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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

L» Invitația Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român șl a Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste România, 
intre 17 șl 21 aprilie 1967, o delegație de 
partid și guvernamentală a Republicii 
Populare Bulgaria, in frunte cu tovarășul 
Todor Jlvkov, prlrn-sccrctar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului <lo Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, a (Acut o vizită oficială in 
Republica Socialistă România.

Dclpgnția bulgară a vizitat întreprinderi in
dustriale, unități agricole, instituții sociale și 
culturale in orașul București, regiunile Argeș 
și Oltenia, s-a intilnit cu activiști ai organelor 
de partid și de stat, ai organizațiilor obștești, 
cu oamenii muncii, luind cunoștință de munca 
pe care o desfășoară poporul român pentru 
dezvoltarea patriei sale, pentru desăvirșirca 
construcției socialiste.

Oaspeții bulgari au tosi Intim piuați pretu
tindeni de populația orașelor și regiunilor vi
zitate cu multă căldură și cordialitate, expre
sie a sentimentelor reciproce de prietenie fră
țească și solidaritate internaționaliste care 
leagă popoarele color două țări socialiste vecine.

în timpul vizitei, intre delegația do partid 
și guvernamentală a Republicii Socialiste Ro
mânia și delegația de partid și guvernamenta
lă a Republicii Populare Bulgaria au avut loc 
convorbiri oficiale la care au participai '

Din partea română tovarășii : Nicolae

Ceaușescu, secretar genera! al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent al Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Paul Niculescu-Mi- 
zil, membru ul Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Râdulescu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Mihal Dalea, secretar 
al C.C. al P.C.R., Roman Moldovan, membru 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Emil Drâgănescu, membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul energiei electrice, și loan 
Boldeau, ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste România in 
Republica Populară Bulgaria.

Din partea bulgară tovarășii : Todor Jivkov, 
prim-sccrelar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Populare Bulga
ria. Boian Bilgaranov, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C.B., Pencio Ku- 
badinski. membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B., vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. prof. han Popov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., președintele Comite
tului de Slut pentru știință și progres tehnic,

(Continuare in pag. a II-a)

ÎN

măsurăm
în fapte

de

întilnindu-1 în urmă cu 
vreo cîteva zile — tocmai se 
pregătea pentru o ședință de 
cooperare cu „Proiect-Bucu- 

și ..1.C.M.-2" — am avut 
pentru prima oară prilejul unei 
discuții 'riguros tehnice, cu 
arhitectul Petre Pufan (pînă 
atunc ': discutasem doar cu re
gizorul) și revelația că. aricit 
am fi convinși de contrariul, 
continuăm să denumim și să 
despărțim arbitrar ..prima pa
siune“ (de regulă cea legată 
direct de profesia pentru care, 
primim un salar și avem o 
normă de baza“) de cea de „a 
doua pasiune“, complementară 

■ Hal, dar, pentru care. întim- 
nlarea a făcut să nu deținem 
o diplomă adecvat parafată... 
\'u, li"'ădt. nu există ..prima" 
■i ..a doua", ci o unică pasi
une. aceeași în stare să dea 
•-•ață și sens tuturor actelor 
noastre...

Și șeful serviciului tehnic al 
Institutului de arhitectură, 
..bendidarul“ unor importan
te lucrări de extindere (..in 
are var fi amplasate, înțelc- 

gefi. noile ateliere...") nu uită 
<ă mâ <vvnfe că ..pe 20 apri
lie. înțelegeți, am o nouă pre
mieră !"

Dar. evident. înțeleg...

Mii și mii de tineri 
din orașele și solele 
regiunii București par
ticipă, tn aceste zile 
premergătoare aniver
sării creării U.T.C., la 
acfiunile de mun
că voluntar-patrioticii, 
inifiate de organiza
țiile U.T.C. Pe adresa 
comitetului regional 
U.T.C. sosesc zilnic 
tot mai multe știri 
menite să confirme, 
prin relatările lapi
dare. dai semnifica
tive. entuziasmul ti
nerilor. In limbajul 
concret al cifrelor, re
zultatele pot ii con
semnate astfel :

— 700 tone metale 
vechi expediate, în- 
tr-o săpf amină oțe- 
lăriilor patriei.

— 6 000 de pomi 
ornamentali, plantați 
într-o singură zi (du
minică) se adaugă ce
lor 14 000, planfafi în 
ultimul timp.

— 6 hectare împă

durite, alte 40 Im de 
puiefi întreținute și 
1200 ha izlaz Cui fi
til.

— In 12 comune, 
tinerii au participat la 
lucrări de irigații, 
realizarea de canale și 
baraje.

— In orașul Călă
rași; circa 300 de ti
neri au contribuit ia 
amenajarea stadionu
lui : în întreaga re- 
ziune au fost amena- 
<ate 12 terenuri spor
tive.

— In zece comune 
din regiune au at ut 
loc duminici cultural- 
sportive.

— Numeroase alte 
acțiuni de înfrumuse
țare a comunelor șt 
orașelor, repararea po
dețelor. întreținerea 
șantierelor etc. (De 
subliniat. aici, con
tribuția tinerilor din 
orașul Turnu Măgu
rele, care au plantat 
circa 1 000 de Iranda-

Vești

întrecere
( x amenii muncii din 

I patria noastră —
7 călăuziți de docu

mentele plenarei C.C. al 
F.C.R. din decembrie 1966 
— au dat un puternic 
avînt întrecerii socialiste 
pentru îndeplinirea anga
jamentelor pînă la 1 Mai, 
pentru creșterea eficien
tei întregii activități eco
nomice.

RELATARE DE LA „ORA 
PONTAJULUI" DIN UZINA 
NR 2 BRAȘOV CARE AR 
PUTEA FI TRANSMISA 
ÎNSĂ SI DIN ALTE UZINE

UNDE
ȘI CUM 

SE
PONTEAZĂ

(ț electivul de munca 
/al întreprinderii 
..Textila Crișana" 

din Oradea raportează. în 
cinstea zilei de 
noile capacități 
ducțîe date in 
In țesători? au ................
termenul planificat para
metrii proiectați. Țesăto
rii va produce în acest 
an 3 500 000 m.p. țesături 
c^ea ce reprezintă o du
blare a producției față de 
anul 1964.

1 Mai, că 
de pro- 
folosintă 

atins in

o șantierul platfor
mei chimice din Pi
tești a început 

montarea extacadolor de 
conducte tehnologice. > a 
rafinărie se toarnă pri
mele fundații ale com
plexului de formare ca
talitică- Tncepînd cu pri
mele zile ale lunii apri
lie timpul a favorizat 
executarea lucrărilor de 
săpături creîndu-se ast
fel front larg pentru tur
nările de betoane. ceea 
re a permis să se ajungă 
la un ritm mediu 
do 700—800 m.c.

Mai sînt doar cîteva minute 
pînă cînd sirena uzinei va anun
ța începerea unui nou schimb 
de muncă și la ceasul de pontai, 
al secției turnătorie de la Uzina 
nr. 2 din Brașov s-a iscat o îm
bulzeală ciuda.tă. Spun ciudată 
pentru, că cei care se agită, se 
împing, se luptă cu coatele ca 
să se agațe măcar de... coada ul
timului minut, care le trece în 
goană prin față, sînt de fapt... 
4 inși : Ștefan Bodos, Ion Dulea, 
Ion Tintaș și Victor Jagă. După 
ce pontează răsuflă ușurați. Pon- 
tatoarea nu le va tăia din cele 
3 ore de muncă din ziua res
pectivă. Pe fișă a fost marcat 
doar ora 6 și 59 de minute. Poa
le fi chiai și 7. Nici în acest caz 
nu i-ar fi ..atins“ la leafă. Prin 
regulamentul de ordine interi
oară se sancționează numai a- 
ceia care pontează după începe
rea schimbului. Așa că. deocam
dată, sînt liniștiți, pot să mai 
fumeze și ei o țigară în vestiar 
în timp ce se dezbracă de hai-

Cin4 laur« ..FeMiwrhi«« 
-tudențesc." de artă dramatică 
i uneau să inclinane. in apn- 
•ie anul trecut, eforturile co- 
''■rtivulu! de teatru al Insti- 
'ufului de arhitectură, m-am 
-■ndrt un moment <ă-l felicit 
ne Petre Pufan. pe atunci 
■-rr student, pentru speda- 
■olul rnrr. rlr In mnm «>■- 
•inf/v fiocse revelația Testi- 
aiului Dm eu îl felicitasem 
le mult, dr cind se încume
te . Și de cind — exlstind 
■ntecedentrle unor spectacole 
Coiai și Moisescu. cu aceeași 
njpsă — se străduise să in- 
'JIp colectivului cu care lu

cra convingerea că ei n-au de

* ^Continuare in pag. a lV-a)

Tinărul Sandu Crnitoru sudor fruntaș la 
șantierul naval Calați.

ION ANDREIȚA

(Continuare in pag. 4-5)

nele de stradă și se echipează 
în salopete, să mai schimbe o 
vorbă, două între ei. De grăbit 
nu au de ce să se grăbească de 
acum. Bine că au „prins“ ceasul.

Tn turnătorie, focul cuptoare
lor nu se stinge fără ei. Nici 
munca nu stă pe loc. Așa că 
pentru 5—10 minute întîrzicre 
nu se face gaură în cer și, mai 
ales, în buzunar. Lucrează doar 
în acord colectiv, cîștigul fiind 
asigurat, deoarece echipele de 
caie aparțin își îndeplinesc cu 
regularitate planul. Cum 5 Foar
te simplu. Sînt atîția muncitori 
inimoși printre care se numără 
chiar tineri ca și ei cum sînt 
Dumitru Mîndoiu, Marian Colo- 
ian. Ion Coleș și atîția alții, care 
muncesc cu conștiinciozitate, cu 
spirit de răspundere pentru soar
ta planului, care despică firul 
de pâr în patru dar nu se lasă 
pînă nu înving greutățile care 
mai apar. Acestea sînt resursele 
îndeplinirii și depășirii cu regu
laritate a sarcinilor de plan pe 
schimb. Și iată deci un argu
ment concret în favoarea filozo
fiei lor : cu ei sau fără ei treaba 
merge, leafa merge. Ceilalți 100 
de tineri, organizația U.T.C., 
conducerea administrativă a sec
ției trebuie să dea o replică de
finitivă, lipsită de menajamente, 
celor patru tineri. Acordul co
lectiv presupune eforturi colec
tive, disciplină colectivă și nu 
trebuie să favorizeze cîștigurile 
ușoare pentru chiulangii. Aceștia 
nu numai că frustează materia
licește echipa în care sînt înca-

drați, dar prin indisciplina lor, 
creează greul! ti- echipei cînd nu 
se așteaptă.

— Dacă pontarea se face în 
ultimele minute înainte de înce
perea schimbului — arată mais
trul Vasile Derța — oricît s-ar 
grăbi „eroii“ noștri ajung la lo
cul de muncă cu o întîrziere de

LAL ROMULUS 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Brașov

(Continuare în pag. a V-a)

Brașov -

panoramic 
temporal
De fapt, Brașovul ac

tual, ridicat și amplificat 
in cea mai mare propor
ție azi, ascunde, de la 
înălțimea bulevardelor 
sale, vizitatorului, patina 
de oraș străvechi, revela- 
bilă altfel de cum urci pe 
Timpa sau iei drumul 
pieptiș al Poienii. Cînd, 
la 1358, Alexandru, voie
vodul de atunci al Țării 
Românești, acorda brașo-

Reporterul a fost martorul a multe asemenea momente, a 
asistai la numeroase adunări în care tinerii dezbat cu însuflețire 
și spirit de răspundere, cu maturitatea pe care le-o conferă calita
tea de ulecișli, probleme importante ale vieții și activității lor, 
conștienți de răspunderile ce le revin în diferite sectoare în care 
muncesc

în același timp, fiind prezent în mijlocul tinerilor, participind 
frâmîntările și preocupările lor — reporterul a discutat cu 

adresai următoarea întrebare :
la 
numeroși ulecișli cărora le-a ................... ..... .....
. CE V-A IMPRESIONAT DIN ADUNAREA GENERALA LA 
CARE AȚI PARTICIPAT?“

Din însemnările desprinse — surprinzând tocmai o asemenea 
varietate de fapte care au constituit obiectul dezbaterilor din 
adunarea gpneralâ. împărtășim cîleva. in credința că ele vor folosi 
și altor uteciști, altor organizații l’.T.C. în activitatea pe care o 
desfășoară.

La raion s-a raportat 
sec: cooperativa agricolă 
de producție din comuna 
Călărași — Corabia a ter
minat tăiatul viței de vie 
de pe întreaga suprafață, 
executînd, în timpul op
tim, lucrări de bună cali
tate.

Ce se ascunde, de fapt, 
în spatele acestui lapidai 
raport ?

Este știut, perioada de 
tăiere a viței de vie este 
scurtă. Lucrarea presupu
ne totodată cunoștințe de 
specialitate, experiență, 
măiestrie chiar. Un calcul 
simplu făcut de utecișlii 
brigăzii nr. 3 arată : (Iacă 
fiecare linài ai fain zilnic 
(Ml de butuci ( norma este 
de 500) s-ar economisi un 
numai însemnat de zile. Se 
poate, insă ? Desigur. Cu 
un efort sporit, cu voință 
se poate. Printre cei care 
au susținut ideea punînd

suflet pentru materializa
rea ei se numără tinerii ; 
Ion Popa, Vasile Tudoi, 
Vergicâ Șovăială, Ion Sfîr- 
loagă In muncă, inițiativa 
a prins viață, fiind prelua
tă și de tinerii din cele
lalte brigăzi. în fruntea ac
țiunii s-au situat aceiași 
utccișli. care o susținuseră 
în fază de propunere, ca și 
numeroși alții, in ale căror

Uzinele „Semănătoarea"’

Un nou l<jt de combine iu revi
zie înainte de a lua drumul 

ogoarelor

CADRAN• - __ * <____

renilor libera trecere prin 
țara sa, cetatea străjuită 
do uriașul mușuroi, de 
piatră împădurită. al 
Tîmpei. era un oraș me
dieval. recunoscut prin co
merțul său. Privilegiul &. 
cordat dc Alexandru, și 
reconfirmat (le Vkticu 
Vodă, a fost o înviorătoa
re infuzie făcută pricepe
rii negustorești a brașo
venilor. Căci comerțul cn 
cel de-un sînge dc dincoa
ce de Carpați a reînvio- 
rat activitatea orașului. 
La sfîrșltul secolului al

V. ARACHELIAN

(Continuare 
In pag. a V-a)



97 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI V. I. LENIN COMUNICAT
Cuvintarea tov. Manea Mănescu

Tnitoritl.

Anlver«fim gstAzt împlinirea 
a Q7 de ani d? 1*» nașterea lui 
.Vladimir Miri 1 ruin. «t’-AInHt 
fîndUnr fi rondurilor revolu
ționar al proletariatului

întreaga vtafA • Ini î «nin b 
fo?t ronsHrr-a»A triumfului re
voluției «oria’’«»e ra-i’ei p-r>- 
ÎRariahtful Irrernational Nu
mele «fin <t-a fnsrris în Is’nria 
m,*’'Arii mnnritr-Fc'I a’Â’nri 
de Mar» ci Enrela orîn rontri- 
buh« aducA 'a tmboEÄ’'rPR *e- 
raun lul mmu-i’c-n'ihr științi
fic — r»'i'*-n<rfi qrmfl ide^’n- 
piefi în lUpfa d* eliberare a 
cle^rl munritnflre. r tuturor 
oa~ipnllf)r munrH

î enin ci.» decfflaurat nroriî- 
eînac» arllvi*flfe ’^nre'lrfi ci 
p~acfi'*A în ''onditfile dezvol- 
tfirif rapttalic-niiliil mnnnpnl ct. 
g r- •rp-'f- • 1» fR’R imperia'lc- 
mulul rînd nutprni-a acrijfire 
a oont'radi'-tiilftr «oriaip din 
R - » r-evAc,t>a fiu-hrna »-ei r»- 
Jutie’ «nHabcte n a (Aurit 
pm!r*ariRfith)1 H1« un O'itppn r 
dr'Rcornen» rovrlntionar de 
JuptA — Partidul Comunist —. 
r dervfiluft rolul diferitelor 
cla«* ?i nA’uri «oHal* în revo
luția cnriflHc'A ? a evidențiat 
capacitatea prnMtarlahthii de 
fi-ci împlini miciiinpa is»nr 
în ctrîncfl alianță cu »Arâni- 
rne« unind în Vinii $fiu largi 
pfitur» corlele Tn fruntea 
partidului comunist el a or
ganizat Marea Revoluție So- 
clalic’A din Octombrie, iar 
duofi vfotnrla ar-eee’a. a con
du« stshil ci oopdrul sovietie 
p° calea construcției socialis
mului

în procesul «ohitionfirii a- 
cector probleme î enln a ajuns 
la condurii de o deosebită în- 
semrAta’e centru dezvoltarea 
materialismului dialectic și Is
toric — concepția despre lume 
a clasei muncitoare Instru
ment științific de analiză sl 
cunoaștere a naturii și socie- 
tâtri

Subliniind că a 97-a aniver
sare a nașterii lui Lenin co
incide cu anul semicentenaru
lui Marii Revoluții Socialiste
— eveniment de răscruce în 
viata oopoarelor Rusiei, piatră 
de hotar în Istoria universală
— Si făcînd o trece-e în revis
tă a rezultatelor obținute în 
acești einelzecl de ani de către 
poporul «ovletle. sub conduce
rea P C U S tovarășul Manea 
Mănescu a spus t

Remarcabilele realizări ob
ținute de poporul sovietie în 
dezvoltarea economiei, a știin
ței șl culturii. în cucerirea 
Cosmosului. în ridicarea nive
lului de trai -aduc o Importan
tă contribuție le întărirea for
țelor sistemului socialist mon
dial.

în eontinuare vorbitorul a 
arătat că desfășurarea eveni
mentelor istorice din alt’mele 
decenii, formarea sistemului 
socialist mondial, eresterea și 
întărirea mișcării comuniste si 
muncitorești, avînful mișcării 
de eliberare națională și des
trămarea sistemului colonial, 
prefacerile adîncî politico-so
ciale din lumea contemporană 
confirmă adevărul profund al 
ideilor marvist-leninicte și u- 
riasa lor Înnurîre asupra dez
voltării societății.

Cu prilejul acestei aniver
sări a arătat în continuare 
vorbitorul prezintă Interes, 
din punct de vedere Istorie, să 
reamintim că Lenin a urmărit 
îndeaproape evoluția social- 
poIiHcă a României, creșterea 
mișcării muncitorești din tara 
noastră s-a referit la momen
te importante din viața și 
lupta poporului român pentru 
înfăptuirea asoirațiilor sale de 
eliberare națională și socială. 

Avînd rădăcini adinei în 
realitățile societății românești, 
plămădită din trupul și sîn- 
pele poporului român, din 
lupta și frămintările sale de 
veacuri. mișcarea noastră 
muncitorească a crescut, s-a 
întărit și maturizat în focul 
bătăliilor de clasă in proce
sul asimilării organice a ideo
logiei socialismului științific.

Slujind cu abnegație timp de 
aproape lumătaie de secol cau
za oamenilor muncii. înscri
ind in marea cronică a isto
riei României pagini de minu
nat eroism revoluționar, parti
dul nos’ru comuni«’ s-a afir
mat ca exponentul fidel a| nă
zuințelor poporului român, ea- 
pabi, să dea viață idealurilor 
multiseculare ale strămoșilor 
noștri, sä asigure realizarea 
intereselor fundamentale ale 
națiunii, viitorul plin de stră
lucire al patriei

Neabătut, pai udul nostru a 
pornit și pornește in elabora
rea politicii sale de la studie
rea aprofuridaiă a legilor o- 
biective ale dezvoltării soziale, 
a realităților concrete ale Ro
mâniei. de la cerințele vieții, 
confruntând teoria eu practica 
și trecind cu curaj peste ceea 
te a devenit învechit, mantfes- 
tind o înaltă exigență și un as
cuțit spirit critic, o mare re
ceptivitate față de nou, preco- 
nizînd soluții șl măsuri realis
te. corespunzătoare necesități
lor mersului continuu. înainte, 
eJ societății românești.

