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TINERETUL PATRIEI
Timp de două zile, la Comi

tetul Central al partidului a 
avut loc o consfătuire de lucru 
cu primii secretari ai comite
telor județene de partid și 
primii vicepreședinți ai comi
tetelor executive ale consilii
lor populare județene. Ținută 
la mai puțin de o lună de la 
înființarea noilor organe jude
țene, consfătuirea are o excep
țională importanță teoretică și 
practică pentru activitatea vii
toare a organizațiilor și orga
nelor locale de partid și de 
stat, pentru întreaga noastră 
viață politică, economică și 
socială. Analizînd rezultatele 
muncii desfășurate pentru în
făptuirea hotărîrilor Conferin
ței naționale și a măsurilor 
stabilite de Comitetul Central 
al partidului privind noua 
împărțire administrativ-terito- 
rială a țării, consfătuirea a dat 
o înaltă apreciere activității 
rodnice desfășurate de activul 
de ț ■'rtid și de stat, de mem
brii Se partid, de toți oamenii 
muncii pentru traducerea în 
viață a acestor importante pre
vederi pentru destinele viitoa
re ale patriei.

Faptul că această acțiune de 
ample semnificații s-a înfăp
tuit cu sprijinul nețnijlocit al 
păturilor celor mai largi ale 
poporului, că în întreaga pe
rioadă a existat un schimb 
fertil de idei, care a antre
nat pe toți oamenii muncii de 
la specialistul de prestigiu la 
cetățeanul de rînd, demon
strează încă odată caracterul 
realist al 
profunda 
științifică, 
strălucit 
și org^u^ș.torică a partidului 
nostru. b-.Jfsasta are rădăcini a- 
dînci în profundul democra
tism al orînduirii noastre care 
asigură participarea activă a 
tuturor membrilor societății la 
conducerea treburilor obștești, 
manifestarea plenară a perso
nalității fiecărui cetățean al 
patriei. însăși înfăptuirea a- 
cestor măsuri asigură lărgirea 
cadrului de afirmare a iniția-

măsurilor adoptate, 
lor fundamentare 
ilustrează în mod 
capacitatea politică

tivei creatoare a * poporului, 
deschide fiecărui membru ăl 
societății posibilități nelimitate 
de a-și aduce contribuția ne
stingherit la înflorirea socie
tății socialiste, la progresul și 
prosperitatea țării. Lichidarea 
verigilor intermediare, înlătu
rarea fenomenelor de parale
lism și suprapunere ce duceau 
la dispersarea nerațională a 
forțelor, creează noi posibilități 
de valorificare superioară a 
potențialului uman, asigură 
condițiile necesare pentru ridi
carea pe o treaptă mai înaltă 
a activității organelor locale 
de partid și de stat menite 
să valorifice mai bine inepui
zabilele resurse materiale ale 
județelor, orașelor și comune
lor.

Consfătuirea a prilejuit, în 
același timp, înarmarea orga
nelor locale de partid și de 
stat cu un riguros și cuprinză
tor program de lucru. Fiindcă, 
așa cum pe bună dreptate se 
sublinia, orice cadru organiza
toric, oricît de judicios ar fi 
conturat, el singur nu duce de 
la sine la rezolvarea probleme
lor. Tocmai de aceea în ex- 

. punerea prezentată la încheie
rea lucrărilor consfătuirii, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU 
secretarul general al C.C, al 
P.C.R. atrăgea atenția că 
„Noua structură organizatorică 
impune ca încă de la început 
să se realizeze o cotitură ho
tărâtoare în munca de partid 
și de stat ; fără aceasta nu se 
poate asigura realizarea în 
bune condiții a marilor sarcini 
ce ne revin. Atribuțiile sporite 
ce le sint încredințate, sarcinile 
perfecționării conducerii și 
planificării economiei națio
nale fac să crească răspunde
rea organelor locale de partid 
și de stat în întreaga viață e- 
conomică. Comitetele județene 
de partid trebuie să pună în 
centrul activității lor înfăptui
rea planurilor de dezvoltare 
economică a tuturor întreprin
derilor republicane și locale, 
din raza lor de activitate".

