de cercetări științifice, prof. 
Stefanini a precizat că starea pa
cientului este bună și rinichiul 
transplantat funcționează normal.

• MONSTRUL marin ce și-a fă
cut apariția in apele Rinului a 
fost identificat miercuri de directo
rul grădinii zoologice din Duis
burg. Este vorba de o specie rară 
de balenă albă. Toate încercările 
de a prinde viu cetaceul au eșuat. 
Se'crede că dacă totuși nu va pu
tea fi prinsă, balena nu va supra
viețui în apele dulci ale ‘ Rinului, 
mai ales că' în această zonă apa 
este foarte infectată.

franco-amencane își pierd 
același timp rațiunea de a fi".

Această precizare a fost fă
cută după ce la Washington 
s-au publicat, cu consimțămîn- 
tul guvernului francez, textele 
a cinci acorduri secrete înche
iate între Franța și S.U.A. Este 
vorba de acordul privind crea
rea unor depozite de materiale 
aeronautice pentru folosința 
forțelor armate americane, în a- 
propiere de localitatea Chate- 
auroux, acordul referitor la pu
nerea Ia dispoziția aviației a- 
mericane a unor aerodromuri și 
instalații din Franța, acordul cu 
privire la instalarea marelui 
cartier general american în a- 
propiere de Paris, acordul pri
vind construcția, exploatarea și 
Întreținerea unei conducte de 
aprovizionare a forțelor ameri
cane din Europa și acordul pri
vind sistemul de comunicații al 
armatei terestre americane din 
Franța.

Sub presiunea demonstra
țiilor care au loc în Republica 
Sud Africană în urma acțiu
nilor represive contra preșe
dintelui Uniunii naționale a 
studenților din R.S.A., minis
trul justiției, Vorster, a accep
tat să primească o delegație 
a studenților. După cum se 
știe, printr-o recentă hotărîre 
a ministrului justiției, lui Ian 
Robertson, președinte al Uniu
nii Naționale a studenților din 
R.S.A., i s-a stabilit domiciliu 
forțat pe o perioadă de cinci 
ani, interzieîndu-i-se totodată 
să desfășoare orice activitate 
publică. Acțiunile împotriva 
lui Robertson au fost adoptate 
în baza faimoasei legi „privind 
lichidarea activității comunis
te“.

sud, a adresat tineretului ți 
studenților din Coreea de sud 
o scrisoare cerîndu-le ca, îm
preună cu forțele progresiste 
din Coreea de sud, să se opună 
încercărilor Statelor Unite și 
clicii lui Pak Cijan Hi de a 
trimite tineretul sud-coreean 
în războiul agresiv desfășurat 
de trupele americano-saigo- 
neze împotriva poporului sud- 
vietnamez. In scrisoarea tran
smisă de agenția V.N.A. sînt 
descrise atrocitățile săvîrșite 
de mercenarii sud-coreeni îm
potriva populației pașnice din 
Vietnamul de sud.

O scrisoare asemănătoare a 
fost adresată de Federația sin
dicatelor din Vietnamul de sud 
sindicatelor oamenilor muncii 
din Coreea de sud.

de cîteva sute de 
ai Universității din 

care au organizat 
seara o demonstrație

Tran Bach Dang, președin
tele Uniunii tineretului pen
tru eliberarea Vietnamului de

„Nici o înțelegere cu Rhode
sia de sud", „Nici o capitula
re", acestea au fost lozincile 
scandate 
studenți 
Londra, 
miercuri
de protest. Manifestația stu
dențească s-a încheiat cu un 
miting. Această acțiune a stu
denților londonezi face parte 
dintr-o largă campanie de 
împotrivire față de tratativele, 
secrete ce au loc la Londra 
între reprezentanții regimului 
lui Ian Smith și cei ai guver
nului britanic.

luni in 
Doc — 
denumit 

haitian

cine

Cu cîteva 
urmă Papa 
cum este 
dictatorul 
François Duvalier —
s-a ales președinte pe 
viață. într-o bună zi 
și-a adunat acoliții și 
i-a întrebat :

— Știți voi 
sînt eu ?

— Desigur... sînteți 
marele, magnificul 
nostru președinte.

— Bun. Asta o 
știam și eu. Dar, prea 
iubiții mei, cunoașteți 
cumva în țara asta 
pe cineva care să fie 
la fel de deștept ca 
mine ?