In acest spirit asigură parti
dul nostru câiirea politică și 
ideologică a comuniștilor. a 
tuturor oamenilor muncii, în- 
▼ățîndu-l să gindească rreator, 
inovator, să conceapă marxism- 
leninismuJ ca o călăuză vie în 
acțiune și nu ca o colecție de 
titate șl definiții, de rețete 
imuabile, să dovedească neîm- 
păcare față de orlee manifes
tare de sclerozare să-șl for
meze o jude<'aiă dialetii â și 
'« analizeze prin această piis-

fenomenele economie* -fi

Pornind de In nereSJIAM'e 
stringrn’e aîr RomAniei de la 
conrhizulp ne care le deviiA 
întreacă experien'A » dezvol
tării «orieiAții omenești, oarti- 
diil nostru a pus în centrul 
pnlltfcit de construcție socia
listă problemele creșterii pro
ducției mp'er'aîe in vederea 
Progresului rapid «t multilate
ral al Ifirii CorespunzA’or a- 
rr«tci orientări «i în rnneor- 
dan’A m tr-rl* f indamcntMe 
al* materialismului Istorie 
despre însemnA'aiea creșterii 
forțelor de producție ca factor 
determinam al progresului so
cial Partidul Comuni«» Ro
mân a promovat «i promovea
ză cu conse-ventA linia de in- 
o’i 'trlaliza'-p a IA ril

înfăptuind cnnnerativlzarea 
agriculturii pe baza teoriei 
leniniste, partidul nostru a 
pornit de la analiza particulari
tăților țării noastre $i a adoptat, 
forme «i modalități cerute de 
specificul satului românesc. 
Politica aerară justă a parti
dului. eforturile depuse nentru 
înzestrarea tehnir-ă a agricultu
rii. măsurile de cointeresare 
materială a țărănimii au 
făcut ca procesul de cooperati
vizare în tara noastră să fie 
însoții de creșterea continuă a 
producției agricole vegetale și 
animale

Pe baza dezvoltării econo
miei au sporit an de an venitu
rile reale ale oamenilor mun
cii. s-au îmbunătățit condi
țiile de viață ale poporului. 
Anul trecut venitul național a 
fost de peste 4 ori mai mare 
decît în perioada anilor dina
inte de război Bunăstarea, 
cultura șl învățâmintul. înflo
rirea artei științei, ocrotirea 
sănătății au devenit atribute 
tot mal caracteristice dezvol
tării societății noastre.

In eontinuare, vorbitorul a 
subliniat că măsurile luate 
după Congres de Comitetul 
Central aJ partidului au deschis 
orizonturi noi în cele mat Im
portante domenii ale vieții 
sociale, au creat premisele 
unul nou și puternic avînt în 
dezvoltarea întregii economii 
naționale, a științei șl «ulturit. 
întreg ansamblul măsurilor 
elaborate în acest răstimp de 
conducerea partidului — mă
suri în «are cutezanța concep
ției și suflul înnoitor se îm
bină eu o riguroasă funda
mentare științifică — a impri
mat activității partidului și a 
întregului popor un spirit de 
înalt dinamism, neîmpăcat față 
de rutină, față de practicile 
și mentalitățile învechite, pe
rimate, a creat un eadru 
propice afirmăm largi a iniția
tivei și spiritului de răspun
dere al celor ce munceso, in 
vederea accelerării construcției 
socialiste.

Dezvăluind cu fermitate lip
surile și neajunsurile, punînd 
sarcina lichidăm unor anomalii 
care mai persistă, partidul mo
bilizează eforturile întregului 
popor pentru valorificarea la 
un nivel superior a resurselor 
și bogățiilor țării, reducerea 
cheltuielilor materiale de 
producție, utilizarea au maxi
mum de randament a mijloa
celor de producție și forței de 
muncă. Societatea noastră a 
ajuns în prezent intr-un stadiu 
In 6are au căpătat o deosebită 
însemnătate problemele îmbu
nătățim lornielor și metodelor 
de conducere a economiei, in
troducem tehnicii celei mai 
înaintate, creștem puternice a 
productivității muncii in in
dustrie și a randamentului 
agriculturii, problemele renta
bilității și eficienței economice, 
sporim acumulărilor socialiste 
— căi sigure ale progresului 
economic neîntrerupt al patriei 
noastre.

Conducerea partidului nostru 
subliniază în mod neobosit că 
în soluționarea acestor pro
bleme trebuie să asigurăm 
deplina valorificare a minuna
tului potențial de Inteligență, 
de gindire tehnico-științlfică și 
creație originală al poporului 
român — trebuie să aplicăm 
tot ce este mai înaintat pe 
pian mondial în știință și 
tehnică, in organizarea pro
ducției și a muncii. Socialis
mul și comunismul, fiind orîn- 
duirea socială cea mal îna
intată. trebuie să incorporeze 
și să aplice cele mai înalte 
cuceriri ale civilizației umane, 
tot Geea ee grandioasa revolu
ție tehnico-științificâ furnizea
ză în prezent omului, înmiln- 
du-l forțele de stâpîn al 
naturii i

Caracteristic stilului de 
muncă, metodelor de activitate 
ale partidului nostru este 
consultarea maselor valorifi
carea înțelepciunii șl experi
enței acestora ca făuritoare ale 
istoriei patriei și ale tuturor 
bunurilor sorletâtll Consfătui
rile largi care an avut Io« 
după Congresul al TX-lea. Tn 
sectoare din cele mal Impor
tante ale vieții economice șl 
sociale, vizitele «rondncerll de 
partid în regiunile tării șl 
dezbaterea roneretă a proble
melor dezvoltării acestora eu 
organele locale șl eu oamenii 
muncit consultarea perma
nentă a celor mal buni spe
cialiști din toate domeniile de 
activitate, oglindesc aplicarea 
consecventă a acestor metode, 
în care-șl găsește expresie dez
voltarea democrației noastre 
social fste.

Subliniind în mod deosebii 
necesitatea înrădăcinării prin
cipiului muncii colective, ca 
principiu de bazâ al vieții 
noastre sociale, partidul aaordâ 
o deosebita însemnătate con
fruntări1 experienței șl schim
burilor de păreri, desfășurării

în cadrul organelor șl orranl- 
zaiiilnr de pnitld a unor largi 
de bateri asupra tuturor pro
blemelor politico economice, 
pentru cristal! arpa <'?lor niRi 
Judicioase concluzii. pentru 
clarificarea < Plor mai bune 
modalități de îndeplinire a 
politicu partidului

Soluționarea cu succes a 
sardnjlor rot>*'ruri iei sorratrMe 
este strin« lega'* de înlAmea 
roiului '“ondiicâinr al narildn- 
lul nostru în ton’e sectoarele 
vieții sociale fondiirpren de 
Câîre nartid constituie crtnla 
fundamentală a dpsAvîrșiril 
operei de construire r soctelă- 
ții socialiste, de dezvoltare 
ascendentă a economiei, ști
inței si culturii, reprezintă 
forte motrice fundamentală r 
progresului social și. totodată, 
factorul hotâritor al unității 
pohtico-ideologice a poporului.

Tovarăși,

Construind noua societate, 
țările socialiste au obținut im
portante succese Se dezvoltă 
puternio potențialul lor eco
nomic. cresc forța lor politică 
și influența lor în lume. în 
zilele noastre puterea exem
plului oferii popoarelor de 
socialism — r cărui însemnă
tate a fost subliniată încă de 
Lenin — a crescut direct pro
porțional cu dezvoltarea siste
mului socialist, chemat să ara
te practio și viu. pe scară 
mondială, avantajele materia
lizării ideilor .socialismului. De 
aceea, modul în care țările 
socialiste rezolvă problemele 
construcției noii orînduirl. mo
bilizează resursele lor, fruc
tifică avantajele modului de 
producție socialist, are o deo
sebită importanță nu numai 
pentru țara respectivă, dar și 
ca aport la sporirea puterii de 
atracție a socialismului pe plan 
Internațional.

Problema demonstrării su-
periorității socialismului inclu
de astăzi și sfera relațiilor In
terstatale promovate de țările 
socialiste pe arena mondială. 
Popoarele de pe toate conti
nentele. care au cunoscut
jugul relațiilor
Imperialism — ____ _____ ,
subordonarea șl exploatarea 
economică, dominarea unor

(Vrnì'ire din png li

Impuse de 
Inegalitatea,

țări de către altele, dictatul 
celor puternici șl desconsl* 
derarea șj încălcarea intere
selor celorlalți — îșl îndreaptă 
privirile spre lumea socialistă, 
chemată să înfăptuiască ra
porturi de tip nou, de colabo
rare frățească și într-ajutorare 
reciprocă nu numai între 
oameni, ci șl între țâri șl
popoare.

Pentru desfășurarea luptei 
revoluționare a proletariatului, 
a forțelor antiimperlallsie are 
o mare însemnătate analiza 
științifică a fenomenelor ca
racteristice capitalismului con
temporan.

Realitățile lumii capitaliste 
demonstrează că centralizarea 
și concentrarea capitalului, 
formarea unor gigantice uni
uni monopoliste, transforma
rea treptată a capitalismului 
monopolist în capitalism mo
nopolist de stat nu lichidează 
tarele fundamentale ale siste
mului capitalist, nu înlătură, 
ci ascut contradicțiile intenm- 
perialiste.

După cum este cunoscut, a- 
nalizind acest proces in sta
diile sale inițiale, Lemn pre
venea totodată împotriva tra
tării simpliste, umlaterale a 
fenomenelor, subliniind că 
orinduirea capitalistă dispune 
încă de serioase posibilități de 
cieștere a producției mate
riale, de dezvoltare a tehnicii, 
de asimilare a cuceririlor știin
ței — posibilități stimulate de 
concurența dintre monopoluri.

Și intr-adevăr, lumea capi
talistă de astăzi oferă tabloul 
unor fenomene profund con
tradictorii i întărirea potenția
lului economio al unora dintre 
țâri — in contrast eu menține
rea a numeroase altele in staie 
Oe înapoiere <?i subdezvoilaie, 
— ceea ce auce ia adinuiiea 
continuă a decalajului dintre 
ele, aplicarea unoi remarca
bile «ueenri aie revoluției len- 
nico-șiiințilice — in contrast 
cu nefoiosirea «romaâ a uuur 
importante capacități de pro
ducție , obținerea, pe țari sau 
ramuri, a unor ritmuri eco- 
numise ridicate — in contrast 
«u instabilitatea și caracterul 
eonjuncturai ai acestor meș
teri.

liste o importantă sarainâ a 
economiștilor, sociologilor și 
filozofilor marxiști aa anali
zeze in spiritul rigurozității 
științifiee principalele trăsă
turi și procese din cadrul ca
pitalismului contemporan, ele
mentele noi «are au intervenit 
In atest răstimp in mecanis
mul relațiilor și in formele de 
manifestare a «ontradicțiilor 
capitalismului, a legităților 
sale și repercusiunile sociale 
ale acestora.

în încercările de a frîna 
mersul ascendent al omenirii, 
cercurile imperialiste, în pri
mul rind imperialismul ame
rican — centrul reaoțiunil 
mondiale —, recurg la acte 
de agresiune, se amestecă 

în treburile Interne ale altor 
state, pun la cale comploturi 
și lovituri de stat, încura
jează forțele milltariste-revan- 
șarde, atentează la Indepen
dența popoarelor — această 
politică găsindu-șl cea mai 
flagrantă expresie în sălbatica 
agresiune a S.U.A. în Viet
nam.

In zilele noastre, uriașe forțe 
sociale se ridică împotriva 
politldl agresive a Imperialis
mului. Grește lupta popoare
lor pentru salvgardarea pății«

cercuri largi ale opiniei pu
blice. mișcări demni, tatu e, 
forțe politic»? de o mare -1 vôT- 
sitale — inclusiv diferite •:u- 
verne șl state — se pron imă 
pentru reah/ărea unor măsuri 
de destindere, pentru acțiuni 
de cooperare. în Interesul se- 
curitAțlr i n ter n a ț teu • a le Prin 
lupta lor unită, ferinA și com
bativă, forțele aorialisni'ilm și 
pârii au capacitatea sâ tnic e 
calea unei noi conflagrații 
mondiale.

Tovarăși,

întregul proces de dezvol
tare socială a omenirii, sarci
nile întăririi frontului antum- 
perialist și apărării păcii evi
dențiază rolul hoiâritor pe 
care-l au astăzi de îndeplinit 
parîidele comuniste șl munci
torești, demonstrează necesi
tatea unității și coeziunii miș
căm comuniste iniei naționale.

Desfășurarea unei activități 
neabătute ca exponent al in
tereselor naționale ale țârii 
sale, al năzuințelor și aspira
țiilor poporului al cărui mau- 
dalai este, al cauzei socialis
mului și internaționalismului 
proletar, constituie chezășia 
întăririi mai departe a fiecărui 
partid comunist.

Partidele comuniste — așa 
cum arătase încă Lenin — ac
tivează intr-o enormă diversi
tate de condiții. în țările so
cialiste ele sînt partidele de 
guvernămînt : în țările capi
taliste ele pășesc în fruntea 
bătăliilor de clasă ale maselor 
muncitoare împotriva exploa
tării, pentru drepturi șl liber
tăți democratice ; în unele 
țări ele luptă în I lega 11 lat e. 
Tolodată. condițiile de activi
tate ale partidelor diferă con
siderabil chiar și între țâri 
cu același tip de orînduire. da
torită deosebirilor de stadiu al 
dezvoltării economice, sociale 
și politice, gradului de organi
zare și nivelului de conștiință 
el clasei muncitoare, particu
larităților specifice, naționale 
ale fiecărei țări, tradițiilor și 
drumului el Istorio.

în aceste împrejurări, sta
bilirea liniei politice Interne 
șl Internaționale pe baza apli
cării marxism-leninismulul la 
condițiile istorice concrete 
revine exclusiv, ca un drept 
Imprescriptibil, partidului co
munist din fiecare țară. Ex
periența Istorică a mișcării 
comuniste șl muncitorești in
ternaționale a arătat că o con
diție fundamentală a asigurării 
unității șl coeziunii el o consti
tuie strida respectare a acestui 
drept, a normelor de bază ale 
raporturilor dintre partide, a 
principiilor Independenței, e- 
galilății, neamestecului in tre
burile Interne .internaționalis
mului proletar.

O mare însemnătate au în 
această privință dezvoltarea 
relațiilor intre partide, schim
burile tovărășești de opinii și 
experiență, dezbaterea prin
cipială, in spirit constructiv, a 
problemelor de Interes comun 
ca șl a celor ce interesează 
mișcarea comunistă în ansam
blul ei, confruntarea tovără
șească a părerilor. In această 
privință Lemn a dat un înalt 
exemplu ; neîmpăcat și intran
sigent față de dușmani, el a 
manifestat întotdeauna o con
duită corectă față de tovarășii 
săi de muncă și de luptă, in
clusiv față de cel cu care a a- 
vut flagrante deosebiri de ve
deri in probleme din cele mai 
importante ; a manifestat soli
citudine și receptivitate față 
de părerile altora. Promovarea 
unui asemenea spirit are o 
mare însemnătate pentru sta
tornicirea între partidele co
muniste și muncitorești a unui 
climat de încredere, stimă și 
respect reciproc, in interesul 
unității partidelor frățești.

Subliniind in continuare eă, 
partidul nostru a militat și mi
litează neabătut pentru apă
rarea acestei unități, dezvoltă 
în forme multiple legăturile 
cu partidele comuniste și 
muncitorești din celelalte țări, 
tovarășul Manea MănesGu a 
spus ;

Convingerea fermă a parti
dului nostru este că in condi
țiile de astăzi cerința cea mai 
stringentă este să ae depună 
toate eforturile pentru reface
rea și întărirea unității mișcă
rii comuniste, să se evite orice 
ar agi ava divergențele și ar 
accentua pericolul sciziunii, 
orice ar adauga noi elemente 
de tensiune la actuala stare de 
lucruri.

Este incontestabil că orice 
acțiune constructivă, de natură 
sâ aducă o contribuție la re
stabilirea climatului principial 
în mișcarea comunistă, ia sta
tornicirea unor raporturi nor
male între partide șl la norma
lizarea relațiilor ln cadrul sis
temului mondial socialist ar 
fi salutată de comuniștii din 
toate țările, de forțele progre
siste de pretutindeni, «a o ex
presie a înțelegerii necesități
lor acute ale mișcării comu
niste și a responsabilității in
ternaționaliste a fiecărui partid 
comunist.

Atotbiruitoarea învățătură 
marxlst-lenlnistă constituie fă
clia eare luminează drumul 
omenirii spre viitor, drumul 
popoarelor spre comunism.

Cinstind memoria lui Vla
dimir lli«l Lenin, poporul 
român își unește șl mal strina 
rîndurile In Jurul partidului 
său comunist, hotărît sâ nu-șl 
precupețească eforturile pen
tru a înfăptui «u suaces poli
tica partidului, pentru a obține 
noi succese în construcția so
cialistă, pentru prosperitatea 
șl fericirea scumpei noastre 
patrii, România socialistă l

Konslantin Pi pm . membru al Cornisi» i ( entrale de Control șl 
Hruuff h l'.i ,H ministr ul cncrgelic ii si cunihustibilulrii, .Milko 
Balei mrmhrri al (’.( aî !’< B . si (Bu-urglii Bogdanov, membru 
h1 ( .( ni I’( H . iimh.ismloiui <»\tiHunliuar și pl<-îipolențiar al 
Republicii Populare Bulgaria iu Republica Socialistă România.

I n convorbiri au participat, rie asemenea, »lin partea română 
tinaiășii \nilrci i’ài uiaru. membru rit C.( . al P.C.R.. Vasile 
Viari, membru «uplcartl al ( .( . al P.C.R.. șefi «le secție la C.C. 
al P ( R. Vasile s.mrlru adjunct al minisirului afacerilor ex
terne, și Ion Morega i»li»in» l al ministrului » »instrucțiilor de 
mașini, iar din partea bulgară tovarășii Penili liirafov. mem
bru rii C.C. al P < B prim-ad iuuet al ministrului construcțiilor 
<!»• masini Ivan l’opov adjunct al ministrului alacerilor externe, 
și Ruși Rusei, consilier, rlircdoi a.i. in M \J

In cursul corn orbirilor car» s .m desfășurat intr-o atmosicră 
de caldă prieteni» stimă -i iutclcgric reciprocă rlelcgațiilc s-au 
inlormal asupra construcției socialiste in cele două țâri, au avut 
un schimb sincer și util »le păreri cu pri'ire la rleziolliirea rela
țiilor dintre »' I» două lări și partide, la |>riiu ipalr-le probleme ale 
sin .Urei inîeriiaționălc. ale mișiării comnriiste si muncitorești.

Delegațiile io subliniat cu deosebita s.-rtislncțic că prietenia ro- 
mânn-bnlgnră. făurită dc-a lungul i«loriei io lupta comună pentru 
independentă și progres social cunoaște, in condițiile socia
lismului biruitor, o inllorite tot moi put»mira, se dezvoltă pe o 
treaptă nouă, superioară a idaliilor dintre cele două lari. Se 
dezvoltă multilateral relațiile politice, economice, tehnico-știin- 
țifice culturale și in alte domenii.

l'n rol important în âdînciren acestor relații l-au avui intilni- 
rile și convorbirile prietenești dintre conducătorii de partid și de 
stat români si bulgari.

Delegațiile au relevat cu satisfacție că vizila în R I’ Bulgaria, 
in septembrie 1965. a delegației de partid și guiernamentale a 
Republicii Socialiste România, condusă »Ic tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu secretar general al ( omitdului ( entrai al Partidului 
Comunist Român, a dai un nou ai iot dezvoltării in continuare 
o relațiilor frățești dintre cele doua (ări.

Cele «louă părți au evidențiat realizarea cu sucre« a prevede
rilor cuprinse in Comunicatul comun »lin septembrie 1965. pri
vind dezvoltarea relațiilor bilaterale, »•era ce a contribuit la lăr
girea continuă a colaborării trăiești romàno-bulgare, l'n rol po
zitiv in acest domeniu revine Comisiei mixte guvernamentale 
romàno-bulgare »le colaborare economică și tehnico-științificâ. 
»Au crescut și s-au diversificai schimburile comerciale s-a dez
voltai și s-a adincil colaborarea economică și tehnico-științificâ 
pe baze reciproc avantajoase. Volumul schimburilor comerciale 
prevăzute pentru anul 1967 este de 2.5 ori mai mare decît in anul 
1965 depășind astfel nivelul prevăzut in Acordul comercial de 
lungă durată pentru anul 1970 S-a îmbunătățit structura schim
burilor ile mărfuri, mașinile și utilajele constituind circa 40 la 
sută din volumul lor total

A fost realizată prin cooperare linia electrică de înaltă tensiu
ne Craiova-Boicinovți care leagă sistemele energetice din Româ
nia și Bulgaria Se efectuează proiectarea unei linii electrice de 
400 kîV pentru tranzitul do energie electrică din U.R.S.S., prin 
Republica Socialistă România, spre Republica Populară Bulga
ria.