Secretarul general al C.C. al

P.C.R. a arătat, în expunerea 
prezentată, în mod amănunțit 0 
problemele primordiale ce se 
pun acum în fața întregii 
noastre economii, în rezolva- £ 
rea cărora organele locale de 
partid și de stat sînt chemate 
să-și aducă aportul pe măsura © 
condițiilor ce le-au fost create 
și a răspunderilor cu care au 
fost investite : înfăptuirea pre- © 
vederilor planului de stat, îm
bunătățirea continuă a călită- 
ții produselor, creșterea efi- © 
cienței întregii activități eco
nomice, prin reducerea chel- _ 
tuielilor de producție, realiza- © 
rea la termen și în bune con
diții a-investițiilor. Este nece- a 
sară continuarea hotărîtă a ac- “ 
țiunii de îmbunătățire a or
ganizării științifice a produc- A 
ției și a muncii care, in pe- ™ 
rioada scurtă de cînd a înce
put. a demonstrat în mod con
cludent marile rezerve de care 
dispun toate unitățile econo
mice. posibilitățile de a obține 
cu mijloacele existente produc
ții 'suplimentare. O atenție deo
sebită trebuie acordată agricul
turii. dezvoltării producției ce
realiere și animaliere la nive
lul prevăzut în planul qinci- 
nal. Să șe înfăptuiască cu fer
mitate măsurile inițiate în ve
derea realizării producției de 
legume care să asigure în în
tregime cerințele populației și 
să creeze disponibilitățile ne
cesare pentru export. Trebuie 
luate măsuri severe pentru re
zolvarea multiplelor aspecte pe 
care le ridică aprovizionarea 
și deservirea populației. In a- 
cest domeniu, unde nu sînt ad
mise nici un fel de delăsare 
sau neglijență, să se exercite 
un control permanent asupra 
aparatului administrativ pen
tru ca acesta să-și îndeplineas
că îndatoririle față de oamenii 
muncii. Trebuie înțeles clar 
— așa cum s-a spus la consfă
tuire — adevărul că nu cetă
țenii sînt la dispoziția apara
tului de stat și de partid, a

© 
©

©

(Continuare în pag. a ll-a)

150 DE ANI DE LA INTRODUCEREA LIMBII ROMÂNE IN ȘCOALĂ
■ .. .......... ■»

FĂCLIE DE LUMINĂ

ȘI IUBIRE DE PATRIE
ADUNAREA FESTIVĂ DE LA 

LICEUL „N. BĂLCESCU" 
DIN CAPITALĂ

în Editura Politică
Spectacol omagial

Foto: C. CONSTANTIN

Două coloane de băieți și fete, 
îmbrăcați în uniforme ori în 
frumoase costume naționale, au 
ocupat ieri dimineață aleea care 
duce spre liceul „Nicolae Băl
cescu" din Capitală imprimând 
străzii — cu tinerețea și entu
ziasmul lor, cu nelipsitele flori 
— un aer festiv. Prin acest cor
don viu au trecut oaspeții in
vitați la sărbătorirea a 150 de 
ani de la introducerea limbii 
române în școala de ta Sf. Sava. 
De aici, de ia intrare, totul vor
bește de momentul de mare în
semnătate în dezvoltarea cultu
rii noastre naționale pe care îl 
reprezintă începuturile învăță- 
mîntului în limbă română. Ho-

- Iul e ocupat de panouri și vitrine 
cu documente care amintesc a- 
cest eveniment ,cu primele cărți 
și manuale editate în limba ro
mână ; muzeul, păstrător al te
zaurului de tradiție progresis
tă al secularei școli, dezvăluie 
privitorilor chipurile unor per
sonalități marcante ale științei 
și culturii noastre, care au fost 
dascăli ori elevi ai liceului, ca
taloage, diplome, foi matricole, 
distincții, reviste editate de-a 
lungul anilor de cei care s-au 
format pe băncile acestui vestit 
așezământ de învățătură ; o în
căpere din apropierea muzeului 
găzduiește darurile cu care ac
tuala generație de elevi a cinstit 
însemnatul eveniment...