— Vai, cum puteți 
pune o asemenea în
trebare. In Haiti n-a 
fost, nu există și nici 
nu se va naște vreo
dată o minte care să 
aibă măcar un sfert 
din strălucirea geniu
lui dumneavoastră. 
Sînteți de neînlocuit.

— Dacă e așa, ami
cilor, ce rost ar mai 
avea, atâta vreme cît 
trăiesc eu, alegerile 
prezidențiale ?

— Nici un rost, ex
celență... majestate... 
preasfinte !

— Și, de ce nu sînt 
încă ales președinte 
pe viață ?

— Veți fi, cu sigu
ranță, în cîteva zile.

Și a fost.
Cum însă haitienii 

n-au luat parte la a- 
ceastă convorbire, 
și-au rezervat drep
tul de a acționa fără 
să țină cont de lite
ra ei. Și mai ales, fă
ră să țină cont, de

mandatul „pe viață" 
al lui Papa Doc. Mai 
mult chiar, mișcarea 
patriotică de rezis
tență, grupată în 
Frontul de Eliberare 
și-a fixat ca obiectiv 
imediat înlăturarea 
lui Duvalier. Totodată 
nemulțumirile au cre
scut chiar în rînduri- 
le armatei și poliției, 
pe care se sprijină 
regimul dictatorului. 
Ultima dintre acțiu
nile împotriva lui 
Duvalier a fost recen
ta încercare de răs-

la Port-au-Prince, iar 
la New York funcțio
nează așa numitul 
„Front internațional 
haitian" din care fac 
parte adversarii a- 
greați de Washington 
ai lui Duvalier. Căci, 
în prezent, preocupa
rea S.U.A. pare să fie 
găsirea unui „înlocui
tor sigur". Dacă Du
valier s-a compromis 
n-ai ce-i face, trebuie 
să plece. Dar cine să 
vină în locul lui ? în 
cercurile politice oc
cidentale se face ob-

definitivă ?
coală, despre care în
să au parvenit, foarte 
puține știri.

Neta opoziție inter
nă a impus Washing
tonului o atitudine 
prudentă. Papa Doc 
începe să semene tot 
mai mult a falit. Să 
mai mizeze încă o da
tă pe un falit ? După 
experiențele din Viet
namul de sud, Coreea 
de sud, Republica Do
minicană, etc., etc., se
pare că Departamen
tul de stat nu mai 
vrea să facă acest lu
cru. In presa ameri
cană au apărut unele 
referiri critice la a- 
dresa dictatorului de

servația că nu întâm
plător „Frontul inter
național haitian" es
te condus de ex-dic- 
tatorul Paul Magloi- 
re, care l-a precedat 
pe Duvalier. Magloire 
este, în tot cazul, „ve
rificat" : nu are nici 
o legătură cu stânga.

Dar, dacă S.U.A. îl 
abandonează, praful 
și pulberea se alege 
de mandatul „pe via
ță" al lui Papa Doc. 
Valoarea acestui 
mandat se apropie tot 
mai mult de aceea a 
unui bilet de tramvai 
după coborîrea în 
stație. Duvalier cu
noaște aceasta și, po-

trivit ultimelor știri 
își ia măsurile de si
guranță. Mai întîi, cît 
mai puțină zarvă. Cu 
cît se știe mai puțin 
cu atât e mai bine. A 
avut cumva loc, cu 
trei săptămâni în ur
mă, o încercare de 
răscoală ? Nu, nici 
pomeneală. Duvalier 
a declarat că nu are 
cunoștință de așa ce
va. Statele Unite au 
o atitudine rece față 
de el ? Aș, cine spu
ne asta ? „între gu
vernul Johnson și ai 
meu — a declarat a- 
celași Duvalier — nu 
există nici o proble
mă ; sîntem ca frații". 
La care un ziarist de 
la „Washington Daily 
News" — unde au a- 
părut declarațiile de 
mai sus — ar fi ex
clamat : „Așa frați...".

Dar, măsura cheie 
pare să fie o., călăto
rie. Duvalier a anun-' 
țat în mod oficial e- 
fectuarea, peste vreo 
șase săptămîni, a u- 
nei vizite în Argenti
na. Ziariștii nord-a- 
mericani au afirmat 
că, foarte probabil, 
Papa Doc va face cu 
prilejul acestei vizite 
o anumită economie 
bănească: va cumpă
ra bilet numai de dus 
și va „omite“ să se 
mai întoarcă. Căci, 
dacă din anumite 
motive s-ar putea ca 
Washingtonul să-l 
mai „îngăduie", hai
tienii nu au nici un 
motiv s-o facă.
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