Subliniind importanța po care o reprezintă pentru cele două 
lări Complexul hidrotehnic din zona Izlaz-Somovit pe Dunăre, 
delegațiile au stabilit ca ministerele de resort sâ Ì8 măsuri pen
tru rezolvarea tuturor lucrărilor pregătitoare și să supună pro
punerile lor spre examinare Comisiei mixte guvernamentale ro
màno-bulgare de colaborare economică și tehnico-științificâ. ast
fel fneîl sâ se poată începe intr-un termen cit mai scurt, con
struirea în colaborare a acestui obiectiv

Delegațiile consideră că dezvoltarea rapidă și complexă a eco
nomiilor celor două tari, rezultatele importante obținute în ex
tinderea și diversificarea colaborării lor creează largi posibili
tăți pentru intensificarea cooperării reciproc avantajoase, în for
me și metode care să constituie o bază stabilă și rie perspectivă 
a dezvoltării relațiilor economice și tehnico-știintifice. în acest 
sen« au convenit ca organele competente «ă elaboreze propu
neri concrete de cooperare în domeniul construcțiilor de mașini, 
industriei chimice metalurgiei industriei ușoare al lărgirii ba
zei de materii prime și în alte domenii pentru organizarea pro
ducției în proporții optime care să satisfacă nevoile atît ale ce
lor două țări, cît și pentru export în alte țări.

Cele două părți au apreciat rezultatele pozitive obținute în 
colaborarea dintre instituțiile științifice și au însărcinat organele 
lor competente «â lărgească cooperarea in domeniul cercetării 
științifice, schimbul de experiență contactele între oamenii de 
știintă români și bulgari Fie au subliniat cu satisfacție lărgirea 
schimburilor și a colaborării în domeniul culturii învătămînlu- 
lui, artelor presei, radiotelci iziunii. cinematografiei, sportului. 
De asemenea, părțile au căzut de acord să extindă colaborarea 
lor în domeniul turismului

Cele două delegații și-au exprimat hotărirea de a dezvolta în 
continuare relațiile bilaterale în toate domeniile. în spiritul prie
teniei frățești rom.âno-bulgare, în folosul celor două popoare, al 
cauzei socialismului și păcii

Procedînd la un schimb de păreri asupra problemelor interna
ționale delegațiile au subliniat creșterea forțelor mondiale ale 
socialismului a tuturor forțelor care luptă în întreaga lume pen
tru pace, independentă națională democrație și progres social, 
împotriva politicii cercurilor imperialiste șî reacționare Totoda
tă. ele au relevat intensificarea acțiunilor agresive ale imperia
lismului. în primul rind ale imperialismului american — centrul 
reactiunii mondiale — care, incercînd «ă se opună procesului 
istoric de transformare «ocial-politicà a lumii atentează la in- 
deoendenta și suveranitatea popoarelor se amestecă hrutal în 
treburile interne, recurge la intervenții armate deschise complo
turi. presiuni politice și economice «c sprijină pe forțele mili
tariste neonaziste și revanșarde din R F a Germaniei, pe forțele

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER

reacționare de pretutindeni, perlclitînd pacea șl securitatea In
ternațională. De aceea, in prezent este necesară mai mult ca 
micind mobilizarea tuturor forțelor anliimperialiste, acțiunea 
lor unită in lupta pentru zădărnicirea planurilor cercurilor im- 
perialisio. asigurarea păcii și salvgardarea civilizației umane.

Delegațiile subliniază hotărirea fiecărei părți de a dezvolta re
lații de prietenie, alianță frățească și colaborare cu toate țările 
socialiste, pe baza principiilor marxism-leninismulul, internațio
nalismului socialist și întrajutorării tovărășești. Ele au exprimat 
dorința ambelor părți de » dezvolta colaborarea economică șl 
trhnico-stiinfifică cu țările din cadrul C onsiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc, cu loate țările socialiste, in interesul popoarelor 
acestor lări. al sistemului mondial «ocialisl.

Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria 
dezvoltă totodată relații cu toate «lalele, indiferent de orinduirea 
lor socială po baza respectării Independenței și suveranității 
naționale, egalității in drepturi neamestecului in treburile in
terno și avantajului reciproc.

Delegațiile apreciază că dezvoltarea unui climat do paco șl 
securitate în Europa corespunde aspirațiilor tuturor popoarelor 
do po continentul european, Intereselor păcii generale l-.lo au 
reafirmat hotărirea color două țâri de a acționa si în viitor in 
spiritul Declarației cu privire la întărirea pârii șl securității in 
Europa, adoptată la Consfătuirea țârilor socialisto din iulie 1966, 
In Burniresti : aprecierile și propunerile formulate in ace«1 docu
ment isi fac tot mai mult loc in conștiința popoarelor, cuprind 
cercuri mereu mai largi ale opiniei publice, inclusiv factori do 
răsoiindore din țările continentului nostru.

Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria 
consideră că in abordarea problemei securității europene trebuie 
să se pornească de la recunoașterea realităților actuale din Eu
ropa. in primul rind a existenței celor două state germane —■ 
Republica Democrată Germană, primul «lat socialist german al 
muncitorilor și țăranilor, și Republica Federală a Germaniei — 
a inviolabilității frontierelor stabilite în Europa după cel dc-al 
doilea război mondial, de la necesitatea împiedicării accesului 
sub orice formă a Republicii Federale a Germaniei la arma nu
cleară.

Cele două țări își exprimă satisfacția fală de progresele înre
gistrate în ultimii ani in colaborarea economică politică tehni- 
co-șliințiiică și culturală intre țările din Balcani corespunzător 
intereselor vitale ale popoarelor din această regiune, ale cauzei 
destinderii pe continentul european. Ele vor milita și in viilor cu 
consecvență pentru îmbunătățirea și extinderea relațiilor dintre 
țările acestei regiuni, pentru iransformarca Balcanilor intr-o 
zonă a păcii, colaborării. încrederii și prieteniei intre popoare.

Alături de celelalte țâri socialiste, de loate forțele iubitoare de 
pace. Republica Socialistă România și Republica Populară Bul
garia își manifestă îngrijorarea fată de continuarea și intensifi
carea agresiunii S.l'.A. împotriva eroicului popor vietnamez Fie 
cer cu hotărire să se pună capăt definiliv și necondiționat bom
bardamentelor și altor acte războinice ale S.l’.A împotriva Re
publicii Democrate Vietnam, să înceteze intervenția armată și 
sâ fie retrase toate trupele americane și celelalte trupe sălciile 
din Vietnamul »le «ud : poporul vietnamez să fie lăsat să-și re
zolve singur fără amestec din afară problemele vieții «ale in
terne Părțile își reafirmă deplina solidarilate cu cauza dreaptă 
a poporului vietnamez și hotărirea lor de a-i acorda și in viitor 
întregul sprijin politic, material și moral in lupta împotriva 
agresorilor.

Cele două lări dezvoltă relații prietenești cu țările recenl eli
berate de sub colonialism, sprijină cu consecvență lupta lor 
dreaptă împotriva imperialismului și neocolonialismului pentru 
realizarea aspirațiilor lor de progres social și economic, și iși 
exprimă solidaritatea cu popoarele care luptă pentru dobîndirea 
inriependentei naționale.

în cadrul schimbului de păreri, cele două delegații au relevat 
necesitatea întăririi continue a unității țărilor socialiste a miș
cării comuniste și muncitorești pentru coeziunea tuturor forțe
lor antiimperialiste, pentru cauza socialismului șl păcii. în a- 
ceastă ordine de idei, ambele ddegatii au sublimai însemnăta
tea hotărîtoare pe care o are promovarea consecventă în rela
țiile dintre partide, a principiilor marxist-lenîniste ale solidari
tății și internaționalismului proletar, egalității tn drepturi si 
neamestecului în treburile interne ale altor partide. Cele două 
delegații consideră că atunci cind între diferite partide apar 
deosebiri de vederi, acestea trebuie să fie discutate în m»»d 
sincer și tovărășesc de la conducere la conducere. în spiritul 
respectului reciproc depunindu-se eforturi perseverente pentru 
înțelegere reciprocă în scopul realizării unității de acțiune. 
Delegațiile și-au exprimat satisfacția pentru dezvoltarea multi
laterală a relațiilor dintre Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar, in spiritul prieteniei. stimei. încrederii și 
înțelegerii reciproce. Ele au reafirmat hotărirea celor două 
parfide de a lărgi și io viitor schimburile de vizite. întîlnirile 
tovărășești la diferite nivele informarea reciprocă studierea 
experienței in construcția socialistă consultările în problemele 
de interes comun Dezvoltarea continuă a relațiilor dintre Par
tidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar corespunde 
intereselor celor două partide și popoare, ale sistemului mondial 
socialist, ale forțelor antiimperialiste din întreaga lume.

★

Cele două delegații și-au exprimat satisfacția fată de rezulta
tele convorbirilor, care au decurs în spiritul tradiționalei prie
tenii romàno-bulgare. Fie «ini convinse că vizita prietenească a 
delegației de partid și guvernamentale a Reoublicii Pooulare 
Bulgaria în Republica Socialistă România schimbul cordial si 
deschis de păreri întîlnirile cu oamenii muncii vor contribui 
la dezvoltarea si adîncirea în continuare a colaborării mulfda- 
terale dintre Rennblira Socialistă România și Republica Pomi- 
Iară Rulearia dintre Partidul Comunist Român și Partidul Co
munist Bulgar, in interesul celor două popoare, al socialismului 
și păcii.

Prim-serrefar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar 

președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Pooulare Bulgaria

TODOR JIVKOV

București 21 aprilie 1967

Vineri dupâ-amiazâ a a- 
vut loc la Gasa prieteniei 
româno-sovietice din Capi
tală adunarea solemnă or
ganizată de Comitetul oră
șenesc București al P(?.R. 
cu prilejul celei de-a 97-a 
aniversări a nașterii lui 
V 1. Lenin.

Fundalul scenei era do
minat de chipul lui Lenin, 
așezat pe un steag purpu
riu, alături datele come
morative 1H70—1967

!n prezidiul adunării an 
luat loc tovarășii Constan
tin Drăgan. membru al Co
mitetului Executiv al G. G. 
al P.C R.. președintele Con
siliului Central al Cniunii 
Generale a Sindicatelor, 
Manea Mănescu. membru 
supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al G G. al 
P G R.. Suzana Gâdea, 
membru al Consiliului de 
Stat președinta Consiliului 
Național al Femeilor. Pe
tru Enache. nrim-secretar 
al G C al GTG.. A. V. 
Rasop. ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București, 
Ghenrghe Dumitru, secre
tar al Gomitetutni orășe
nesc București al P P R.. 
acad 7.nbaria Stanca, pre
ședintele Tlniunii Scriitori
lor, Marin Florea lonescii. 
vicepreședinte al Consiliu
lui general A.R L U.S. și 
Georgeta Pletoianu, tehni-

clan la Fabrica de confec
ții șl tricotaje București.

La adunare au participat 
membri ai G. G. al P.G.R., 
ai Consiliului de Stat și al 
guvernului, conducători ai 
organizațiilor obștești și 
instituțiilor centrale, acti
viști de partid, vechi mili
tanti ai mișcării muncito
rești din tara noastră, oa-

meni ai muncii din între
prinderile și instituțiile 
bucureștene, oameni de ști
ință și cultură, generali și 
ofițeri superiori, ziariști.

Erau prezenți șefii unor 
misiuni diplomatice, mem
bri ai corpului diplomatic.

Adunarea a fost deschi
să de tovarășul Gheorghe 
Dumitru.

A luat apoi cuvlntul to
varășul Manea Mănescu. 
care a vorbit despre cea 
de-a 97-a aniversare a naș
terii lui V I. Lenin.

Gnvintarea a fost subli
niată in repetate rînduri 
cu vii aplauze.

In încheierea adunării a 
fost prezentat un program 
artistic, (Agerpres).
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PROFESIA ALEASĂ ?

Condusă

și consemnată

de OCTAV PANCU

IAȘI

Fină nu prea de mult, alegerea profesiei părea un subiect 
de sezon, invita la discuții numai (sau mai cu scamă) in 
preajma examenelor de admitere in diferite școli, licee, 
facultăți. O anume justificare exista : se pornea de la 
premiza că dacă, afectiv ori obiectiv, verbul a opta (tradus, 
firește, prin funcția sa majoră de decizie și nu doar prin 
vaga Intenție de a alege) controlează permanent o foarte 
largă arie a copilăriei și adolescenței, sint momente-cheie 
cînd ponderea lui devine covîrșitoare, el provocînd atunci
— recte. in perioada premergătoare pomenitelor examene
— acele temperaturi și tensiuni capabile să ofere discuțiilor 
po o atare temă, incandescența și vigoarea solicitate de un 
climat, prin excelență, controlat de pasiuni. Rațiuni impuse 
de observația mai atentă a realității, de sondaje mai adinei 
în opinia publică a școlii au făcut insă ca alegerea profesiei 
să-și cîștige dreptul de a figura continuu pc agenda actuali
tății, chestiunile atit de complexe născute de actul optării 
pentru o meserie să devină in mod permanent — și inutil 
să mai adăugăm : profund îndreptățit — subiectele unor 
pasionante și frenetice colocvii. Ne îngăduim să includem 
printre acestea și recenta discuție în jurul unei simbolice 
mese rotunde organizată de „Scinteia tineretului" cu tl elevi 
fruntași la învățătură din clasele a Xl-a de la liceul bucu- 
reștean „Mihail Eminescu". discuție căreia i-am dat titlul 
generic : ..CE ȘTII DESPRE PROFESIA ALEASA ?"

Deși libere, in sensul cel* mai larg și mai definitor al 
cuvintului, eliminînd orice încorsetare, anihilind orice mo
dalitate conducînd spre exprimarea unor păreri trunchiate, 
discuțiile s-au folosit totuși de citeva puncte de reper, 
alcătuite de comun acord, pentru a evita irosirea timpului 
prin repetări, pentru a îndepărta riscul abordării unor pro
bleme cu alte centre de interes, pentru a stimula ordonarea 
ideilor. Cititorul stenogramei de față va descoperi aceste 
mai sus numite puncte de reper formulate in înseși subti
tlurile paginii pe care o are în față.

nu doar cele vizuale — 
adică am privit construc
ții, care m-au ambițio
nat să rîvnesc și eu la 
asemenea ori chiar mai 
înalte performanțe — ci 
am stat de vorbă cu 
numeroși arhitecți, Iar ei 
— și pentru asta le rămîn 
recunoscător — nu m-au 
tratat doar ca pe un 
copil curios, plictisitor 
prin „cum“ șl „de ce‘‘- 
urile sale, cl mi-au vor
bit cu răbdare, cu do
rința oricărui om pasio
nat de meseria sa de a 
face mereu alți prozeliți.

Anghelescu Marius. cl 
a Xl-a B : M-am hotărî! 
de mulți ani (aș zice că 
nici o dată n-am visat 
altceva) să devin medic. 
Știu despre medicină 
atît cit cred că trebuie 
să știe cineva 
pune cu toată 
tatea problema 
profesiei, care 
că acesta este
esențial, că orice 
peală sau superficialita
te costă neînchipuit de 
scump. De unde știu ? 
Dintr-o perioadă cînd, 
contractînd niște mala
dii, am fost pacient al 
unor spitale și policlinici

care își 
seriozi- 
alegerii 
înțelege 
un act 

pri-

Desigur, elev In clasa a Xl-a, 
ba mai mult: in ultimul trimestru 
al acestei clase, știi exact ce drum 
vrei să străbați după terminarea 
liceului; ar fi cel puțin anacronic 
să mai punem în discuție dacă te-ai 
decis sau nu să optezi pentru o 
profesie anumită; ceea ce interesează 
este ce cantitate de cunoștințe posezi 
despre această profesie și din ce 
surse.

Vasilescu Despina, 
cl. a Xl-e B : Inten
ționez să dau examen la 
facultatea de biochimie. 
Mă interesează, incom
parabil mai mult decit 
altceva, această ramură 
a biologiei care se ocupă 
cu studiul fenomenelor 
chimice petrecute in 
organismele vii. După 
cum observați, v-am dat 
o definiție nițeluș pe
dantă. de dicționar. Asta 
dovedește că. cel puțin 
teoretic, știu cu precizie 
care este obiectul mese
riei spre care doresc să 
mă îndrept. Nu cred 
insă că în egală măsură 
ar putea satisface și 
răspunsul meu la partea 
a doua a întrebării, 
despre profesia alea
să amănuntele le de
țin de la un... văr 
de-al meu ; n-o fi el o 
sursă de informații in
failibilă. dar. biochimisl, 
iubindu-și cu patimă 
munca, mi-a vorbit des
pre ea cu o însuflețire 
cate m-a cișligat.

Nicoiae C ristian, cl. a 
Xl-a D : Voi da examen 
de admitere la arhitec
tură — observați că nu 
condiționez acest fapt de 
nimic ; nu spun ..dacă 
voi reuși la bacalaureat, 
voi da., etc. etc“ : sini 
convins că voi reuși la 
bacalaureat și voi da 
examen la arhitectură. 
Nu pot preciza cit și de 
unde știu despre această 
profesie. Mi-e dificil să 
concentrez intr-un răs
puns concis o sumă de 
fapte de viată, toate, sau

Vasilescu Despina : A 
trage niște concluzii 
pentru mine, mi se pare 
ori prea devreme ori 
prea tirziu. Prefer să 
privesc lucrurile cu gin- 
dul la cei care la anul, 
peste doi sau cinci ani. 
ne vor lua locul in a- 
ceste bănci. Mi se pare 
că orientarea profesio
nală trebuie să consti
tuie o problemă de ran
gul întîi pentru școală, 
pentru organizațiile 
U.T.C. din școli N-aș 
spune că acum ea se nu
mără printre ultimele

majoritatea lor, impor
tante și care au contri
buit intr-o măsură egală 
la înriurirea mea Aș 
spune doar că mă pasio
nează această știință și 
artă a proiectării de pe 
cînd eram un foarte, 
foarte tinăr constructor 
de palate din... nisip. 
Dar. desigur, jocul nu e 
singura și nici cea mai 
fericită explicație Mă 
jucam și cu. de pildă, 
căpăcele de la sticlele 
de bere, ceea ce ar fi 
putut să-mi îndrepte 
atenția către un insti
tut pregătind specialiști 
pentru industria alimen
tară1 Am altă explicație, 
lot de ordin, să-l nu
mesc. sentimental, dar. 
cred cu destulă putere 
de argumenlare științi
fică : avind de mic un 
oarecare talent la desen, 
s-a împletit probabil 
priceperea mea de a mă 
folosi de tușuri și acua
rele cu o splendidă rea
litate căruia, lot de mic. 
i-am fost martor . mă 
refer la ritmul și la 
amploarea construcții
lor din jurul meu. înăl
țate sub ochii mei. 
atrăgindu-mă ca un 
magnet și chemindu-mâ 
nu numai să le copiez 
siluetele 
mele cl 
inventez 
imaginez 
teatre, ș 
late de mine

Vasilescu Vlad. cl. a 
Xl-a D : Doresc să ur
mez facultatea de auto
matică Știu despre me
seria de inginer auto-

matician din lecturile 
unor reviste de speciali
tate și mai ales din su
pozițiile pe care ie fac și 
eu, ca oricare altul, cu 
privire la viitor, la dez
voltarea uimitoare a 
acestei ramuri a tehni
cii moderne. De unde 
știu ? Concret, nu mi-a 
vorbit nimeni. Am adu
nat materialul documen
tar. ca să-i zic așa, 
încetul cu încetul, fără 
nici o ordine, fie preo- 
cupîndu-mă eu de gă
sirea lui. fie ajungind el 
la mine intîrnplător. pe 
diferite și variate căi. 
Doi sfetnici principali 
aș numi în profesorul

de fizică și cel de ma
tematică. Transmițin- 
du-mi o dragoste trai
nică pentru aceste o- 
biecte. mi se pare firest 
ca meseria spre care nă
zuiesc să fie dintr-un 
domeniu fundamentat și 
impulsionat de fizică și 
matematică.

Mitici Dan, cl. a Xl-a D: 
Visez să devin arhitect. 
Pînâ la un punct, răs
punsul meu seamănă 
leit cu al colegului Ni
coiae Cristian. Aș adă
uga că dețin o cantitate 
cuprinzătoare de infor
mații despre profesia de 
inginer arhitect, sursele 
acestor informații fiind

și, mai recent, din discuții 
cu studenți la medicină 
și medici, din lectura 
unor celebre romane 
omagiind figura medicu
lui dăruit trup și suflet 
misiunii sale de un neîn
trecut umanism.

Sclieian Dan, cl. a Xl-a
D : M-a atras de mulți 
ani studiul matematicii, 
sint un vechi abonat și 
un proaspăt colaborator 
al „Gazetei matematică". 
Despre profesia aleasă— 
aceea de specialist în 
automatică — știu că 
m-a converit la dragos
tea pentru ea tot mate
matica, iar restul ce-1 
mai știu seamănă cu o

ecuație simplă, ori poate 
așa imi pare acum. Eli
minînd matematica din 
rindurile celor care m-au 
ajutat să optez pentru 
profesie, nu mai rămî- 
ne... nimic. Deci, simpli- 
ficind : Cit știu ? Atit cit 
mi-a îngăduit matema
tica. De unde știu ? In 
exclusivitate de la ma
tematică.