Participanții au ascultat mesa
jul transmis cadrelor didactice 
și elevilor liceelor „Nicolae 
Bălcescu" șl „Gheorghe Lazăr“ 
de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România :

„îmi este deosebit de plăcut 
ca la aniversarea a 150 de ani 
de la înființarea școlii românești 
de la Sf. Sava, să adresez li
ceelor dumneavoastră, conduce
rii lor, tuturor profesorilor și 
elevilor acestor vechi izvoare de 
lumină și cultură, un călduros 
salut și cele mai cordiale feli
citări.

întemeierea învățămintului în 
limba română reprezintă un 
moment de mare însemnătate în 
dezvoltarea culturii noastre na
ționale o dată memorabilă in 
istoria poporului nostru român.

Mulțumindu-vă din inimă 
pentru invitația de a lua parte 
Ia acest memorabil jubileu, do
resc să exprim prețuirea pe care 
partidul nostru o acordă colec
tivelor de profesori ale celor 
două licee, întregului corp di
dactic din patria noastră, tuturor 
celor care cu multă dăruire și 
pasiune își îndeplinesc nobila 
misiune de pedagogi și propa
gatori ai culturii și științei. Vă 
urăm, dragi tovarăși — se spune 
mai departe în mesaj — să ob
țineți noi succese în ridicarea 
nivelului științific al învățămin
tului, în activitatea de instruire 
și educare a elevilor, sădind în 
sufletele lor dragostea fierbinte 
pentru patrie, devotamentul 
nețărmurit față de cauza socia
lismului, simpatia și spiritul de 
solidaritate cu lupta popoarelor 
pentru progres și pace.

Purtînd în inimile voastre ti
nere 
tori 
s-au 
școli

mîndria de a fi continua- 
ai unor mari înaintași ce 
format pe băncile acestei 
și au strălucit in istoria

a apărut:

NICOLAE CEAUȘESCU
Expunere la Consfătuirea de la C.C. al P.C.R. 

cu conducătorii organelor de partid și ai 
consiliilor populare județene

— 22 martie 1968 —
Broșura a fost tipărită intr-un tiraj de masă.

MII DE TINERI PE ȘANTIERELE
MUNCII PATRIOTICE

Tineri din comuna Daia. 
județul Ilfov participă cu 
entuziasm la săpatul gropi
lor și plantatul trandafiri

lor

Foto : O. PLEC AN I

(Continuare în pag. a Il-a)

UN STRĂLUCIT JUBILEU
Implinirea a o sută cincizeci 

de ani de la întemeierea în- 
vățămîntului nostru în limba 
națională este un moment 
sărbătoresc pentru cultura ro
mânească. Prin înființarea 
școlii de la Sfîntul Sava, sub 
conducerea lui Gheorghe La- 
zăr, s-a dat un alt ritm de 
viață învățămintului de toate 
gradele, pînă atunci. lăsat la 
voia întîmplării. Ce a fast 
pînă atunci școala noastră, 
ne-a povestit cu farmecul său 
neasemuit Ion Ghica în co
respondența lui cu Vasile 
Alec.sandri. El însuși a învă
țat întîi să citească și să scrie 
în limba grecească și numai 
apoi, în cîteva seri, a deprins 
scrisul în românește cu aju
torul lui Petrache Nănescu, 
un fost elev al lui Lazăr. 
Scurta direcție, din 1818 pînă 
în 1821, a acestui mare das
căl transilvănean, a fost to
tuși hotărîtoare pentru desti
nul școlii naționale, care s-a 