Stoicescu Lotus, cl. a 
Xl-a D : Mă voi îndrep
ta spre o ramură a poli
tehnicii, ■ cred că spre 
aceea care, la absolvire, 
îmi va permite contactul 
cel mai strîns cu „uzine
le de uzine", cu vastele 
ateliere proiectînd și 
creînd mașini care ia 
rîndul lor construiesc 
mașini. Știu multe lu
cruri în acest sens, dar 
puțin cam haotic. Le știu 
din lecturi la care adaug 
o imagine — aș re
nunța la o falsa modes
tie — bogată.

Niculescu Daniela, cl. a 
Xl-a C : Voi urma isto
ria. Studiul istoriei este 
pentru mine cea mai
statornică iubire din
anii școlii. Mi-au insu-
flat-o părinții, rudele. 
In familia mea sint
mulți care se ocupă cu 
studiul acestei științe.

Bilius Maria, cl. a Xl-a 
F : Mă pregătesc pentru 
activitatea de fiziolog. 
Număr pînă acum des
tule zile petrecute in 
săli de disecție, destule 
convorbiri cu medici și 
cadre din învățămintul 
superior medical. Am ci
tit și citeva lucrări teo
retice. dar baza cunoaș
terii profesiei alese este 
latura practică, expri
mată în primul rînd prin 
prezența mea în locuri 
unde fiziologia se gă
sește la ea acasă.

Gcorgescu Olga, cl. a 
Xl-a F : Din familie am 
deprins (și cred că o să 
fiu in stare să-l duc mai 
departe) adevărul unui 
proverb care spune așa: 
„omul cite limbi știe, a- 
tîtea vieți trăiește". Do
rința mea, pentru că 
mai știu încă două limbi 
străine din copilărie, 
este să urmez secția de 
limbă spaniolă de la 
Institutul de limbi stră
ine. Știu, desigur, cit se 
poate de bine în ce con
stă mr.seria de profesor 
sau de cercetător 
lingvist. Nu însă în mod 
special de la cineva. Este 
o meserie despre care, 
cînd ajungi la aproape 
18 ani, cîți am eu acum, 
afli cam tot ce trebuie 
din viață

Pălâghiță Mihai, ci. a 
Xl-a A : Doresc să de
vin inginer 
Mă atrage
științifică și tehnică in 
domeniul televiziunii. 
Fizica este obiectul meu 
preferat, ea mi-a fost 
prima călăuză. M-am 
mai informat atît din 
lecturi, cît și vizitînd în 
cîteva rînduri studioul 

de televiziune.

(Amănunțită, întrebarea ar fi 
astfel i A — Ați avut vreo în- 
tîlnire organizată de către liceu cu 
instituția de învățămînt superior 
spre care u-ați decis să vă îndrep
tați ? B — Ați răsfoit prospectul 
universității sau institutului care vă 
interesează, prospect adresat celor 
care se pregătesc pentru admitere 
și. cuprinzind, de regulă, în afară 
de informații cu privire la examenul 
inițial, obiectele de studiu, organi
zarea catedrelor, condițiile de viață 
— burse, cămine, cantine, etc. — 
și de studiu — biblioteci, cursuri 
etc. — de care beneficiază studenții? 
C — Ați cerut școlii voastre ajutorul 
pentru a vă înlesni un contact util 
cu faculta.tea ce sperați că vă va 
primi ca studenți ?)

Despina :Vasilescu
Nu. De trei ori. cite o 
dată pentru fiecare în
trebare : nu I

Nicoiae Cristian : Nu. 
Vasilescu Vlad : Idem. 
Mitici Dan : Răspuns 

la întrebarea A și C : 
nu. La cea notată cu B 
răspund că mi-a căzut 
în mină, intîrnplător. un 
prospect al Facultății de 
arhitectură. Mi s-a pă
rut deosebit de intere
sant, L-am recitit de 
mai multe ori. Cred că 
aș lua 10 dacă aș fi as
cultat ce cuprinde !

Anghelescu Marius : 
De trei ori : da. Cu a- 
daosul că n-a fost ne-

voie să cer ajutorul 
școlii ; conducerea lice
ului mi l-a oferit fără 
să-I cer.

Schcian Dan : Nu.
Stoicescu Lotus : Nu.
Niculescu Daniela : 

Da. insă întîlnirea cu 
facultatea n-a avut un 
caracter organizat, n-a 
fost inițiată de liceu. 
Am lăsat timiditatea a- 
casă și m-am dus sin
gură să vizitez locul 
unde sper să-mi petrec 
viitorii ani de studiu.

Bilius Maria : Da.
Gcorgescu Olga : De 

trei ori nu.
Pălăghiță Mihai : La 

fel.

3. ATI VIZITAT UZINA, 
INSTITUTUL DE CERCETARE

SAU PROIECTARE, 
LABORATORUL ETC UNDE

VISAȚI SA LUCRATI IN VIITOR 
CA SPECIALIȘTI ?

(întrebarea are un caracter mal 
cuprinzător decit apare din formu
larea de mai sus. Se. referă la vii
torul loc de muncă visat sau la unul 
apropiat de acesta. Scopul ei mai 
este și de a sonda dacă elevilor le 
este ori nu cunoscută ambianța 
muncii pentru care doresc să se 
pregătească)

in desenele 
să încerc 
altele, să 

blocuri 
uzine proiec-

Vasilescu Despina : 
Nu. Am vizitat Borzeș- 
tiul și Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, însă nu 
și uzinele chimice de 
aici. Excursia noastră 
colectivă de anul trecut 
și-a propus vizitarea lo
calităților, mulțumindu- 
se cu ce s-a putut ve
dea din stradă.

Nicoiae Cristian : Nu 
am vizitat nici un insti
tut de proiectare sau 
ceva asemănător.

Vasilescu Vlad : Da. 
In citeva rînduri chiar.

Mitici Dan : Da De 
asemenea, de mai multe 
ori, am vizitat citeva 
institute de proiectări.

Anghelescu Marius: 
Da, am asistat în dife-

rite spitale la operații, 
la disecții, la transfuzii.

Scheian Dan : Nu.
Stoicescu Lotus : Nu. 
Niculescu

Am asistat 
specialiștilor 
multe șantiere arheolo
gice.

Bilius Maria : Da. A- 
celași răspuns ca acela 
dat de Marius Anghe
lescu.

Georgescu Olga : Nu. 
Și nici măcar nu-mi 
imaginez cum este or
ganizată munca, în ce 
constă ea, concret, la, să 
zic. Institutul de lingvis
tică al Academiei.

Pălăghiță Mihai : Da. 
Aceste vizite au devenit 
pentru mine aproape o 
obișnuință.

Daniela : 
la munca 

pe mai

electronist, 
activitatea

•
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DIN RASPIJNSURILE DATE LA ACEAST A MASĂ ROTUNDĂ
obiective. dar cinstit 
vorbind, dreptul prima
tului nu și l-a dobindit 
încă nu se desfășoară 
o activitate științifică 
de cunoaștere a aptitu
dinilor elevilor : la an
chetele verbale sau scri
se. care au loc din cînd 
in cînd. nu se dă nici 
un rezultat

Nicoiae Cristian 
Școala, prin tovarășii 
diriginți și organizația 
U.T.C. se preocupă ca să 
vizităm o serie de între
prinderi șl instituții- Dar 
aceste vizite, văzute nu

mai ca o deplasare a ' 
unor colective mari, la 
nivelul clasei, citeodală 
chiar al școlii, capătă 
uneori caracterul de vi
zite de curtoazie ori. 
cum li se mai spune, de 
..etichetă". Am auzit că 
unele uzine iși deschid 
lunar sau trimestrial, 
intr-o anumită zi. por
țile pentru elevi. Doi. 
trei ingineri sau maiștri 
fac oficiul de ghizi Este 
o idee excelentă Cred 
că trebuie lărgită și la 
alte întreprinderi și in
stituții. Vizitele, cunos-

cindu-se aceste zile din 
vreme, pot fi făcute in 
colective reduse — merg 
in mod deosebit cei in
teresați.' nu chiar toți 
curioșii — ori pot fi fă
cute individual.

Vasilescu Vlad : Fie
care liceu cred că tre
buie să aibă printre ma
terialele sale documen
tare prospecte ale uni
versităților și institute
lor de învățămînt supe
rior ; elevii să aibă po
sibilitatea să le răsfoias
că in permanență.

Mitici Dan : Mă opresc 
și eu o clipă la aceste

prospecte. Unele facul
tăți le editează, să ml 
se ierte, oarecum for
mal. Cel puțin așa imi 
pare mie cînd mă gin- 
desc că editorii nu se 
îngrijesc ca opera lor să 
ajungă la noi. nu con
trolează dacă a ajuns 
etc. Pe urmă, conținu
tul prospectelor are o- 
deseori un caracter cam 
simplist. Eu văd aceste 
prospecte ca niște lec
turi pasionante despre 
lucruri la care liceanul 
visează, ca niște lecturi 
oferind Informații com
plete, substanțiale.

Anghelescu Marius : 
S-ar putea să mă înșel, 
dar ghidindu-mâ după 
dorințele noastre, ale 
celor 11 de aici, și atit 
cît le cunosc pe cele ale 
celorlalți colegi, cred că 
noi avem cunoștință de 
un nurnăr redus de pro
fesii E o problemă de 
rare ar trebui să se ocu
pe cineva : nu știu cine, 
poate o instituție spe
cială de orientare pro
fesională, poale școala 
sau l’T.C

Scheian Dan : Tml dau 
seama că practic știu 
prea puțin despre pro

fesia aleasă și, desigur, 
asta mă nemulțumește 
și mă intriștează.

Stoicescu Lotus : In- 
tilniri intre elevi din 
ultimul an de liceu și 
studenți, cît mai multe 
asemenea întîlnirl. fie 
ele și la reuniuni tovă
rășești cu dans și cu 
muzică, ar fi binevenite. 
De la studenți, viitorii 
studenți pot afla nenu
mărate lucruri de cel 
mai mare interes.

Niculescu Daniela : 
Propaganda vizuală și 
auditivă din liceu — pa
nouri, tablouri sinopti

ce, hărți, stația de ra
dioamplificare — se o- 
cupă nesubstanțial de 
problema orientării pro
fesionale. Un tablou ne 
amintește necontenit cît 
de frumoase sint Cheile 
Bicazului, dar nimic nu 
ne vorbește despre fru
musețea muncii într-o 
uriașă hală de montaj, 
de pildă.

Bilius Maria : Institu
tul Medico-Farmaceutic 
(și desigur nu numai el) 
ar trebui să-și populari
zeze mai ingenios acti
vitatea. Am văzut un 
prospect. Era neatractiv.

Cuprindea date seci, o- 
(erea informații, deja 
bine cunoscute de către 
oricine dorește să urme
ze medicina.

Georgescu Olga : Cred 
că există o listă comple
tă a profesiilor din țara 
noastră. M-ar interesa 
să-mi cadă in mină. Dar 
mai cred că dacă aș fi 
consultat-o cu cițiva ani 
in urmă, aș fi avut un 
subiect mai mult decit 
atractiv de meditații.

Pălâghiță Mihai : In 
genere, sint satisfăcut 
cu cîte știu despre pro
fesia aleasă, cu cît am

întreprins eu sau au în 
treprins școala și U.T.C 
ca să mă ajute să-m 
cunosc mai profund vii 
torul visat. Precizam 1; 
inceput că vizitele pi 
care le-am făcut la stu 
dioul de televiziune ai 
fost rodul propriei mel< 
inițiative. Firește, m-a: 
fi umplut de mindri« 
dacă. cunoscîndu-m 
gindul de a mă consa
cra studiului electroni
cei, școala ar fi organi
zat pentru mine și pen
tru destui alții aflați ir 
situația mea, o vizită în 
același loc.



Ficcare on inrà n treaptă urcată spre „mai mult", 
fp’r „mai btnr“.„

De etnei ani. in raionul Calafat săgeata inăicind 
producțiile medii, veniturile cooperativelor agricole 
fi ale țărănimii n-au mai cunoscut alt sens dccit 
cel ascendent Sub o mie două sute de kilograme 
grtu la hectar in primul an ai cooperați  virării de
pline — peste două mii anul trecut ; o mie opt sute 
fi ceva de Iciingrame producția medie de porumh, 
aproape patru mii anul trecut de două oii si ju
mătate au crescut producțiile medii la floarea soa
relui st la sfecla de zahăr ; aproape o sută de mi
lioane de lei s-au repartiza! in 1966 țărănimii pen- 
tru munca și resultatele ei in cooperativele agri
cole. în completarea producțiilor apare tabloul în
noitor — sase licee teoretice, unul agricol, la lot a 
treia casă uno ta vopselele încă neatent orate, a- 
proape zece mii televizoare, aparate de radio și di
fuzoare : brutăriile moderne existente in ficcare co
mună, mărfurile cu o valoare de peste ZOdOOtlOliO 
lei intrate in casele locuitorilor raionului in decursul 
ultimilor cinci ani — redă grăitor ce a însemnat 
pentru Hoia socială și economică a Calafatului con- 
peratiricarca deplină a agriculturii, unirea și acțio
narea colectivă a țărănimii

..Cînd spun ..cooperativă agricolă", nu diu de ce 
da< -n minte mi apare dealul lurorpt rimi - rn si 
cum este — mărturisea tovarășul ConMnni'-i lor
daci e. membru al coooeratirei ag>icule din Obtrsia 
de Cimp Travi (nrinarea acestuia din crea ce a fost: 
o ripa plină de mărăcini'•uri ș» de tumr ni'1 torrn- 
ților de pl >aie — in ceea ce este ■ o piantane viti
colă si alta m mhola pF »> sută fi ceva de hectare 
mi se oare ■> adevărată i-hiodu pe care •• consider 
formidabil). Cu a la care nu numai h ițrtnii noștri 
dar nici măcar util acum șase sau șaph ani nu tic 
gin deai':

Cooperativizarea a concentrat forțele individuale - 
fntr-o pirghie cu putere de acționare aflată in pro
gresie geometrică fată de numărul oamenilor cuprinși. 
Datorită condițiilor nou create — in raion lucrea-

BUNĂSTĂRII -
TOATE PORTILE

DESCHISE
sâ peste 600 tractoare. 250 combine pentru cereale, 
.to ' semănători, aproape o suta de ingineri agro
nomi ziiutehniști și medici veterinari, fiecare al 
dalba hectar poată fi fertilizat cu doze complete de 
îngrășăminte chimice ori organo c. întreaga suprafața 
de teren este insâmințală numai cu semințe dc marc 
productivitate, pi ste W OHO țărani au absolvit sau 
urmează invăiăm nttil agrozootehnic — fiecare om 
are arian <> forța pe pulin dublă dc acționare campa 
rai.iv cti perioada mu ii gospodării.

Punerea in circuitul agricol a dealului Aurorei re
prezintă, fără mdnială. un succes pentru cooperatorii 
din Obirșia de (jinp, un .wm campai abil anual cu 
un milion de Ici lenilui Și. amfiteatrul teraselor d' 
la Qlth.șia dr Cnnp — la a căi ci execuție tineretul 
a participat cltuiìv inumai numărul orelor voluntar- 
patri ■•tire depășind dira de IDoni'i nu-i d ■ loc izolat 
El este' cum ins m uriașa podgorie și plantație pomi 
rolă apărută in anii imediat următori coom'ratii'izării 
depline a agriculturii ce se întinde de la Celate pimi 
la Cuimir. pe o lungime de peste 2ă kilometri. 
Păminturi sărace, aride, fără vreo valoare. au de
venit astfel., sub mina omului, locul unde s-au pro
dus anul trecut aproape, un milion kilograme 
fructe, locui ce, intr-adevăr reflectă personalitatea

In ce, 5 tm parcuiși de I» încheiere» coope at vizirii 

agriculturii. In raionul Calafat producțiile medii au crescut, 

ajungind la. peste 2 000 leg gnu. 4 000 leg porumb. I 800 kg 

floarea soarelui, in fiecare din ace;ti ani. 60 -100 milioane 

lei au fost repartizați țărănimii pentru zilele 

munci efectuate

cooperativelor agricole, puterile noi, Uriașe date ță
rănimii prin înfăptuirea acestui principal țel al po
liticii partidului nostru instaurarea relațiilor e- 
conomice și sociale de lip nou in întreaga agricul
tură a țării.

Popasul in oricare sal al lahniiilni Calafat, dis
cuțiile cu oamenii, ei idciițiază alte și alte aspecte 
ale muncii descătușate. I.a Poiana Mare, Ciuperoeni- 
\ ■/ ■/ /o l'i’i'm /'; Cil \ > ni. \ii:"(ira.
Ghtdici, cooperativizarea nu numai că a fortificat 
puteri a >' i'oiuia oamenilor in noua bătălie ce s-o 
dus de secole cu natura, dar a generat profiimh 
șl multilaterale studii desfășurate sub îndrumarea 
'•pecialiștHor prezenți in fiecare unitate, îndreptați 
spre punerea in valoare mi eficiență sporita a ni 
șipurilor zburătoare — păminturi considerate alta 
dala cu lotul și cu totul improprii agriculturii. Bra 
’< le rooperatoriloi s-au adunat ra un uriaș narape' 
in calea vini urilor, lizierele formale din caiși și gu
tui prolejind formarea dunelor în plantațiile do 
vii — aproape ZECE MII de hectare in total — in 
ogoarele cultivate cu tutun, eu griu ori porumb. 
Rezultatele cercetărilor de la stațiunile experimen
tale de la liechet și Timbureșli. ale studiilor între
prinse pe loturile experimentale de către specia

liștii fiecărei cooperative agricole, au fost depla
sate ui cultura mare, pe marile ogoare fără ha
init. Și munca tinerilor Oprea Parpala, Maria 
Pliu. Ioana Rrinzan, Gica Cazacii Maria Gligă, din 
Ciupercenii Vechi, de pildă — împreună cu întregul 
sat — se reflectă iu cele 15 milioane obținute, con- 
dind in ultimii ani ca venituri bănești, prin valo
rificarea produselor obținute de pe nisipuri '

Și tinerii sint. peste tot coautori ai acestor succese, 
'.a Cooperativa agricolă ..Viața nouă" din Poiana 
Mare inginera agronom Soriră Tunarii, atrâgind iu 
iurul sau peste 50 (Ic tineri, efectuează anual e.rpe- 
ilenfe pe tem ■ majore ale producției in cel puțin o 
sută de variante ; la Salcia, o iarnă întreagă tinerii 
ut lucrat la amenajarea grădinii de legume pe nn 
teren în panta dar singurul in ap opierra unei sur
se de apa ; la Cetate. îngrijitorul mulgător Marin 
Sirbu. a cărui rirstă nu depășește 10 de ani. a efec
tuat adevărate cercetări asuma comportării anima
lelor in diferite condiții de furajare și de alcătuire 
a rațiilor. .1 reușit astfel ea anual să obțină, din 
106-1 încoace, peste 4 000 litri lapte de la fiecare vacă 
furajată. Concluziile lui au fost generalizate in în
treg raionul.

Bunăstării i-au fost toate porțile deschise in raio-

nul pe IW do Mtomotrl uHât de Diindri-, CmpW- 
ne-u din ce in mai pregnant suprema convingeri 
a lui Iun Jercuin din Cetate și Florea Fintină din 
Maglavit — cînd au semnat cererea de primire In 
cooperativa agricolă, tineri țărani — azi ingineri 
agronomi in satele lor, a lut Marin Rusca din Poia
na Mare și a celorlalți cd unindu-se în cooperativi 
agricolă vor mări rodnicia pămintulul, vor contribui 
direct și rapid la creșterea propriilor condiții de 
viață. Mecanizării și chimizării i se adaugă acuim 
din ce in ce mai mult un alt factor esențial, inse
parabil agriculturii moderne — APA. Cu ț >sibilități 
locale au fost amenajate pentru irigații peste șapte 
mit de hectare. I.a Hasarabi, la Salcia, la Cetate pro
ducțiile medii de porumb realizate de pe terenurile 
irigate au ajuns la șase-șapte opt mii de kilogra
me în medie la hectar Stimulați de realizările veci
nilor in iarna trecută douăzeci de mii de țărani coo
peratori din șapte cooperative agricole au amenajat 
cel mai mare sistem de irigații din Oltenia — Basa- 
rabi—Ghidici pentru zece mii de hectare. Sursa de 
apă ? Dunărea. Terenurile irigate ? Cernoziomurile 
platoului Basarabi—Poiana Mare—Seaca de Cimp și 
nisipurile dc la Desa, Tunari și Poiana Mare. O lu
crare grandioasă posibil de realizat numai in con
dițiile agriculturii socialiste, a existenței in fiecare 
cooperativa agricolă o unor specialiști cu experiență, 
pasionați, a unor unități agricole cu fonduri de bază 
de peste I" OfifjiiOg lei — așa cum sini peste optzeci 
la sută din cele a'-‘ raionului Calafat. ..Perspectiva 
aorhiiĂioH raionului — aprecia cu maximum de 
dreptate inginerul agronom Teodor Tirbă — preșe
dintele uniunii raionale a cooperativelor agricole, 
prin înfăptuirea planului de lucrări hidroameliora- 
tii e propus va ji privit dintr-un unghi nou Ju 1970 
numai suprafața (le teren irigaț i cu posibilități locale 
va ajunge la 15 000 hectare. Și producțiile cor crește 
corespunzător — proporțional cu suprafețele irigate, 
cu rubiniul lucrărilor executate mecanizat, rare se 
vor diversifica, și cu ingrășăm>ntele folosite — a- 
proape 11000 tone substanță activă anual". ,

Ing. GH. FECIORU

La interval de nu
mai citeva zile, la >e- 
dacție ne-uu sosit 
două .tensori expedia
te din același loc de 
muncă fi refertntlu-se 
la aceleași probieme . 
tinnii stdziriați ai În
treprinderii encrț>o- 
montaj de pe șantie
rul Termocentralei 
Ițainița-Craiova ne 
sesizau faptul că nu le 
sint asigurate condiții 
conform legilor in vi
goare pentru a putea 
urma cursurile licee
lor serale.

Răsvunzind invita
ției lor, iată-ne In 
Craiova. Primul po
pas la liceul nr 3, 
secția serală, unde a- 
cein o scurtă convor
bire cu tovarășul di
rector E. Dumitres
eu ..Intr-adciâi. nu 
o dată, la mustrările 
noastre pentru Fnfîr- 
zierile de la cursuri 
ți notele slabe din ul- 
timul timp, elevii de 
la Termocentrala hai
nite au lăsat privirile 
în pămtnt abia tncer- 
cînd să se scuze : ,,.\'u 
avem condiții''. La 
început am crezul că 
este un „paravan“ in 
spatele căruia se as
cund neglijetița. delă
sarea ctc. S'e-am con
vins insă că aveau 
dreptate. Unii locu
iesc în dormitoare co
mune de 20—25 per
soane și le este impo
sibil să mai poată 
învăța seara. In aces
te încăperi nu au nici 
mese unde să-și scrie 
temele. Sini schim
bați în ture diferite 
ți. de. trei ori pe săp- 
tâmină, seara, cînd 
termină cursurile, nu 
au cu ce pleca la fa-' 
bricâ (situată la 12 
km de oraș). Ori aș
teaptă trenul de 22 
noaptea, ori pleacă pe 
jos.

Majoritatea lu
crează la 20—30 ni. 
înălțime și au nevoie 
de odihnă, care în 
condițiile amin
tite nu le este 
asigurată. La con
sfătuirile noastre 
i-ain invitat întotdea
una — ji în scris — 
fi pe tovarășii din 
conducerea șantieru
lui ltainița. Xu a ve
nit nimeni, nicioda
tă".

Ni se confirmau, 
astfel, cele relatate de 
elevii seralițti in scri
sorile trimise redac
ției. Conducerea șco
lii, obligată să asi
gure huna pregătire 
c elevilor este ingn- 
țoratâ ți preocupată 
deopotrivă și de a- 
certe necazuri ale lor. 
Dar tovarășii care, 
conform legilor, au 
datoria să asigure 
condițiile necesare 
pentru ca tinerii 
muncitori să-și poată 
completa pregătirea 
generală in liceele 
serale, sint preocu
pați in aceeași măsu
ra ca școala ? Din 
partea dinților pri
mim. la întrebarea 
noastră, urmăiorul 
răspuns : ,.Pe șantie
re așa e acestea sint 
cauze obiective — nu 
ne putem compara 
cu Combinatul chimic 
sau cu „Electropute- 
re° Este evident că 
asemenea motirme 
nu sint altceva decit 
un paravan în spatele 
căruia se ascund ne
păsarea. nepriceperea, 
lipsa de interes, prna- 
st'i organizare Recli- 
tatea. suh lupa unei 
analize atente, de
monstrează de fieca
re- dată acest adevăr. 
Pună cum se ca re
dea. cazul de față nu 
face excepție.

Sesizai de o aseme
nea situație, comite
tul U.TC pe com
plexul de șantiere de 
la termocentrală a 
hotărit să înscrie pe 
ordinea de zi a șe-

Pe urmele unor scrisori

Sub lupa analizei, 
cauzele 

„obiective 
se vădesc 
consecințe 5 

ale neglijenței

Noul spital din Suceava.

Ne măsurăm în fapte
(Urmare din pag. I)
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dinfei sale din luna 
martie tema . „Cum 
Ic sini asigurate con
dițiile de muncă ți 
viața tinerilor dc pe 
șantier". Meritul refe
ratului prezentat, bi
ne susținut și comple
tat de discuții, a con
stat în faptul că pe 
lingă situația prezen
tată, a sugerat foarte 
clar și convingător 
solufii practice, lesne 
de aplicat, pentru re
glementarea unor stări 
de lucruri cu totul a- 
normale. Forța argu
mentelor i-a făcut pe 
cei care fluturaseră 
pînă atunci ideea 
„cauzelor obiective" 
să-și schimbe părerile 
cu 180 de grade. Par- 
ticipind la această 
ședință, am notat cu 
atenție relatările to
varășilor Gheorghe 
Dihernardo ți Vasile 
Fundăneanu, direc
tori administrativi ai 
șantierului — invitați 
la dezbaterea din 
comitetul U.T.C.

„Locul de muncă 
este o a doua casă 
a fiecăruia — astfel 
și-a început cuvîntul 
tovarășul Fundânea- 
nu. Trebuie să facem, 
deci, totul pentru ca 
și într-o locuință ți 
în alta să avem con
diții optime pentru 
odihnă ți pentru 
muncă. Nici una din 
problemele ridicate 
tn referat n-o consi
der de nerezohat. 
Rog comitetul U.T.C. 
so ne înainteze un 
tabel cu toți tinerii 
seraliști care locuig&C 
in condiții necores
punzătoare. Avem po
sibilitatea să-i grupăm 
pe toți in dormitoare 
separate și mai mici 
pentru a-și putea fo
losi fiecare minut li
ber pentru studiu Le 
vom pune la dispo
ziție un autobuz rare 
să-i aducă seam da la 
Craiova la șantier 
pentru a nu mai pier
de 2—3 ore din noap
te pe drum. Vom da 
curs, de asemenea, 
sugestiei dv. de a dis
cuta cu maiștri ca 
seraliștii să nu rămi- 
nâ la ore suplimenta
re pentru a nu lipsi 
de la cursuri".

Aceleași garanții 
pentru înfăptuirea 
propunerilor din refe
rat le-a dat și tovară
șul Dihernardo.

Sintcm Ia mijlocul 
anului de Invăfămint. 
Nu mai este cazul uî 
întrebăm de ce nu 
s-au putut rezolva 
pînă acum cererile

îndreptățite ale tine- I 
rilor muncitori sera- | 
liști. Fără îndoială că . 
și comitetul U.T.C. I 
poartă o vină lăstnd | 
să tieacă atitea luni * 
pentru a interveni în I 
rezolvarea unor pro- I 
bleme importante ca ’ 
asigurarea condițiilor | 
de muncă, viață și in- I 
vâfăturâ tinerilor de • 
pe șantier.

Fiind rezolvată o I 
bună parte din sesi- ’ 
zările cuprinse în I 
scrisorile trimise te- I 
dacfiei, chiar înainte ’ 
de a părăsi noi șan- I 
fierul termocentralei I 
Ișalnița, poate nu a> ■ 
mai fi fost cazul să i 
publicăm articolul de I 
țață. O facem, totuși, » 
deoarece situația pré- > 
zentată poate fi în- I 
tîlnită și pe alte șan- I 
fiere de construcții. ■ 
Modul în care, la in- | 
tervenfia organizației • 
U.T.C., au fost înlă- i 
cuite aici „cauzele o- ! 
biective" cu măsuri • 
practice, eficiente, i 
poate servi drept pil- I 
dă pentru alte orga- I 
ne și organizații i 
U.T.C., pentru con- I 
ducerile administrati
ve ale altor șantiere. |

MIHAIL
DUMITRESCU

ce să se teamă de ceea ce 
făcuseră alții. „Prin înseși da
tele noastre lăuntrice — [ 
ocupări, dăruire și vîrstă 
va fi altceva și altfel".

Să-l fi felicitat pentru că 
perseverase ?

★
„De la Ascanio Damian, 

profesorul și arhitectul meu 
preferat, am „furat“ pentru 
scenă importanța organizării 
funcționale și logice a volu
melor, plasticitatea și varieta
tea formelor simple... Pe 
urmă abia, devenind arhitect, 
am înțeles că rigorile plastice 
(scenografice) trebuie să se 
acorde perfect cu arhitectura, 
intimă a personajelor... Dar 
încă nu-s arhitect, încă învăț, 
iar regizor devii și redevii 
fiecare spectacol... Vorbim 
26!"

pre

cu 
pe

sta la durerbasa exigență ca
re-mi interzice uman plafona
rea ? Și nu trebuie să am 
sentimentul, ca arhitect, că 
lucrind azi trebuie să dăinui 
și mîine și că mesajul specta
colelor mele de azi, ca regi
zor, trebuie să incite (în sub
sidiar) și să dezbată (chiar și 
fără cuvinte) sensul aceleiași 
deveniri, peste ani ?

Ii comunic lui Petre Pujan 
reflecțiile mele asupra „tăce
rilor" lui și Petre Pufan îmi 
confirmă :

— Așa am ajuns și la titlul 
noului meu spectacol, „Ca
dențe". Trebuie să avem o 
„cadență" intimă, a noastră, a- 
Icrtată de tot ce se întîmplă in 
jur, dar fără să ne pierdem... 
cadența, propria noastră ca
dență !

Catedra universitară româneas
că numără proeminente figuri 
intelectuale, unele intrate-n tra
diții, în enciclopedii și manuale, 
altele continuîndu-și traiectoriile 
muncii pînă în anii cînd cei mai 
tineri dintre noi așteaptă, dimi
neață după dimineața, intrarea 
la curs a profesorului, legînd tot
odată trecutul de erudiție și sa
vant studiu cu munca asiduă a 
celor ce, deja, s-au ridicat — 
nume noi Călinescu, Vianu, Să- 
vulescu, au trudit în mijlocul 
nostru ani buni, cu stăruința în
țelepților care, neputîndu-și opri 
topirea în anotimpuri, sînt bucu
roși să lase frunților rinduite-n 
bănci, deasupra manualelor, ima
ginea dimensiunilor de cultură 
spre care sînt chemați să înalțe, la 
rîndu-le, vremea lor dată Mi-l 
amintesc pe Tudor Vianu cu pu
țin înainte dc ora împietririi : 
stăteam în fața sa ca un școlar, 
deși nu-i mai eram de mult stu
dent, la o măsuță din biroul de 

1 la Biblioteca Academiei, și-i răs- 
K.

pundeam la întrebări — „cum 
se dezvoltă seria dumneavoastră?", 
„cum se stă cu lecturile ?", „cîți 
dintre cei ce-au trecut cu bine 
pragul examenelor caută să a- 
profundeze anumite domenii ?", 
întrebări rostite cu clasicul ton 
calm, al omului care știe că ni
mic serios nu se face cu viteza 
și tehnica saltului în unghiuri, 
specifică purecelui. Fruntea lui 
Căk.nescu, grea cît bagajul de 
■cultură al unei întregi istorii, a 
fost la rindu-i pentru noi ceea ce 
a însemnat cu cîteva decenii in 
urmă, pentru părinții noștri, frun
tea lui lor ga.

Dar poate că nu întotdeauna 
și nici cu instrumentele de măsu
ră cuvenite, poate nici cu 
chiul cel mai atent, sîntem în 
stare să detectăm și să prețuim 
înțelepciunea, uneori descoperirile 
fiind nepermis de tirzii. Mi se 
pare — ca să dau un exemplu — 
că acei ce-au absolvit facultatea 
cu opt-zece ani în urmă au în
vățat și știu prea puține lucruri

despre profesori șt gînditori ca 
Pircan. Halca. Rădulescu-Molru, 
Mehedinți (e mai greu să ș'im 
cîți dintre cei ce termină azi fi
lozofia ori medicina au citit „Ex- 
plicaiea omului“, cîți au auzit 
despre stilul de muncă al lui 
Pîrvan, „religia sa de fiecare zi", 
cum excepțional se exprima Guș
ti). Este la mijloc o eroare care 
măcar față de seriile de azi, se 
cere s-o evităm — odată cu eli
minarea din tipicul unei anumite 
mode de studiu, a ceea ce se 
chema „bibliografie dc la pagina 
cutaie la pagina cutare..." și 
care producea intelectuali cărora 
le lipsea fie și lectura unei sin
gure cărți parcursă în întregime.

Intrat in perspectivele cer
cetării se descoperă și por
tretul unui alt mare studios, 
al unui profesor de elan și 
rațiune, cel care a fost socio
logul Petre Andrei. Vieții univer
sitare, studentului, el i-a închinat 
pagini memorabile, fortifiate 
prin credința în puterile creatoare

de valori ale poporului român, 
ale tinerelului pornit pe calea 
învățăturii. El însuși ne-a lâ .al 
oglinzi palpabile ale acestei 
înalte credințe pentru o singură 
carte — curs universitar — se 
rinduiesc în fișele sale de studiu 
mai mult de 570 (le autori (opere 
întregi, nu căiți!), ile la Aristo- 
tel, la Kant și Marx, material 
pe baza căruia și-a creat el în
suși un aparat critic, un concepi 
de gîndire și interpretare. (1 mică 
dedicație, autograf, găsită pe 
Unul dintre aceste volume tn 
mis „cu multă admirație și sim
patic" unui alt profesor cu care 
chiar în carte nu era total de 
acord, ne demonstrează ținuta 
înalt etică a gînditorului care res
pectă alt gindilor, a omului care 
prețuiește alt om, cu altă opinie.

Sint lucruri din care se cere 
să-nvățăm. adunind marea din 
Cupele cochiliilor râspîndite In 
țărmul timpurilor ce se întrepă
trund.

EUGEN FLORESCU

mi

pe 
să 
de

Intenții de viitor ? Să 
obosesc... Să nu mi se pară 
că am făcut deajuns... Și să 
am puterea (nu în cuvinte, 
lăuntrică) de a mobiliza co
lectivul cu care lucrez chiar 
și atunci cînd. motivat sau nu, 
își face loc „doamna" descu
rajare...

★
Ni se spune adesea, și 

bună dreptate, că trebuie 
avem îndrăzneala și forța
a recunoaște meritele celor 
mai buni... Dar care sint cri
teriile care pot confirma o- 
biectiv această ierarhizare ? 
Si nu risc, tot alergînd „după 
alții", să constat că am mers 
prea încet ? Si, mai ales, că 
n-am ajuns prea departe? Nu 
trebuie să mă întorc, mai cu- 
rind, la veșnica „nemulțu
mire" din mine și, prin acea-

In absența frecării, fizic 
vorbind, n-ar exista mers îna
inte. Nici mers. Atunci de ce 
să mă surprindă că ședințele 
de cooperare cu „Proiect- 
București" și ,.l.C.M.-2‘! sînt 
confruntări și nu escamotări 
„lunecoase" de interese 
un coeficient de frecare 
fim) ? $i de ce .să mă sur
prindă că n-a fost trimis an
samblul nostru la Zagreb ? Și 
de ce să nu înțeleg că-i o în
datorire morală să mă lupt %u 
tristețile „doamnei" 
țâri și că 
afirm fața 
pasionați ___ . ,
Krochmalnic, Bucur. Bîrsan și 
alții, de care, în ultimă in
stanță, răspund ?

Nu, hotărit, ne măsurăm în 
fapte, sau nu ne măsurăm in 
nimic...

Pe 26, atunci...
— Pe 26, firește..,

(cu 
in-

descura- 
numai îiwingînd-o 

morală a acestor 
Anca lonescu,

Cooperatorii din Letca Nouă lucrind la amenajarea barajului de acumulare necesar lucrărilor de irigații
Foto : AGERPRES

Buciamafll
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fișe de pontaj se consem
nau zilnic : 600 de buluci 
tăiați ba chiar 650 ; 700...

...Și acum, un raport, de 
o altă natură însă : la sfîr- 
șitul anului trecut, atelie
rul de ajustaj de la Uzine
le „Electroputere" rapor
ta : 19 tone de metal con
sumat în plus. Desigur, nu 
era o chestiune de mîn
drie. Dacă adăugăm fap
tul că acest metal consu
mat nu este un metal oa
recare, că el se numește 
oțeluri speciale, foarte 
scumpe (unele procurate 
din import) — din care 
sînt confecționate sculele 
— este lesne de sesizat că 
situația era cît se poate de 
nedorită.

Și aici, ca și la coope
ratorii din Călărași, nu se 
știe precis de la cine a 
pornit ideea. Poate de la 
Ion Șerban, care lucrează 
la reprofilare, poate de la 
Dumitru Diaconii, poate — 
și de ce nu ? 1 — din par
tea tuturor ; neapărat, în
să, în urma unor sfătuiri 
atente, chibzuite, cu ing. 
Ilie Vîlceanu, adjunctul șe
fului de secție. Ceea ce 
este mai Important, este 
că s-a conturat, a prins 
viață : utilizarea mal chib
zuită a metalului, maxi-

ma lui economisire. Iată, 
de pildă, cuțitele de ghi
lotină (mașină de tăiat ta
blă groasă) după întrebu
ințare erau aruncate la 
deșeuri. Acestea, însă, pol 
fi refolosile. Tinerii au de
monstrat piactic cum ase
menea cuțite, recoapte (e 
vorba de un tratament a- 
decvat, care se realizează 
fără investiții sau efort su
plimentar) pot fi folosite 
la placa matriță sau alte 
repere cu profil mai mic.

Inițiativa tinerilor a fost 
îmbrățișată de conducerea 
secției, sprijinită îndea
proape de către organiza
ția de partid. In prezent 
ea este aplicată pe scară 
largă și dâ roade din cele 
mai bune.

Ambele inițiative — iz- 
vorîte din preocuparea, 
dorința uteciștilor de-a 
contribui deplin, eficient 
la soluționarea sarcinilor 
de producție — s-au năs
cut pe terenul fertil al a- 
(lunărilor generale din cele 
două organizații U. T. C. 
Aici. în perimetrul propi
ce discuțiilor rodnice, efi
ciente, ele au fost discu
tate. analizate cu simț de 
răspundere de către ute
ciști, completate, îmbogă
țite. Pentru că, adunarea 
generală, principalul loc 
unde se desfășoară acti-

vitatea politico-ideologică 
a tineretului, cadrul larg 
de frămîntări și aspirații, 
constituie, in același timp, 
locul de naștere a celui 
mai valoroase inițiative ale 
uteciștilor.

„Marca fabricii“ — 
emblema propriei tale 

munci

— Am însoțit, tovarăși, 
deseori locomotivele noas
tre în drumul lor spre be
neficiar. La reviziile și ve
rificările făcute ele au tre
cut examenul calității cu 
brio. Aș vrea să vă poves
tesc, însă, o intîmplaie 
mai puțin plăcută. Odată, 
conducind un grup de lo
comotive, una djn ele a ce
dat la probele la care a 
fost supusă. E drept, nu 
era vorba de o deficiență 
gravă. Defecțiunea apăru
se ca urmare a unei nee- 
tanșeizâri corecte la una 
din instalații. Am simțit 
însă, cum, fără să vreau, 
mi se înroșea obrazul. Și 
in-am gîndit atunci că mo
tivul care a generat defec
țiunea se află aici, printre 
tinerii de la atelierul de 
montaj general.

Iată esența cuvintelor 
inginerului șef al Fabricii 
de locomotive Diesel elec-

trice din cadrul Uzinelor 
„Electroputere", Victor lo- 
neseu", rostite în aduna
rea generală a uteciștilor 
din atelierul montaj ge
neral.

Cîteva chipuri de tineri 
s-au plecat. Puteau fi ușor 
recunoscute printre aces
tea cel al lui Petre Fulger, 
Grigore Diaconescu, Lu
cian Mușuroi. Era rîndul, 
datoria lor, să răspundă în
trebărilor, exigenței tova
rășilor lor de muncă.