orientat în același timp in 
direcția studiilor cu carac-

de ȘERBAN 

CIOCULESCU

ter științific, precum și în 
aceea a „umanioarelor“ 
(humaniores litterae). Vredni
cul urmaș al iluminiștilor din 
școala ardeleană era prin pre
gătirea de specialitate mate
matician și inginer, dar învă- 
țămîntul său a rodit în toate 
domeniile culturii naționale. 
Ivit în tară cu puțini ani îna
intea mișcării de eliberare a 
lui Tudor Vladimirescu, al 
cărui sfetnic bun a fost, ple
cat odată cu înăbușirea re
voluției, stins din viață ca o 
mare flacără care s-a consu
mat după ce a răspîndit lu
mină împrejur, Gheorghe La- 
zăr împlinește un rol istoric 
determinant. în zorii istoriei 
noastre moderne. Redeschisă 
sub conducerea discipolului 
întemeietorului, școala de la 
Sfîntul Sava își ia un nou

avînt, datorită lui Ion Heli- 
ade Rădulescu, și a mănun
chiului său de colaboratori. 
Înzestrată cu bogata colecție 
de cărți și manuscrise a stol
nicului Constantin Cantacu- 
zino, — la rîndul ei sporită 
în două generații de domni
torii Nicolaie Alexandru și 
Constantin Mavrocordat, — 
biblioteca de la Sfîntul Sava 
a fost un auxiliar prețios al 
învățămintului nostru umanist 
din secolul trecut. Rînduri-rîn- 
duri de elevi, după strălucita 
generație a lui N. Bălcescu, 
Grigore Alexandrescu și Ion 
Ghica, au crescut în cultul 
valorilor naționale și progre
siste, iar la maturitate au adus 
contribuția lor hotărîtoare la 
revoluția din 1848, la campa
nia pentru unirea principate
lor și la modernizarea institu
țiilor noastre. In lupta pentru 
năruirea structurii feudale a 
statului și pentru crearea Ro- 
mîniei, spiritul de la Sfîntul

(Continues- în pag. a Il-a)

Municipiul Bucii

rești: ZECI DE COM

PLEXE SPORTIVE Șl

DE CULTURA

Dacă am fi privit ieri, din 
avion, Capitala, aveam imagi
nea unui vast șantier cu punc
te de lucru concentrate în tot 
perimetrul său. 900 de tineri 
au lucrat, timp de 4—5 ore, 
la obiectivele Complexului 
cultural-sportiv din Panteli- 
mon. Alți peste 2 000 de tineri 
din sectorul III au continuat 
lucrările începute cu o dumi
nică în urmă sau au deschis 
noi fronturi de lucru la ame
najarea spatiilor verzi, nivelări 
și terasări de terenuri etc.

în sectorul IV. ca și în sec
torul III, lucrările de muncă 
patriotică au fost concentrate 
pe șantierul de amenajare a 
complexului cultural-sportiv 
din Balta Albă. Peste 2 000 de 
tineri au participat la lucrări
le de săpare și nivelare a unei 
suprafețe de 16 ha.

Pentru a fi cit mai sintetici, 
precizăm că și în alte sectoare 
(VII — parcul Crîngași, V ■—• 
în jurul Casei de cultură, 
comuna Mogoșoaia etc.) o- 
biectivele muncii patriotice 
le-au constituit amenajarea 
complexelor cultural-sportive 
și a bazelor sportive simple.

Bilanțul acțiunilor patrio
tice din municipiul București

Urziceni. Se amenajează spații verzi

ni l-a prezentat aseară, într-o 
convorbire telefonică, tovară
șul Ion Bongotă, șeful secției 
organizare a comitetului mu
nicipal al U.T.C.