— E o mîndrie pentru 
noi să ne numărăm prin
tre constructorii locomoti
velor Diesel electrice, lo
comotive cunoscute și a- 
predate pentru calitățile 
lor, spunea în adunare 
Gheorghe Popescu. Cu atît 
mai mult pentru noi, cei 
de la secția montaj, locul 
unde se dă ultima „față" 
a locomotivei și i se apli
că „ștampila" (este vorba 
de însemnele uzinei — 
n.n.) urîndu-i-$e drum bun. 
Și nu ne este indiferent 
ca tocmai de la noi, după 
ce a străbătut, prin alte 
secții, calea complexă, în- 
tortochiată a închegării ei, 
locomotiva să plece cu de
fecțiuni. Cu atît mai mult, 
cu cît ele țin de neaten
ție, de nerespectarea în
tocmai a schițelor, a indi
cațiilor.

Mulți dintre cei care au

luat cuvîntul (Ion Pană, 
Stelian Margine, Ion Mi- 
hai) au vorbit despre mîn- 
dria, respectul pentru 
„marca fabricii“. Lucru, de 
altfel, cu care toți sint de 
acord. Dar tot ei au sub
liniat. în cadrul dezbaterii, 
aducînd argumente vii, 
concrete din munca lor 
zilnică, a organizației, că 
dintr-o mîndrie, înțeleasă 
ca o noțiune abstractă 
(cum se întîmplă în cazul 
unor tovarăși de-ai lor de 
muncă), nu poți face un 
prilej de cinste. Ea trebuie 
dublată de o înaltă răs
pundere, acoperită în fap
te — „marca fabricii" fiind 
emblema propriei tale 
munci, conferindu-ți drep
tul la cinste și demnitate 

Am discutat recent cu 
Gheorghe Bircu, secretâ
nd acestei organizații. 
Mi-a spus ca adunarea 
generală din luna martie 
a avut un larg ecou în rin- 

I chil celor 98 de membri ai 
organizației U.T.C.. influ- 
entînd pozitiv asupra mo
dului în care trebuie înțe
leasă mîndria pentru „mar
ca fabricii". La puțin timp 
după această adunare 
controlul tehnic de calita
te a fost „nevoit“ să uti
lizeze, privind aprecierea 
muncii tinerilor din secție,

un singur calificativ : 
foarte bine.

Din „secretele“ 
fruntașilor

Aparent, lucrurile erau 
insesizabile. Despre Salu- 
stia lonescu, din anul II A, 
Liceul pedagogic din Cra
iova, nu se poate spune că 
nu este o elevă corectă ; 
învață bine, e disciplinată, 
profesorii nu-și amintesc 
să se fi plîns vreodată de 
ea în mod deosebit. Nici 
despre Popa Lucrcția, 
Zglimbea Elena sau alți e- 
levi și eleve dintre cei 40 
de uteciști, cîți numără 
organizația U.T.C. din a- 
cest an de studii.

Și, totuși... Colegii ob
servă unele mici schimbări 
de comportament la Salu- 
stia. E drept, aceste mici 
amănunte sesizate cu pri
lejul unor evenimente de 
mai puțină importanță față 
de ceea ce înțelegem în 
mod curent prin noțiunea 
de elev — erau deocam
dată inofensive. Puteau fi 
trecute chiar la canitnlul 
nevinovăție, caracteristică, 
de altfel, vtrstei de 17 ani. 
Salustia împrumuta o a- 
nume cochetărie, aparți- 
nlnd unei vîrste vizibil

mai înainte ; Zglimbea 
Elena înțelegea (pînă 
la un anumit punct, bine) 
prin a ține la prestigiul 
clasei numai realizarea pro
priei dorințe de-a învă(a 
foarte bine, neinteresîndu-o 
situația celorlalți colegi 
(să facă și ei ca mine I) 
La un moment dat, toate 
acestea au dat de gîndit. 
Au fost sesizate de biroul 
organizației U. T. C. din 
clasă, de mulți alți elevi.

...A avut loc mai întîi 
o discuție într-una din șe
dințele de birou. S-a ape
lat, apoi, la sfatul ma
tur al tovarășei dirigin
te. care le-a împărtășit 
opinia, evidențiindu-le noi 
fațete ale problemei. A 
fost consultată masa largă 
a uteciștilor. Tema a în
trunit adeziunea tuturor, 
fiecare avînd un nunct de 
vedere prooriu. Vîr.s/a de 
aur (17 ani) îți cerea firesc 
răspunsuri la întrebările 
ce-o frămîntau.

In adunarea generală 
toate aceste lucruri lega
te de comportament, de 
atitudinea elevelor respec
tive. — sfera discuției ex- 
tinzîndu-se asupra noțin» 
nilor de prietenie, spirit de 
colegialitate, — au consti
tuit obiectul dezbaterilor. 
Aproape toți au tinut să-fi 
snună părerea. Iacobescu 
Floarea, Casiu Ion, Catri-
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• In această PREMIILE V. T. C.

„Scìnteli

închizind 
obuzelor

MÎINE
tineretului“SERILE

DIN PROGRAM :

ȘTEI AN RADOF

GEO SAIZESCU

MAL RI (JIU V ESC AN

Astăzi de la orele 16,30 pe stadionul „23 August" in cadrul Concursul
Campionatului European de fotbal

pentru for- 
interioară 

eflorescentă 
magică a

această pagin 
stă pagi 
ceasta p 
această pagină • în acea
stă pagină • în această

nă • în a 
agină • In

C.’ntâ orchestra condusă de 
Horîa Nicolaescu

Organizata in cinstea aniversării a 45 de ani 
de la crearea U.T.C. - Ediția a 4-a a „Serilor", 
are loc luni 24 aprilie, orele 18, la Turnu Seve-

• Tradiționala ..masă rotundă" are ca temă „Constructor 
pe șantierele luminii“ și reunește patru cronicari ai acestor 
ș^ri r ■ - ■ h Tila Chipcr, V enera lonescu, Ilie Purcaru 
și Radu Cosașu.

• ’ , i poetic cu : Dan Deșliu, Ștefan Iureș șl un grup
de actori ai Naționalului din Craioxa.

• „Ui'i’ecul constructorilor de hidrocentrale" — compus 
speri.?1 pe: trij acest eveniment de compozitorul Mauriciu 
Vcx-can pe vei șurile lui ștefan Iureș — va fi interpretat de 
participant! și dirijat de compozitor

• Balei • dansează .Adrian Caracas Rose Mărie Both și 
Valeria Moldovanu de la Teatru de Operă și Balet 
Bucu

Brașov - panoramic
temporal

(Urmare din pag. I)

XVIII-le» Brașovul numă
ra 43 dc bresle și aproa
pe 1 300 de ateliere. Dar 
orașul de sub Timpa și-a 
făcut simțită prezența nu 
numai prin animarea co
merțului dc dincolo și dc 
dincoace de Carpați. ci 
și prin tipărirea, printre 
primele, de cărți româ
nești. Centru tipografic 
de puternică iradiere 
în cele trei țări româ
nești. Brașovul a meritat 
cn prisosință in formarea 
caracterului unitar al lim
bii române.

Orașul — îngemănare 
exuberantă de vechi și 
nou — respiră într-o at
mosferă de acuîă Istorie, 
trecută și prezentă. Zidu
rile cetății mai poartă și 
azi cicatricele. 
în ele j/rmcJe 
care au atentat la bogă
țiile și priceperea locuito- 
ri'or săi. Bastionul fiera
rilor. al țesătorilor, al 
pompierilor, turnul ne
gru. turnul alb sini mar
torii de piatră ai actelor 
do abnegație sâvîrșite de 
breslagiii orașului întru 
apărarea neatîrnării ei. 
La 1868. breasla cismarilor 
s-a răsculat împotriva 
conducătorilor cetății — 
ai celor 100 de suspuși 
care diriguiau orașul din

Casa sfatului — ce vro
iau să închine Brașovul 
imperiului habsburglc. 
Meseriașii șl iobagii, sfi- 
dînd ordinele cirmuitorl- 
lor. în semn de simpatie 
pentru generalul revolu
ționar Bem. îi ies acestu
ia în întlmplnare cu tra
diționala pîine și sare, 
semn de multă așteptare 
a oamenilor dragi.

Cum e și firesc, o ase
menea tradiție meșteșugă
rească a grăbit aici pre
zența bine marcată a pro
letariatului. Din 1890, 
bunăoară, an de an. ziua 
de 1 Mai. pînă la victoria 
deplină a proletariatului 
român, a fost folosită ca 
o zi de luptă pentru re
vendicarea zilei de mun
ci dc 8 ore. în 1936. mun- 
citltorll din Brașov, con
duși de comuniști, au or
ganizat o mare grevă. în 
1940. cînd s-a anunțat a- 
tentatul Dictatului de la 
Viena la însăși existenta 
ființei noastre 
muncitorii 
monstrat. 
partea lor 
trimiși de 
împiedice 
împotriva

...Dar orașul de ieri al 
meseriașilor e doar un 
îndelung preambul al ce
tății industriilor de azi.

nationale, 
de aici au de- 

atrâgînd de 
și pc soldati! 
autorități să 
demonstrația, 

fascismului.

'i ^TELEVIZIUNE
9.1<> Emisiune’ pentru copii și tineretul școlai ■ — 

Filmul „Metcoj \ L 5‘. Recreația mare. Pagini din istoria 
patriei Adamclisi . 10.45 Emisiunea pentru sate; 12,1-5 : 
Ci iceri simfonic. Partea a II-a a concertului Orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de Stal ..George Enescu“. Dirijor 
Rob rlo Benzi. în program Simfonia în Re minor de 
< 16,00 \ 1 > 111. Fotbal România—
C;pm. Transmisiune de la Stadionul ,.23 August". Ungaria— 
Iugosl.'.sia (repriza a Il-ai Transmisiune de la Budapesta; 
19.1.5 : Telejurnalul de seară ; 19,30 : Dialog la distanță — 
emisiunea a IV-a. Participă regiunile București și Crișana ;

INFORMA ȚII CONTINUATORUL UNEI
TRADIȚII DINAMICE

rin, pentru tinerii constructori al Hidrocentra
lei de la Porțile de Fier.

• Moment cinematografici : secvențe din filmul „Răsună 
Valea" și inlilnire cu actorul Sebastian Papaîani șj regizorul 
Geo Saizescu.

• Pagini de folclor muzical . soliști Irina Loghin — Pop 
Shnion, de la Ansamblul „Ciocirlia" Ecatcrina Ticu, ȘIclania 
Rarcș de la Ansamblul „Permită" și o formație orchestrală 
do la Ansamblul de cintccc și dansuri „N. B&lcescu" din 
Craiova.

• „O melodie pentru dumneavoastră" ; cîntâ orchestra eie 
muzică ușoară condusă de Boria N'icolaescu și solistele Lu
minița Dobrcscu și Ileana Popovici. Două ilustrate muzicale 
trimise de formația „Sincron" și Pompilia Stoian.

• Concursul „Șantierele luminii"
• Prezentatorul Seni — actorul Ștefan Rado! de la Teatrul 

HC. I. Nottara".

Dansează Adrian Caracaș, Rose Marie Both și Valeria Moldo- 
veanu.

Aș asemăna „O- 
rnul cu compasul" de 
Ștefan Augustin Doi
naș — volum care 
imi atrage atenția cu 
precădere, printre ce
le propuse premiului 
Uniunii Tineretului 
Comunist, recomnn- 
dîndu-l călduros pen
tru această distincție
— cu „Lupta cu 
inerția" dc Nicolae 
Labiș, deși aparține, 
bineînțeles, unui alt 
momcnl de evoluție 
al poeziei noastre 
contemporane : acee
ași neliniște și acee
ași luptă 
tificarca 
aceeași 
aproape 
imaginii, un cult ase
mănător pentru valo
rile ritmice și Armo
nice ale expiesiei, 
Chiar patosul ideii — 
mai viforos l;i Labiș, 
mai insinuant la Doi
naș —, pune alături 
cele două volume.

Ștefan Augustin 
Doinaș, în „Omul cu 
compasul", recompu
ne o viziune a univer
sului. foarte adesea 
sfărîmată în mîinile 
unora din poeții ce
lei mai noi generații
— desigur. în sfărî- 
mături de multe ori 
incandescente la ma
ximum — și găseste 
modul de a o inclu
de în structuri suave 
și corpolente totoda
tă. în care abstractis- 
mul este complet de
pășit și odată cu el 
Fluxul subconștient 
brut al metaforei.

Poezia Ini Ștefan 
Augustin Doinaș a 
fost denumită „neo
clasică" Apelativul i 
se potrivește numai 
nînă la un punct. Cla-

sicismul este arta u- 
nor societăți cu for
me fixe, crezînd în 
imuabilitatea lor anti- 
dialectică. în poezia 
care dă titlul volumu
lui „Omul cu com
pasul". Doinaș își ex
primă o nis poetico 
în cmc concepe ..for
mele" ca pe o salvare 
lin „declinul lu- 

I nesc", din țișniiea și 
ipnizarea izvoarelm 
.fertile" ale naturii 
Iar prinlr-o cufunda- 
■o în rinul lor : „O 

mare-n spasmuri, cu 
zvîcniri adinei. ' de 
ce-ai întors genunile 
fertile în fața a- 
ceslei imorsiuni. poe
tul neagă „prea sta
tornicele tipare" ca
re ..ea instrumentul 
de suflat. ' cu cîntcc 
se vor umple", 
strîncînd la 
..compasul. I 
de armonii".
este o ființă amfibie. 
adică un vlăsțai al 
trecerii necontenite a 
lucrurilor de la snlen- 
dîd la grotesc, de la 
bîne la rău. de la 
Ființă la neființa și 
invers. Tn aceasta po
stură el ..așteaptă, cu 
sfiiciune" • .Cî-n mij
locul declinului lu
mesc / eu stau și-aș- 
tent cu sfiiciune, cca- 
sn| t cînd nutrezi-voT 
nnrile ce cresc /. ea 
broaște care-mi tul 
bură eomnasnl. t X- 
hmei lovind cil X’îr- 
fnl în nisin. I aceleași 
semne vnr bici în «na
re. ! păstrînd în for
ma Inr eternul chip I 
al lucrurilor lumii 
trecătoare" Deosebi- 
rea de canoanele cla
sice sau de autnnoml- 
▼nrea lor subtilă ori 
»hțEranf-M nnornl’i de

Dragoț 
Vrănceanu

. numai 
piept 

insinui 
Portul

Mallarmcc, care adora 
.cleștarul“ ți purita
tea de zăpadă a lebe
dei, piecum Iun Bai- 
bu suveranitatea ar
monică a numeielot, 
este Muițiluaie. Ștelau 
Augustin Doinaș e un 
poci al epocii noas
tre, pentru caic „toate 
sini piezcnlc", deși 
tinde, in „silabele" 
sale, să capteze un 
„timp neștirbit“ : 
„Toate sînt prezente 
și toate contribuie ' la 
edificarea mea z*i;if- 
că, la extaz 1 Maiea 
în ungherele casei mă 
dibuie, 1 amintirile 
niâ sculptează în o- 
braz. / Mii de săru
turi sc-nfiripă în pa
nică / ‘ 
noastre 
port / 
floarea 
vulcanică / pe 
stă luna, fluture cap- 
de-mort. / Cint 
un vers și-l aud 
tutindenea. ' In 
dență la-ntrebări 
toare răspund. ' 
fost flacăra, tunetul, 
grindina ; : astăzi sînt 
ploaia. miriapodul 
fecund. / Cu verigi 
atîrnate de gleznă 
simt lucrurile, > și 
mă ridic dilatîndu-mi 
fruntea în vis. / Iată- 
mi silabele, timp 
jeștirbit I Du-mile / 
pînă la cei pentru 
:are le-am scris".

Misterul universu
lui este o dualitate 
:are se ciocnește ori 
re cuplează. Simțul 
acesta demistificator, 
care copleștește vizi-

între gurile 
nesățioase. Si 
ca un pojar 
de magmă 

care

aici 
p re
ca
vi i- 
Am

unea clasică a „fru
museții fixe", ca și 
rostogolirea fără Iriu 
spic infoimitate și 
neant a modernismu
lui occidental, duce 
la un nou țesut ini- 
lic-poetic, în caic lu
mea de astăzi i.și gă
sește un echilibru 
palpabil lucid ■ ..bol
nav de faptă, timpul 
boltește în arc de 
vie ' ce chiuie în 
struguri abia clnd e 
prădat. / Netemătna 
rea clipă a și murit 
F, vie / doar inima-mi 
cutremur, doai gestul 
încordat / o dăruie și 
face să putrezească 
darul / șl-n care för- 
nia-și naște substanța 
întrecfnd > un chip al 
ei. Ce-mi pasă că zii- ’ 
nie. calendarul ' se 
scutură de frunze, 
ca o pădure, cînd ' 
căderea însăși face 
frunzarele să-ngaime 
' iubirea — mască 
dulce a nesfîrșitei 
spaime Este în a- 
ceste versuri o balan
ță a realului care nu 
greșește, îmbrăcfnd’ o 
vibrație și o corpo- 
reitate de limbaj, ca
re nu pot să nu fie 
situate în ..‘_U 
cu accentele lui Ni
colae Labiș fie și ex
primate mai emines
cian. în „Geneza" de 
exemplu. Ștefan Au
gustin Doinaș merge 
la același lujer dialec
tic al lucrurilor, ex
teriorizat aproape în- 
tr-o tonalitate de o e- 
levație egală : „Ase
meni unei rodii cu- 
ambrozie dulceagă, / 
gustam frumusețea lu
mii mușcînd afund și 
rar / cu-o patimă că- 
reia-i era mult mai 
dragă / sămînța cea

I obscură fi miezul d 
I amar".

Desigur, poetul, ca 
om, se sprijină tn 
mod firesc, se odih- 
leșie, în ciuda savu

rării incitante a ,.să- 
minței celei obscure 
și a gustului ei a- 
mar". mai mult pe 
treapta „frumuseții 
lumii" : puritatea fn- 
rrslală a naturii, fără 
să aibă sunetul de 
corii al codri Im lui 
Labiș. c văzută mai 
ultramarin, ca un re
fugiu suprem p* po
teca ..unde lumina în 
uitare de sine > Iși 
pierde culorile" : 
..Numai ursul bătrîn / 
si căprioara rănită. I 
numai șarpele vătă
mat z și privighetoa
rea fără de aripi / 
se tîrîir pînă 
transfigurate 
cad" Tot așa. 
sul crea Hei îi
•n acuitatea ..efectua- 
lă". a istoriei noastre 
contemporane. cînd 
în ..Oda la cifrele de 
plan" snune • ..Slă
vesc pitagoreica să- 
mîntâ ' a lucrurilor, 
melosul abstract • / 
megnetfe cîmn de \ds 
și de voință. ' în 
caro problematica fi
ință / a timpului 
convertește-n 
Sentimentul de 
coste în poezia 
Ștefan Augustin 
naș din 
compasul", 
de la discriminări de 
mare finețe, ajunge la 
o amplitudine muzi
cală, amintind, cum 
s-a spus, „de zumze
tul oceanic al natu
rii".

renao- 
anare

paralelă

act", 
dra

in!
Doi- 

„Omul cu 
pornind

Unde și cum
pronosport

Sala Floreasca din Capitală 
găzduiește astăzi după-amlază 
cu începere de la ora 19 unul 
din derbiurile campionatului 
masculin de volei : Steaua — 
Rapid București.

• Campionatele republicane 
de handbal programează astăzi 
în Capitală următoarele me
ciuri : stadionul Tineretului (de 
la ora 9.30) ■ Politehnica — Pe
dagogic Bacău (feminin) : Poli
tehnica — Pedagogie Bacău 
(masculin) : Universitatea H — 
I C F (masculin) • teren Progre
sul tdc la ora 16.30) : Progresul 
București — Rulmentul Rirlad 
(feminin) : Rapid Bucureștf — 
Mureșul Tg. Mureș (feminin).

Tn ziua a 3-a a turneului final 
al campionatului masculin de 
baschet s-au înregistrat urmă
toarele rezultate • Steaua— 
Universitatea Cluj 87—75 ; Di- 

namo București—Rapid București 
92—70 ; Universitatea Timișoa
ra—Politehnica București 73—68.

ROMANIA
Reprezentativa de 

fotbal a țări! noastre 
debutează, astăzi, cu 
prima intîlnirc ofi
cială a anului (me
ciurile cu Franța șl 
Grecia au fost ami
cale) în compania e- 
chipei selecționate a 
Ciprului. Ultimele 
rezultate ale fotba
liștilor ciprioți (și 
ma> ales acel 0—2 cu 
Italia de curînd) ca 
și declarați Ic făcute 
de conducătorii e- 

îj recomandă 
niște parte

neri redutabili, ve
niri la București cu 
ambiția de a face o 
figură frumoasă.
De aceea c bine 
că nici antrenorii 
noștri și nici jucă
torii nu mai consi
deră partida ca o

CIPRU
formalitate oarecare, 
el pregătindu-se se
rios în vederea 
ținerii unui 
cît mai 
opțiunea 
lor pentru 
meni din 
surprinde 
semne de 
trezește 
chiar, 
unei 
elemente 
să 
nescu) 
că tor!' 
serios de 
* <■

ob- 
rez uitat 

hun. i)acă 
antrenori- 
unii oa- 

apărare 
și lasă 

întrebare, 
suspiciuni 

promovarea 
înaintări cu 

de cla- 
(Dumitriu, lo- 

sau cu ju- 
cu un bagaj 

'? cunoștințe 
lav.tice, dor

nici de afirmare, cu 
resurse fizic.« 
izabilc
I ucescu) se înscrie 
pe linia realizării 
unor deziderate mai 
vechi. Socotim că 
înaintașii, de astă

inepți- 
(Mart inovici.

dată, toți 
și șuteuri. vor 
monstra 
lor ca și 
sportului, 
îndrăgostiți de 
cile stadionului, că 
absența lor din echi
pă este indispensa
bilă.

Formațiile celor
două reprezentative :

ROMA NI A M. 
Ionescu. Popa. Nun- 
xveiller III. D Nico
lae. Mocanu. G^er- 
gheli Dobrin. 
tinovici. “
II. Ionescu. 
cu.

CIPRU :
vas.. lacavou.
(ou. Plontis, Kostas, 
Tofis. Kcttenys, 
Drossos, Pieris, Kry- 
stalis. Stylianou.

tehnicieni 
de- 

specialiști- 
iubitorilcr 

oamenii 
băn-

Mar- 
Dumitriu 

Luces-

Varna-
Hris-

Nr. 16

aprilie 1967, pr
oferite de

La etapa din 23 
nosticurile au fost 
strul emerit al sportului Ion 
nescu

mae-
Voi-

1. România—Cipru 
II. Oltul Rin. Vîlcea—

Siderurgistul
III. Ceahlăul P. Neamț— 

Chimia Suceava
IV. Otelul Galați —
— Dinamo Bacău 

Poiana ( impina—Dinamo 
Victoria București 
Minerul Lupeni—
A. S. Cugir
C. S. M Reșița—A.S.A, 
Tg. Mureș

VIII. Ind. sîrmei C. Turzii—- 
C. F. R Timișoara 
Atalanta—Milan 
Brescia—Rologna 
Cagliari—Napoli 
Fiorentina—Torino 
Mantova—Lanerossi

V.

VI

VII.

IX.
X.

XI.
XII. 

XIII.

1

X.

X,

2

2

2

1

1,

1,

X
X 
X
1
1
X

2

X

se pontează
(Urmare din pag. I)

circa 10 minute. Operația de 
dezbrăcare și echipare în haine
le de protecție, în vestiare nu 
se face cit ai bate din palme. 
Mai ia și ea alte 10—15 minute. 
Repetîndu-se zilnic, aceste pier
deri de timp cu acoperiri „lega
le" (fișa de pontaj) se totalizea- 

ore

ADUNAREA GENERALĂ
na Maria sint numai cîți- 
va dintre cei care au vor
bit despre adevărata prie
tenie. colegialitate, străbă
tute de un înalt spirit de 
exigență și autoexigență, 
menite să sprijine înde
plinirea sarcinii lo/ princi
pale — învățătura.

în elucidarea aspecteloi 
mai dificile, mai sensibile 
pentru xîrsta lor, uteciștri 
au apelat la tovarășul 
Bucul Hcra, profesoi de 
psilmlogie. care le-a vorbit 
pe larg desnre aceste lu
cruri. i;îspunzind la între
bării'’ elevilor.

Roadele acestei adunân 
— cure a avut un ecou 
deosebit în rindul tineri
lor — n-au întirziat să apa
ră. îonescu Salustia a re
nunțat la cochetăria ca
re nu era proprie vîrstei ei, 
Zglimbea Elena a fost pri
ma care s-a oferit sâ-1 a- 
jute ne Vlad Gicu. un 
coleg rămas în urmă cu 
învățătura. Eforturile lor. 
ale întregului colectix al 
clasei, s-au concretizat, de 
altfel- si în faptul că în 
școală clasa lor este prima 
la învățătură și disciplină

Pentru ca aurul 
să nu ruginească

Vn fant. dintr-un alt do
meniu de activitate. Po-

vestește studentul Nicotae 
Bărbulescu, secretarul or
ganizației U.T.C. din anul 
IV, Facultatea de horticul
tura a Universității craio- 
vene ;

— Melci (așa-i place Iul 
să-i numească pe cei ca
re se conduc in viață du
pă proverbul „tăcerea e de 
aur") am avut și noi de
stui și mai avem ctțiva

V!

De aur o fi ea, tă-
cerea, dai și aurul, on-
cît de aur. în astfel de si-
tuații dă semne de ru-
gină. Și unde, altfel,
poate fi purificat, re-

în valoare stră- 
decît pe terenul

punîndu-i 
lucirea, 
fertil al organizației, cu 
ajutorul formeloi ei speci
fice de intervenție, dintre 
care principalul mijloc îl 
constituie adunarea gene
rală ?

Dacă-mi arunc privirea în 
urmă, peste anii care s-au 
scur1, de cînd am intrat in 
studenție, încep să-mi apa
ră în memorie chipurile 
lor de atunci ■ cuminți, 
blînzi — oameni care 
n-au avui niciodată o po
ziție clară, deschisă, care 
nu și-au spus niciodată 
gtndurile sincer, pe fată, 
care n-au supărat pe ni
meni cu o vorbă ; oameni 
care totuși treceau mai 
întotdeauna, drept cumse
cade. Au trecut anii, ne-am

mai maturizat, și noi, și 
ei. Ceea ce aș vrea să se 
retină, însă, este că acea
stă maturizare n-a venit 
de la sine ; ea s-a format 
in climatul sănătos de 
muncă existent in facul
tatea noastră, precum și
— în mare parte — ca 
urmare a ejorturiloi orga
nizației U.T.C., al preocu
pării deosebite de-a antre
na întreaga masă de ute
ciști la rezolvarea proble
melor majore ale vieții și 
muncii, de a forma la ute
ciști acel spirit de interes
— alimentat de o puterni
că combustie internă — 
de participare activă, ar
dentă. la soarta colecti
vului, la frămîntările 
sale O hună parte a 
acestei educații s-a for
mat în adunările gene
rale îmi amintesc, de pil
dă de Dan Chiriac, Agri- 
pina Alexandru, Andrei 
Berceanu, F.lisaheta Ser
bau Cit au crescut din a- 
nul I pînă acum ’ Dan 
Chiriac era timid șl ruși
nos, nu îndrăznea *-ă spună 
niciodată un cuvînt des 
pre care ar fi avut impre
sia că nu este în ton cu 
așa-ziso opinie de moment 
l-am solicitat părerile în 
adunările, generale, cu di
verse alte prilejuri, uneori 
l-am și „înțepat“ cu ironie 
chiar — sesizînd cum se

schimbă sub aceste teste 
ale colectivului. Treptat, 
de prin anul II incepind, 
prima dată mai timid, a- 
poi, apitat și de noi, de 
organizație, prinzînd cu
raj, Dan Chiriac s-a rupt 
din tnerția in brațele că
reia se complăcuse pînâ a- 
tunci. Acum face parte 
dintre cei mai activi ute
ciști din organizația noas
tră, își împărtășește punc
tul de vedere, ia atitudine 
fată de ceea ce se dezbate 
in adunările generale, cu 
alte prilejuri Și ca el sînt 
numeroși alții, crescuți, 
maturizat! la școala edu
cației comuniste — ceea 
ce reprezintă, de fapt, a- 
du narea generală in viata 
organizației U.T.C

S-a desprins din relata
rea acestui fapt modul în 
care organizația U. T C. 
prin mijloacele sale spe
cifice — dintre care, unul 
din cele mai eficiente con- 
stitiiindn-l adunarea gene
rală — influențează asu
pra spiritului membrilor 
săi mai puțin activi la 
ciafa organizației, confe- 
rindu-le acele frăsălwi 
specifice uteciștilor com
bativitatea. intransigenta, 
dorința de a-fi spune păre
rea. înfr-una sau alta din 
problemele ce frămîntă or
ganizația la un moment 
dat, convins fiind că ast-

fel contribui și tu la bu
nul mers înainte.

Acel moment unic

Zeci și zeci de tineri spo
resc rîndurile organizației 
noastre. Zeci șj zeci de ti
neri ajunși la o anume e- 
tapă de viață, pe o anume 
treaptă de maturitate și 
răspundere, devin membri 
ai Uniunii Tineretului Co
munist. Evident, pînâ aici 
au avut de parcurs un 
drum — drumul apropiem 
treptate de organizație, de 
scopurile și țelurile ei, al 
dobîndirii calităților și în
sușirilor care te fac demn 
de a purta acest titlu de 
cinste.

Pînă a deveni uteciști, 
tinerii Valeriu Barbu și 
Gheorghe Gulin, coopera
tori din comuna Dâbuleni, 
raionul Corabia, au trebuit, 
așa cum se întîmplă cu 
fiecare tînăr, să dea exa
menul a nenumărate pio- 
be și exigențe. Ei au par
ticipai la acțiuni alături de 
uteciști în procesul muncii, 
alături de colegii lor, 
care erau deja membri ai 
organizației U T C., s-au 
convins de răspunderile pe 
care trebuie să le aibă un 
ntecist. de înaltele trăsă
turi care trebuie să-l 
caracterizeze ; văzînd și cu- 
noscînd faptele uteciștilor,

participînd ei înșiși la mul
te acțiuni ale organizației 
și-au însușit pe viu, activ, 
țelurile organizației, pre
vederile statutului ei.

...Adunarea generală a 
organizației U.T.C. nr. 6 
din cooperativa agricolă de 
producție „1 Mai" din Dă- 
buleni discută cererea tî- 
nărului Gheorghe Gulin.

Cuvintele înscrise pe a- 
deziune au parcă acum, în 
sufletul lui, rezonanțe din 
cele mai deosebite. Rostin- 
du-le în fața colectivului, 
se simte ca în fața unui 
adevărat examen al pro
priei sale vieți. Ai tăria să 
nu roșești niciodată de 
laptele tale, să nu precu
pețești nici un efort pen
tru a le conferi mereu o 
valoare sporită ? — i se 
adresează, parcă nu ute-

ciștii care îl discută, ci 
propria lui conștiință.

Da, răspund parcă odată 
Gheorghe Gulin, Valeriu 
Barbu toți cei care au tre
cut și trec printr-un astfel 
de moment. Un moment 
care nu admite decît «in 
răspuns limpede, clar, iz
vorât din cele mai intime, 
mai sincere resurse sufle
tești.

în luna ianuarie, în or
ganizațiile U.T.C. din co
muna Dăbuleni au dat a- 
semenea răspunsuri 40 de 
tineri. în februarie, încă 
40. în martie — aproape 
tot atît. In aprilie alți nu
meroși tineri au solicitat 
să fie primiți în U.T.C. A- 
propierea lor de organiza
ție s-a realizat parcurgînd 
acel drum bogat, presărat 
de cucerirea treptată, dar 
sigură, a calităților pe care 
trebuie să le aibă un ute- 
cist. în viața fiecăruia, 
adunarea generală, cea 
care a hotărît împlinirea 
acestei dorințe, va rămîne, 
pentru totdeauna, un mo
ment unic de neuitat.

Desigur, activitatea organizației U.T.C., munca de educație 
pulitico-ideologică a tinerilor, de formare a lor în spiritul idealu
rilor scumpe ale clasei muncitoare, ale socialismului — nu poate 
fi redusă numai la adunarea generală și cu atît mai mult la cele 
cîteva exemple surprinse în reportajul de fața. Numeroase alte 
forme și metode, mijloace stau la indemînn organizației U.T.C. 
pentru îndeplinirea acestei sarcini de cinste cu care partidul a 
încredințat-o. Această activitate, continuă și perseverentă, desfă
șurată atent, cere măiestrie și pricepere, poale fi asemuită cu un 
drum în continuă perspectivă, de-a lungul căruia întîlnești, din 
loc în loc, cunoscutele pietre kilometrice. Aidoma acestor repere 
ce însemnează distanțele parcurse. în viața organizației U.T.C. 
adunarea generală are rolul „pietrei unghiulare" ce marchează o 
anume etapă parcursă, bogată în acumulări și semnificații, 
presupunînd și pregătind, o altă etapă, calitativ superioară, Ira- 
sînd jaloanele activității viitoare.

ză la sfîrșitul săptămînii 
întregi de persoană.

Pentru combaterea unei 
menea situații, cred că ar fi bine 
ea actualul sistem de pontaj să 
fie revizuit ; pontareu să se facă 
direct la ciclul de muncă, după 
ce oamenii s-au echipat în ținula 
de lucru. De ce sâ existe situa
ții ca acum ? Unii pontează la 
„fix", cum zic ei, dai de fapt 
încep lucrul cu 15—20 de minu
te mai tîrziu. O asemenea dis
poziție, pe care s-o dea condu
cerea uzinei, mi se pare absolut 
normală“.

Ale,gerea secției turnătorie 
pentru relatarea de mai sus este 
absolut întîmplătoare. Aceeași 
relatare am fi putut face și din 
secția sculerie. în acest caz 
capul de afiș ai fi fost tinerii 
Cornel Clem și Valeriu Biriș. 
Pontajul constituie și aici o spăi- 
tură mare prin care se scurg zil
nic minute și uneori ore din 
fondul de timp al uzinei.

— Există un singur ceas de 
pontaj Ia intrarea în schimbul 
nostru — spunea maistrul Du
mitru Săvulescu — care deser
vește sculeria. mecanic șei. ser
viciul tehnologic, organizarea

a.se-

producției și toate celelalte ser
vicii din corpul administrativ. 
Cu alte cuvinte, circa 600 de an
gajați într-un schimb. Chiar 
dacă oamenii ar sosi la rînd (dar 
acest lucru nu este posibil, de
oarece se deplasează în grupuri 
compacte cu autobuzele) și cu o 
jumătate de oră înainte de înce
perea schimbului, și tot n-ar pu
tea ponta toți la timp. Dacă 
fiecare salariat pierde numai 
40—50 de secunde pentru a 
ponta și tot se irosesc într-un 
schimb circa 480 de minute. A- 
dicâ munca efectivă a unui sa
lariat. Aceasta înseamnă că u- 
zina plătește în fiecare lună cîte 
un salariu în plus pentru 600 de 
salariați. Mă întreb : de ce nu 
se dublează numărul ceasurilor 
de pontaj în fiecare secție ?"

Nu știu dacă conducerea Uzi
nei nr. 2 Brașov și-a propus 
vreodată să ia în considerație 
pierderea de timp provocată de 
actualul sistem de pontaj.

Pontajul, așa cum este efec
tuat el acum, reprezintă o spăr
tură în „blocul" timpului de lu
cru prin care se irosește zilnic 
fond de timp prețios.

Cele două propuneri privind 
îmbunătățirea sistemului de pon
taj merită deci a fi reținute de 
către conducerea uzinei. Aplica
rea lor, asociată cu numeroase 
alte măsuri, folosirea rațională a 
timpului de lucru, reprezintă u- 
tilizarea unei importante căi in
dicate de partid pentru creșterea 

a productivitățiinecontenită 
muncii.

SFATUL POPULAR AL REGIUNII BUCUREȘTI

TEATRUL BARBU DELAVRANCEA"

E S T R ADA

anunță
it4

CONCURS
pentru ocuparea următoarelor posturi

— soliste vocale — (muzică populară)
— dansatori și dansatoare (pentru folclor)
— balerini și balerine gen estradă
— instrumentiști pentru orchestra populară

— viori 
braci

— țambal
— acordeon
— nai
— contrabas

Concursul va avea loc la 11 Mai 1967, orele 10 a.m. tn 
sala Teatrului „Barbu Delavrancea”, din șos. Ștefan cel 
Mare nr. 3< raionul I Mai

Cererile se primesc pină in preziua concursului, la se
cretariatul literar al seefiei estradă din str. Piscului 
nr. 1, telefon 15.19.93 sau 16.37.09.

Candi.dații trebuie să îndeplinească condițiile legale de 
studii si vechime și să albă domiciliul stabil tn București.
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Succese ale pațrioților

laoțîeuî

din Swaziland
e

dc a restabili relațiile diploma
tice rupte cu țările arabe, pre
cum șl cooperarea economică 
tradițională cu aceste țări.

inamici, între care 
Patrioții au dnborît 
perioadă un elicopter și

ANGOLA : Luptători oi forțelor patriotice într-o misiune de 
recunoaștere

Consiliul ministerial al SEATO fi-a întocmit bilanțul. Un 
comunicat care are toate însușirile unei colecții de banalități 
8 reprezentat punctul final al reuniunii de la Washington. 
Toate formulările — tip ale Departamentului de Stat sini 
înșiruite in documentul pe care miniștrii deplasați pînă in 
capitalB americană l-au aprobat in virtutea obișnuinței. A 
existat n excepție : Pakistanul. Rawalpindi nu a trimis decit 
un ambasador iar acesta, potrivit agenției Associated Tress, 
a cerut *5 sp precizeze cu claritate că nu a luat parte la ela
borarea comunicatului și că „punctele de xedrre exprimate 
nu oglindesc in mod necesar poziția guvernului pakistanez". 
Parisul a evitat jumătățile de măsura. Guvernul francez nu 
a luat parte la rruniunea de Ir Washington, gest caro nu a 
surprins dat fiind ansamblul orientării sale. In asemenea 
împrejurări, sesiunea SI XTO a devenit un act fotmal. Par
tenerii „loiali" ai Washingtonului au aplaudat politica ame
ricană si cortina a Fost trasă peste un spectacol care nu a 
reținut atenția publicului.

Diplomația americană a patronat această sesiune minis
terială in speranța de a obține incă o poliță in alb din partea 
unora din aliatii ce fac parte din SEATO. Sentimentul izo
lării este atit de puternic la Washington, incit periodic sc 
resimte necesitatea acută a unor demonstrații de „sprijin" 
fată de politica asiatică a S I A. Valoarea redusă a unor ase
menea acte de aliniere politică nu-i împiedică pe regizorii 
înscenărilor diplomatice să repete manifestări intimpinate cu 
indiferentă dc către opinia publică. Dar dincolo dc acest 
aspect, trebuie reținută idcca subliniată de I c Figarn că 
acțiunile întreprinse de SI \ nu vizează obiective pașnice: 
„Desigur nu este vorba de perspective dc pace". Deși domnul 
Rusk a sorbit, deseori.m cursul reuniunii despre pretinsele 
„intenții de pace" ale Sl’A, rostind ostentativ fraze in care 
abundau cuxinlele ..pace", „soluție negociată", orientarea 
Washingtonului râminc extrem de agresivă. Autorii politicii 
americane nu desprind concluzii realiste din eșecurile dc 
pînă acum, intensificînd intervenția impotrixa poporului 
vietnamez. Bombardarea orașului Haifong, întreprinsă in cca-

NEW YORK 22 (Agerprcs). — 
Vineri seara la New York a 
început sesiunea specială a Adu
nării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite, convocată în 
baza unei hotărîri a celei de-a 
21-a sesiuni pentru dezbaterea 
problemei Africii dc sud-vest.

Ședința de vineri — la care a 
participat și secretarul general al 
O.N.U., U Tliant, reîntors la 

ew York dintr-un turneu prin 
teva țări asiatice — a fost 

consacrată exclusiv problemelor 
organizatorice. A fost adoptată 
agenda lucrărilor care cuprinde

și chestiunea operațiunilor O.N.U. 
pentru menținerea păcii.

Președinte al sesiunii speciale 
a fost ales Abdul Rahman Paz- 
hwak (Afganistan) care a ocupat 
acest post și la sesiunea a 21-a 
a Adunării Generale. S-a botărît, 
totodată, menținerea Comitetului 
general în componența în care a 
funcționat la sesiunea din toam
na trecută.

Dezbaterile propriu-zise vor 
începe luni prin prezentarea ra
portului elaborat de Comitetul 
ad-boc al O.N.U. pentru Africa 
de sud-vest.

Doar
pentru 

arhivă

la

a
a 

la

șurile cînd la Washington se vorbea despre „pace", repre
zintă încă un pas grax in „escaladarea" conflictului din 
Vietnam. Desfășurarea sesiunii SEATO a demonstrat în 
primul rind intenția SUA de a continua pe scară lărgită 
egreriunea in Vietnam, sfidind opinia publică, cererile ei 
justificate. In al doilea rind se vădește dorința de a folosi 
anacronica „alianță" ca un paravan pentru o intervenție ce 
nesocotește normele internaționale. Vorbind despre o „acți
une colectivă" și despre rolul SEATO ca instrument al acestei 
acțiuni, diplomația americană speră să treacă in contul unei 
grupări dc state propriile sale acte repudiate de conștiința 
umanității. Este un procedeu utilizat și cu alte prilejuri, pro
cedeu ce scoate în relief fragilitatea pozițiilor S.U.A., teama de 
a se supune examenului opiniei publice. „Rolul important“ 
al SEATO pe care il scoate in evidență comunicatul de 
Washington trebuie plasat în acest context.