— Ieri. în Capitală, au 
luat parte la acțiunile de mun
că patriotică peste 8 000 de ti
neri, care au efectuat circa 
40 000 de ore. Obiectivele a- 
cestor acțiuni au fost diverse, 
începînd cu amenajări de tro
tuare, plantări de arbori, a- 
menajări de spații verzi și-ter- 
minînd cu lucrări mai ample

pe șantierele complexelor cul
tural-sportive.

Județul Ilfov .-15 00C
DE TINERI AU RĂS-

PUNS: PREZENT
Peste 15 000 de tineri din 

.județul Ilfov au participat 
ieri la acțiunile de înfru
musețare a orașelor și co-

(Continuare în pag. a il-a)

CAMPANIE D E P RI MAVAR A

punzători

I

DINCOLO DE STADION

Pledoarie
pentru vedetă

de DAN DEȘLIU

Carțile au, zice-se, o soartă proprie, aidoma autorilor, aidoma 
oamenilor, în general. Lucrul este cumva de la sine înțeles și 
acceptat ca atare. Mai puțin izbitdr și de aceea, poate, mai slab 
analizat, mi se pare destinul unor cuvinte. Există termeni care 
au făcut vîlvă la un moment dat. plutind pe toate buzele, fiind 
utilizați cu și fără măsură; căpătînd sensuri și funcții neaștep
tate — ca să decadă vertiginos după o perioadă de timp, din 
motive lă fel de misterioase, dacă te gîndești bine, ca și acelea 
care le-au generat popularitatea efemeră.

De pildă — „vedetă"...
In copilărie, țin minte — și nu mi-e chiar așa de greu, căci 

n-au zburat de-atunci decît vreo trei decenii — cuvîntul acesta 
poseda un fel de magnetism special, o forță de sugestie incontes
tabilă îndeosebi asupra publicului larg. E drept ca „vraja" nu se 
iscase chiar din senin : vedetă
— în accepția superioară — 
insemna, efectiv, o marcă de ca
litate. Ne ducem la 
pentru Greta Garbo sau 
Bette Davis, 
Cooper sau

pentru
Jean

cinema 
pentru

Gary 
Gabin.

| (Continuare în pag. a lll-a)

imobilizează tractoarele
In această săptămină tim

pul a fost, in aproape toată 
tara, călduros. Atmosfera a 
fost săracă în precipitații. 
Unitățile agricole au dispus, 
prin urmare, de condiții pri
elnice pentru desfășurarea 
lucrărilor din actuala cam
panie. De altfel, ritmul de 
lucru a fost mult intensifi
cat. După datele furnizate 
de Consiliul Superior al A- 
griculturii, în întreaga țară 
s-au însămînțat cu diverse 
culturi circa 450 000 hectare, 
cu circa 400 000 hectare mai 
mult decît erau înregistrate 
în urmă cu 10 zile. Din pă
cate, ritmurile sînt inegale de 
la un județ la altul. Deși 
lucrările sînt în general ră
mase în urmă, nu peste tot

hotărîte în 
la întreaga

s-au luat măsuri 
vederea folosirii 
capacitate a parcului de ma
șini și tractoare ce activează 
în această campanie — fac
torul esențial de care depin
de încadrarea acestor lucrări 
în epoca optimă. Cîteva com
parații sînt revelatoare. în 
condiții aproximativ egale de 
climă și sol. în cooperati
vele agricole din județul A- 
rad au fost însămînțate a- 
proximativ 79 la sută din su
prafețele destinate culturilor 
din epoca I, în județul Bu
zău — 97 la sută. în Prahova 
— 68 la sută, Ialomița — 62 
la sută, Mehedinți — 60 la 
sută, în timp ce în județul 
Galați au fost semănate doar
17 la sută din suuprafețele

prevăzute, in județul Brăila 
— 39 la sută, Dolj — 39 
la sută, Teleorman — 43 
la sută.

Adincind analiza se con
stată inegalități in ritmul de 
desfășurare a lucrărilor nu 
numai la nivelul județelor 
sau trusturilor, ci și între 
unitățile agricole din cadrul 
acestora. Cauzele sînt multi
ple, dar pot fi raportate la 
același numitor comun — in
suficienta preocupare pentru 
buna organizare a muncii în 
actuala camnanie.

Că există posibilități mul
tiple de intensificare a rit
mului de execuție a lucrări-

(Continuare în pag. a IlI-a)
Voinea și atacul Stelei pierd încă o ocazie

FOTO : VIOREL RABA.
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(Urmare din pag. I) 
funcționarilor, ci aceștia au 
datoria să slujească interesele 
cetățenilor.

In industrie și agricultură, 
pe marile șantiere unde se 
realizează principalul yolum 
de investiții, în diversele com
partimente de activitate me
nite să asigure deservirea și 
aprovizionarea populației la 
nivelul cerințelor lucrează un 
mare număr de’țineri. Datoria 
lor este ca, alături de ceilalți 
oameni ai muncii, să nu pre
cupețească nici un efort pentru 
a asigura rezolvarea cu succes 
a tuturor obiectivelor pe care 
partidul le-a stabilit pentru un 
domeniu sau altul de activi
tate.

Organele locale de partid și 
de stat — s-a apreciat în con
sfătuire — au create condiții 
optime pentru rezolvarea im
portantelor sarcini ce le revin. 
Simplificările realizate prin 
nqua împărțire admipistrativ- 
teritorială le permit să se a- 
dreseze direct, fără interme
diari, forurilor celor mai înal
te de partid și de stat, care 
au datoria să studieze opera
tiv problemele pe care le ri
dică activitatea comitetelor ju
dețene, asigurînd rezolvarea 
lor în termenul cel mai scurt. 
Diferitele organisme și insti
tuții județene se află sv.b con
trolul direct al consiliilor 
populare iar dubla subordo
nare are menirea de a asigura 
o politjcă unitară în dome
niile respective, mai multă o- 
peratiyitate în muncă, mai 
multă răspundere și autono
mie. Organele județene, orășe
nești și comunale dispun a- 
cum de cadre cu o temeinică 
pregătire care prin natura a- 
tribuțiilor ce le revin sînt puse 
să acționeze nemijlocit în mun
ca de înfăptuire a politicii 
partidului. în cadrul consfă
tuirii a fost relevat faptul că 
primul secretar al comitetului 
județean de partid, fiind în a- 
celași timp și președinte al 
consiliului popular, înlesnește 
rezolvarea eficientă a proble
melor, accentul muncii fiind 
trecut de la sfaturi și indica
ții generale la răspunderi 
nprpijlocite în îndeplinirea sar
cinilor, a hotărîrildr de partid 
ți de stat. Se realizează astfel 
creșterea și întărirea continuă 
a autorității și rolului condu
cător al organelor județene de 
partid în toate sferele vieții 
sociale. Aceasta presupune, în 
același timp, ca o sarcină de 
cea mai mare însemnătate, lăr
girea continuă a legăturii or
ganelor de partid cu masele, 
atragerea lor la dezbaterea 
principalelor aspecte ale poli
ticii partidului. Trebuie con
tinuată cu perseverentă prac
tica de a consulta păturile largi 
ale poporului pentru soluționa
rea celor mai diverse proble
me politice, sociale, economice 
și culturale —■ principiu de 
bază al stilului de muncă al 
partidului nostru, izvorît în 
mod obiectiv din cerințele im
puse de permanenta lărgire a 
democrației noastre socialiste.