Corespondenții vorbeau de „nota discordantă*' pe care 
adus-o reprezentantul pakistanez. Exponentul acestei țâri 
evocat implicațiile agresiunii din Vietnam și a îndemnat
restabilirea păcii, pe baza acordurilor de la Geneva. Discursul 
pakistanez a fost apreciat de comentatorul agenției Associ- 
a-.ed Press. Spencer Davis, drept „critic" la adresa politicii 
SUA in Vietnam. Dar același comentator constata o sferă 
mai largă de „dezbinări in rindurile membrilor". Astfel, 
ministrul de externe australian, Faul Hasluck, a criticat Lon
dra („fățiș" — scrie Spencer Davis) deoarece și-a redus efec
tivele militare din Asia de sud-est. Ministrul de externe 
britanic, George Broxvn, a găsit cuvinte aprobative pentru 
politica americană in Vietnam, dar — pentru liniștirea 
stîngii laburiste și nu numai a ei — a precizat că Anglia nu 
va trimite trupe in Vietnamul de sud. Exasperat de rolul 
ingrat pe care il joacă tara sa, ministrul de externe tailandez 
a făcut publică concluzia sa : SEATO nu mai reprezintă dccit 
o „carcasă inutilă". Bangkokul care se vede angajat mai mult 
decit dorea in Vietnam ar fi bucuros ca și alte state din 
SEATO să ofere ajutoare mai consistente, altceva decit deta
șamente „simbolice". Frudența unor „aliați" enervează pe 
liderii tailandezi.

France Fresse afirma că Washingtonul „tinde să readucă o 
oarecare coeziune in sinul alianței". Mare lucru n-au reușit 
să facă diplomații americani. După reuniunea de la Washing
ton. aliații docili au rămas ia fel de docili iar ceilalți (a căror 
loialitate fată de Sl’A inspiră bănuieli mai mari sau mai 
mici) n-au fost clintiți de pe pozițiile lor. Reuniunea din 
capitala americană n-a izbutit decit să îmbogățească arhiva 
SEATO cu încă un comunicat...

Dcmonslratic

studențească

la Brasilia

Peste 2 000 de studenți au 
manifestat vineri pe stră
zile orașului Sao Paulo, in 
semn de protest împotriva 
punerii in aplicare a acor
dului de asistență culturală 
încheiat intre Brazilia și 
S.U.A. O altă demonstrație 
antiamericană a asul loc in 
aceeași zi in capitala țârii, 
cu prilejul vizitei pe care 
ambasadorul american, John 
TuthilI, a fâcut-o la Univer
sitatea din Brasilia.

Studenții au inminat am
basadorului american o 
scrisoare deschisă in care 
se arată că „prezența lui 
este nedorită". Poliția a in
tervenit pentru a împrăștia 
pe manifestanți. Potrivit a- 
genției France Presse, au 
avut loc incidente în cursul 
cărora au fost răniți doi 
studenți, iar alți 70 arestați.

Partidul de tendință conser
vatoare ..Imbokodo", creat de 
regele Sobhuza al II-lea, a ob
ținut toate cele 24 de’ locuri în 
cursul alegerilor electorale des
fășurate săptămîna aceasta în 
Swaziland, ultima colonie bri
tanică din Africa. Alegerile au 
fost organizate în vederea for
mării primei Adunări Legisla
tive și a constituirii guvernu
lui protectoratului, pînă la a- 
cordarea în 1970 a indepen
denței acestei colonii. Partidul 
de opoziție, Congresul de elibe
rare națională „Ngwane", deși 
a obținut 20,20 la sută din nu
mărul total al voturilor, nu 
deține nici un loc în noul par
lament al țării. Alte două par
tide — Partidul progresist și 
Frontul Unit din Swaziland 
nu au obținut nici ele nici un 
mandat în parlament.

După alegeri, micul protec
torat va căpăta „autonomie 
internă". El va avea în frun
tea sa, pe lîngă monarhul con
stituțional, un înalt comisar 
britanic care va deține porto
foliile de ministru de externe, 
al apărării, al securității in
terne și alte cîteva portofolii. 
Liderul partidului „Imbokodo", 
prințul Makhosini Dlamini, de
vine în mod automat prim-mi- 
nistru, urmînd să formeze noul 
guvern al Swazilandului. A-

gențiile de presă subliniază că 
liderii Partidului „Imbokodo" 
au menționat în timpul desfă
șurării campaniei electorale că 
din considerente de ordin e- 
conomic și geografic, vor căuta 
să promoveze o politică de 
menținere a relațiilor cu regi
mul de la Pretoria cu toate că 
partidul lor condamnă politica 
de apartheid .din Republica 
sud-africană.

Reconsiderări
britanice

„la Est de Suez"?
Referindu-se la vizita în Singapore și Kuala Lumpur a ministru

lui apărării al Marii Britanii, Denis Healey, observatorii politici 
din Londra apreciază că guvernul englez este hotărit să reducă 
sau chiar să anuleze angajamentele sale militare „la est de Suez“ 
la începutul deceniului următor.

agenției FRANCE 
premierul britanic,

Date incomplete transmise de 
postul de radio Patet Lao arată 
că între 1 ianuarie și 20 martie 
1967 forțele patriotico laoțiene 
din regiunea Vientiane au purtat 
76 bătălii împotriva forțelor de
dreapta și a intervenționiștilor a- 
mericani, scoțînd din luptă 507

opt 
în

militari 
ofițeri.
această , 
cinci avioane inamice și au cap
turat 200 arme de diferite tipuri 
și o importantă cantitate de mu
niții. Au fost, de asemenea, eli
berate 12 sate.

Potrivit
PRESSE, ,..............
Harold Wilson, va proceda însă 
cu o deosebită prudență. El tre
buie să facă față presiunilor exer
citate do către Statele Unita și 
Australia, precum și de către 
Singapore și Malayezia, care nu 
doresc o renunțare a Angliei la 
angajamentele sale „la Èst de 
Suez". în același timp, însă, el 
trebuie să facă față și ofensivei 
stîngii laburiste și a grupului de 
centru din propriul său partid, 
cam se pronunță pentru reduce
rea imediată și substanțială a 
cheltuielilor militare în străină
tate. Se pare că Denis Ilealey se 
va strădui pentru moment să ob
țină din partea conducătorilor clin 
Singapore și Malayezia un acord

pentru noi reduceri ale efectivelor 
și instalațiilor militare, dar care 
să nu afecteze potențialul defen
siv britanic în această regiune, 
în capitala Marii Britanii se 
amintește că, după lichidarea di
ferendului dintre Malayezia și 
Indonezia, Anglia a retras 11 000 
din cei aproximativ 158 000 de 
militari staționați în Asia de sud- 
est și a anunțat repatrierea altor 
10 00 pînă în aprilie 1968. Agen
ția FRANCE PRESSE mențio
nează că guvernul britanic pre
vede lichidarea bazelor sale din 
Singapore și Malayezia și reduce
rea prezenței militare la est 
Suez cu excepția unor baze 
ronax’ale din Australia șl 
insulele Oceanului Indian.

de
ae- 
din

• ABDEL Khalek Ilassuna, 
secretarul general al Ligii Ara
be, și-a încheiat la 21 aprilie 
vizita la Bonn. In cursul zilei 
de vineri, secretarul general al 
Ligii Arabe a avut o nouă și 
ultimă întrevedere cu Willy 
Brandt privind eventuala resta
bilire a relațiilor diplomatice 
între țările arabe șl R. F. a Ger
maniei, relații rupte în 1965 în 
urma recunoașterii 
de către guvernul de 
Un purtător de cuvînt 
nului vest-german a 
presei că cancelarul
l-a făcut cunoscut lui Hassuna 
dorința guvernului vest-german

pînă in prezent din prevederile 
acestui tratat.

Izraelului 
la Bonn, 
al guver- 

declarat 
Kiesinger

• LUÎND cuvîntul vineri în 
cadrul celui de-al 18-lea Con
gres al industriei vest-germane, 
cancelarul R. F. a Germaniei, 
Kurt Georg Kiesinger, s-a pro
nunțat din nou în favoarea ade
rării Angliei la Piața comună. 
EI a precizat, însă, că orice tară 
vest-europeană, care dorește să 
adere la C.E.E., va trebui nu 
numai să aprobe Țratatul de la 
Roma, ci și tot ce s-a realizat

• UN URAGAN de o intensi
tate excepțională s-a abătut vi
neri noaptea asupra unor re
giuni din nordul statului Illi
nois provocînd cel mai mare de
zastru din istoria acestui ținut. 
Potrivit cifrelor neoficiale, nu
mărul morților se ridică la 54 
de persoane, dar se crede că 
cifra ar putea să depășească 100 
de persoane. în localitatea Bel
videre. situată 
vest de Cicago, 
de persoane, 
elevi din școli, 
trece de cîteva
ne.

la 800 km nor- 
au fost ucise 20 
in majoritate 

Cifra răniților 
sute de persoa-

• TNTR-O ședință extraordi
nară a Consiliului de Miniștri 
spaniol a fost adoptată hotărî- 
rea ca trei articole din Consti
tuția spaniolă să fie suspendate 
pentru trei luni in provincia 
bască Biscaya. Aceste trei arti
cole se referă în special Ia li
bertatea persoanei. Ministrul 
afacerilor interne. Alonso Ca- 
milo Vega, a motivat această ho- 
tărîre prin existenta unei situa
ții din ce în ce mai încordată în 
Bilbao și în localitățile din îm
prejurimi. Măsura, potrivit a- 
genției France Presse, echiva
lează cu proclamarea stării ex
cepționale.

Să traversezi oceanul de la Londra la New 
York nu în 8 ore ci în 3 ore sau chiar mai pu
țin — iată un vis care de multă vreme lea
gănă dulce atît pe locuitorii bătrînei Europe, 
cît și pe americani. însă, datorită noilor cu
ceriri ale științei și tehnicii, pe plan mondial, 
visul a devenit, în cele din urmă, realizabil. 
Iar primele proiecte de construire a unui a- 
vion de pasageri supersonic n-au întîrziat să 
apară.

fost încredințată că proiec
tul „Concorde" va fi în- 
tr-adevăr realizat, adminis
trația a invitat companiile 
aeriene din S.U.A. să pre
zinte și ele propuneri pen
tru un supersonic. în 
lupta titanică în șederea 
obținerii construcției s-au 
angajat doar doi concu- 
renți : Boeing și Lock- 
lieed. Miza uriașă a pro
iectului (comparabil, ca 
importanță, cu programul 
„Apollo" pentru cucerirea 
Lunii) i-a făcut pe cei doi 
rivali sâ se grăbească. La 
6 septembrie 1966 ambele 
societăți au depus dosarele 
cu proiectele lor în niîi< 
nile Federației aeronautice 
americane. în cele din 
urmă trebuia ca însuși pre
ședintele Johnson să deci
dă cine va fi cîșligătorul.

Societatea Lockhced a 
prezentat un avion („L 
2 000“) de o formă aerodi
namică asemănătoare cu a 
lui „Concorde“. Aripile 
fixe, în formă de delta, 
aveau o suprafață de 880 
m.p. Proiectul prevedea o 
variantă cu 266 și alta cu 
308 locuri. Viteza progra
mată era de 2 900 km. pe 
oră la o altitudine de 
21 500 m. Mai era prevă
zută în plus, și o versiune

trisonică (3 350 km pe 
oră), care ar fi asigurat 
parcurgerea distanței Paris 
—New—York în 2 ore și 
10 minute.

Proiectul Boeing conți
nea o inovație : aripa pli
antă. La un zbor subsonic 
aripa stâ întinsă, dar 
repliază spre coadă, 
plin zbor, pentru viteze 
supersonice. Acest avion, 
prevăzut să fie construit 
din titan, va putea 
transporte 350 pasageri 
o viteză de 2 900 km 
oră.

Timp de jumătate 
an colo două societăți_
dus o luptă acerbă pentru 
proiect. Fiecare a con
struit o machetă în lemn 
a propriului avion. Mache
tele au fost expuse apoi 
la Seattle (Boeing) și Rye 
Canon — California (Lock- 
lieed). în același timp au 
fost puse în mișcare gi
gantice miiloace de pro
pagandă. Pînă la urmă 
sorții au favorizat pe 
Boeing, așa că această 
firmă va fi aceea care își 
va construi avionul, pri
mind din partea guvernu
lui fondurile necesare.

Față de concurenții 
americani, avionul „Con
corde“ prezintă caracteris-

se 
în

să
cu
pe

de 
au

tici mai modeste. După 
cum se știe, avionul va 
avea 136 de locuri și va 
dezvolta o viteză de 2 200 
km pe oră (la altitudinea 
de 17—20 de inii km) 
puțind parcurge distanța 
Londra — New York în
3 ore și 20 de minute. 
Dar ceea ce îl avantajează 
pe „Concorde“ este sub
stanțialul său avans față 
dc urmăritori. Dacă pînă 
în martie se considera că 
avansul este de 3 ani, 
după calculele efectuate în 
aprilie se pare că deca
lajul este, în realitate, de
4 ani. De pe acum con
structorii lui „Concorde“ 
și-au asigurat comenzi din 
partea a 15 societăți aerie
ne dintre care 8... ameri
cane. pentru circa 70 de 
aparate (dintre care 40 
pentru... Statele Unite). 
Deocamdată, constructorii 
franco-englezi se gîndesc 
cu emoție la 28 februarie 
1968. cînd avionul lor va 
primi botezul... aerului, 
moment care. în caz de 
reușită, va inaugura o 
nouă etapă în istoria 
transporturilor aeriene ci
vile.

Succesul 
unei tinere

cmtarete
y

române

EUGENIU ORREA
ION D. GOIA

JAPONIA : Aspect de la o 
demonstrație a muncitorilor 
tipografi din Tokio în spriji
nul revendicărilor lor econo

mice.

putea ca din
Unite re- 
prea mult 

Cinci a

se

ȘOSELE ORIGINALEPRIMELE

SĂPĂTURI“

PE LUNĂ

Lille-Nieppe

Metal din... hidrogen ?

pro-

truirea tronsonului 
tită.

! dezvol- 
efort de

presă va 
după toa-

de cea 2 
de atmos-

multe
se vor

me-

La început a fost planul 
franco-britanic „Concor
de“. Avatarurile acestui 
proiect au făcut la vremea 
lor multă vîlvă, dar, în 
cele din urmă, construirea 
axionului a fost aprobată, 
iar primele două aparate 
au fost puse în lucru. 
Astăzi, ele se află într-un 
stadiu avansat și se pre
vede ca în mai puțin de 

an. la 28 februarie

1968, prototipul 001 de la 
Toulouse să efectueze pri
mul său zbor de încerca
re ; al doilea prototip — 
002 — care se construiește 
la Filton, în Anglia, ur
mează să efectueze primul 
zbor în septembrie anul 
viitor.

Nu 
partea Statelor 
plică să se lase 
timp așteptată.

Sonda lunară americană 
„Surveyor-3“ a realizat 
vineri o „premieră" in 
domeniul cercetărilor spa
țiale, reușind să sape o 
mică tranșee în suprafața 
Lunii de aproximativ 2,5 cm 
pătrați și avînd o adîncime 
in jur de 2,5 cm. La o co
mandă transmisă de pe 
Pămînt, de pe „Surveyor" 
s-a detașat un mic escava- 
tor prevăzut cu o cupă 
minusculă care a brăzdat 
solul lunar. Operația a fost 
realizată în trei mișcări 
consecutive, fiecare cu o 
durată de două secunde. 
Mostre ale solului lunar, 
extrem de prețioase pentru 
savanții care se ocupă de 
cercetările spațiale, au putut 
fi obținute în acest fel, 
imaginea lor fiind transmi
să pe Pămînt cu ajutorul 
camerei de televiziune a 
sondei.

După zgura industrială rezultată din topirea minereurilor sau 
din arderile de cărbuni în diferite soiuri de cuptoare, iată că și 
cenușa volantă, care in mod „tradițional" se risipea pe coșurile 
uzinelor, recuperată fiind, își găsește întrebuințare in construc
ții. Experimentul a fost realizat în Franța, la construcția auto
străzii Lille-Dunkerque. Cenușa volantă a fost utilizată în locul 
zgurei pentru umplerea rambleurilor sau pentru stabilizarea chi
mică a solului. 800 de mii de tone de cenușă volantă recuperată 
din centralele termice au fost folosite cu succes pentru cons- 
*•**”■''*" ♦ 1..J T!11. KT! pe aUțOsțrafJa SUS_amin_

Lingă Moscova s-a 
început construirea 
unei prese pentru 
cercetări științifice, 
care va crea pre
siuni inlilnite in 
natură numai in 
centrul Pămintului. 
Dimensiunile presei 
sint atit de mari, 
incit in orașul Păli
ră, de lingă Mos
cova, se construiește 
pentru ea o clădire 
cu 10 etaje. Partea 
de deasupra solului 
clădirii va semăna 
cu turela unei nave 
militare, sub „pun
te" aflindu-se utila
jul hidraulic com
plicat. El va ocupa 
patru etaje.

Instalații 
tind un < . 
50 000 t există deja, 
acestea fiind folosi
te pentru a acționa 
asupra bucăților 
mari de metal.

Dezvoltând ace
leași eforturi maxi
me, noua presă le 
va concentra pe o 
suprafață minuscu
lă. O presiune colo
sală se va realiza 
intr-o capsulă cit un 
degetar. Cu ajutorul 
acestei prese, oa
menii de știință vor 
studia noile 
prietăți fizice ale 
substanțelor.

'Acad. Leonid Ve-

reșciagliin. directo
rul Institutului fizi
cii presiunilor înal
te, a declarat urmă
toarele : „Sinteni de 
părere că la presiuni 
superinalte 
substanțe 
transforma in 
tale. Așa. de exem
plu. potrivit calcu
lelor. hidrogenul va 
deveni metal la o 
presiune 
milioane 
fere.

Noua 
contribui, 
te probabilitățile, la 
obținerea de sub
stanțe care nu exis
tă in natură.

Fresa străină a consemnat 
zilele trecute remarcabilele 
succese ale unei tinere re
prezentante a artei interpe- 
tative românești peste hota
rele țării : soprana Ileana Co- 
trubaș, asistentă la clasa de 
canto a Conservatorului bu- 
cureștean.

Laureată in anul 1965 a 
Concursului de la Hertogen- 
bosch, tinăra cîntâreață a 
fost invitată săptămînile 
trecute să-și dea concursul 
la o serie de 6 spectacole cu 
opera „Rignletto" pe scena 
operelor din Amsterdam, 
Rotterdam. Haga, Nijmegen 
in compania unei strălucite 
distribuții : dirijorul Alber
to Erede, tenorul Emili Ro
mano și baritonul Hugh Be
resford in prezent angajați 
ai operei din Dusseldorf.

După turneul olandez Ilea
na Cotrubaș a mai cintat in 
5 spectacole la Bruxelles în 
„Flautul fermecat" 
de cîțiva reputați 
germani.

Presa olandeză și 
este unanimă in a ______
remarcabilele calități artisti
ce ale eîntăreței. „In ciuda 
realizărilor vocale remarca
bile a întregii distribuții — 
scrie ziarul Het Parol din 
Amsterdam — românca Ilea
na Cotrubaș în rolul Gildei 
a fost cea mai convingătoare 
personalitate scenică. Ileana 
Cotrubaș este o soprană cu 
voce clară și catifelată. Ea a 
interpretat rolul Gildei atît 
de emoționant incit a deve
nit centrul

Subliniind 
cronicarul ______
lems Dagblad" scrie că '„Gil
da în interpretarea sopranei 
Ileana Cotrubaș a surprins 
prin vocea sa clară de colo
ratură și prin virtuozitatea 
sa vocalexpresivă". Și în 
sfirșit ziarul ..De Gelderlan
der" din Nijmegen — scrie 
că primul lor din distribuție 
l-a ocupat Ileana Cotrubaș 
„t’năra cîntâreață din Bucu
rești care dispune nu numai 
de o voce frumoasă dar și de 
o muzicalitate expresivă cu 
care a reușit să interpreteze 
rolul Gildei intr-un mod 
emoționant".

Asemănătoare judecăți de 
valoare emit și cronicarii zi
arelor belgiene „La dernière 
heure" și „La cité" care pre- 
zcntînd evoluția tinerei rin- 
tărețe române în „Flautu 
fermecat" vorbesc despre 
„remarcabila cl tehnică șl 
despre incintarea produsă 
prin minunata el suplețe- 
vocală prin Impunătoarea ei 
expresivitate".

alături 
cintăreți

belgiană 
sublinia

reprczentațici". 
această idee, 

ziarului „Har-

I. S.
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