Spiritul nou de muncă, ex
presie elocventă a democra
tismului orînduirii noastre re
liefează cu claritate modul în 
care partidul preconizează par
ticiparea nemijlocită a maselor 
în rezolvarea treburilor de in
teres obștesc. In acest context, 
organizațiile U.T.C. au datoria 
să facă totul pentru promova
rea spiritului novator ce ca
racterizează aceste documente, 
în toate acțiunile pe care le 
întreprind pentru educarea ti
nerilor și mobilizarea lor la în
făptuirea sarcinilor stabilite de 
partid. In același timp, ele 
trebuie să militeze pentru a a- 
duce în fața organizațiilor de 
partid și conducerilor între
prinderilor, punctul de vedere 
al tinerilor cu privire la diver
sele aspecte ale procesului - de 
producție, ale condițiilor de 
viață, sugestiile lor privind 
îmbunătățirea organizării pro
ducției și a muncii, a activită
ții în toate domeniile vieții so
ciale și economice.

Sarcinile multiple pe care le 
ridică desăvîrșirea operei de 
edificare socialistă a țării, 
dezvoltarea rapidă a econo
miei, științei și culturii — s-a 
apreciat la consfătuire — pun 
în fața comitetelor județene 
de partid, drept una din pro
blemele. esențiale pentju mer
sul nostru înainte selecțio
narea și permanenta formare 
și pregătire a cadrelor. Nu e 
nici un secret că de compe
tența, de calitățile profesio
nale, politice ale cadrelor pro
movate în munci de conducere 
depinde în măsură hotărâtoare 
de felul în care sînt aplicate 
deciziile organelor superioare 
de partid și de stat, valorifi
carea capacității creatoare a 
maselor. De aceea, activiștii de 
partid și de stat au datoria 
să depună continuu eforturi 
pențru ridicarea pregătirii lor 
multilaterale, profesionale, po
litice și ideologice — singura 
modalitate pe baza căreia pot 
aspira la roiul de organizatori 
și conducători ai activității so
ciale. însemnătatea mereu mai 
mare pe care o are activitatea 
politico-ideologică în dezvolta
rea conștiinței socialiste a ma
selor, in propagarea concepției 
marxist-leniniste pune în fața 
activiștilor sarcina cunoașterii 
profunde a fenomenelor socia
le, de a fi în permanență la 
curent cu problemele științifi
ce, filozofice, culturale

Nu demult a avut loc Con
sfătuirea Uniunii Tineretului 
Comunist — organizația unică 
revoluționară a tineretului din 
România — care a stabilit sar
cini sporite privind intensifica
rea și diversificarea muncii e- 
ducative în rîndul tinerilor. De 
curînd, odată cu înființarea 
celorlalte organe obștești jude
țene, s-au creat comitetele ju
dețene ale U.T.C. In fața lor, 
în lumina lucrărilor actualei 
consfătuiri, stau sarcini deose
bit de importante privind for
marea și perfecționarea conti
nuă a pregătirii cadrelor — ac
țiune în cadrul căreia un rol 
important revine îmbogățirii 
continue a cunoștințelor politi- 
co-ideologice. Organizațiile 
U.T.C, au îndatorirea de a răs
punde tinerilor, cu ajutorul 
specialiștilor, al personalități
lor de prestigiu din domeniul 
artei, științei și culturii, la 
diversitatea problemelor politi
ce, ideologice sau economice 
care-i preocupă. E un titlu de 
mîndrie pentru Uniunea Tine
retului Comunist, pentru orga
nizațiile sale, de a face cunos
cută în masa largă a tinerilor 
politica internă și externă a 
partidului nostru, politică izvo- 
rîtă din legătura trainică, de 
nezdruncinat, dintre partid și 
masele largi de oameni ăi 
muncii, din înalta răspundere 
pentru destinele umanității, 
pentru cauza socialismului și 
păcii.

înscriind u-se în liniile direc
toare stabilite cu clarviziune 
de Congresul al IX-lea și Con
ferința Națională a partidului, 
recenta consfătuire a pus în 
fața organelor locale de partid 
și de stat, a organizațiilor ob
ștești în rîndul cărora un loc 
important îl ocupă Uniunea 
Tineretului Comunist, un pro
gram de lucru cuprinzător, me
nit să asigure perfecționarea 
continuă a conducerii vieții 
noastre sociale, progresul mul
tilateral al societății. Primind 
cu viu interes expunerea tova
rășului Nicplae Ceaușescu ți
nută în încheierea lucrărilor 
consfătuirii, din care se des
prinde grija cu care partidul 
se preocupă de rezolvarea pro
blemelor vitale ce stau în fața 
societății noastre, Uniunea Ti
neretului Comunist, membrii 
săi, întregul nostru tineret vor 
fi animați în munca și activi
tatea lor de convingerea că 
spiritul acestor documente este 
necesar să-și pună adine pe
cetea pe întreaga lor activita
te, hotărîți să facă totul pen
tru a nu-și precupeți nici un 
efort >în vederea înfăptuirii 
marilor obiective stabilite de 
partid.

• ---------------------------------------------
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• poporului nostru, aveți datoria
• de onoare, dragi elevi, de a
• munci cu rîvnă pentru a vă in- 
e suși temeinic tot ce este mai

valoros în tezaurul culturii na-
• ționale ți universale, de a vă
• pregăti ea continuatori de nă-
• dejde ai marii opere de înflorire
• a României socialiste.
• Să Închinați tot talentul, pri-
• ceperea și puterea de muncă
• propășirii gcolii și culturii ro-
• mânești, mărețelor idealuri ale
• socialismului și comunismului".
• Mesajul a tost prezentat adu-
• nării de tovarășul Dumitru
• Popa, membru supleant al Co-
• mitetului Executiv al C.C. al
• P.C.R., prim-secretar al Comi-
• totului Municipal București al 
e P.C.R. ți președinte al Consi-
• llului Popular Provizoriu al 
e Municipiului București.
e în picioare, minute in șir, a-
• șistenta, formată din foști și 

actuali profesori ai liceului, ab-
• solvenți, părinți ți elevi, a sub-
• liniat cu aplauze caldele cuvinte
• de apreciere și îrțdențn spre noi
• realiaări ce le-<u fost adresate
• de conducătorul partidului șl
• statului nostru.
• Vorbind despre bogata istorie
• a școlii de la St. Sava acad.
• ștefan Bălan, ministrul învăță- 
o mintului, a urat corpului pro- 
e fesoral și elevilor noi succese
• în pregătirea pentru viață a ti

v de tineri

: pe șantierele muncii patriotice
• (Urmare din pag. 1)
• munelor, de amenajare a u-
• nor pgreuri de odihnă și dis-
• tracții. drumuri etc. Tinerii
• din Urziceni au luat parte
• la amenajarea spațiilor verzi 

ale orașului, au scos și
• plantat pomi ornamentali
• de-a lungul străzilor, au lu-
• crat la amenajarea „Parcu- 
4 lui tineretului* *',  complexa

• RĂPIREA FECIOARELOR :
Patria — orele : 10 ; 12,15 ;
14.30 ; 16,45; 19; 21,15; Bucu
rești — orele : 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.30 ; 18,45 ; 21.
• HOKUS-POKUS : Victoria 

— orele : 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 
19 ; 21, Grivița — orele : 9 ;
11,15 ; 13.30; 15,45; 18.15; 20,30.

• CU TOATA VITEZA. ÎNA
INTE : Modern — orele : 9.30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45. 
Lumina — orele : 8,45 ; 16.30 ;
18.45 ; 20,45.

• EU,EU,EU,... și CEILALȚI : 
Republica — orele : 9; 11,30;
13.45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15.

• PENTRU C1ȚIVA DOLARI 
ÎN PLUS : Luceafărul — orele:
9.15 ; 12 ; 15,15 ; 18 ; 20,45, Festi
val — orele : 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, 
Feroviar — orele 8 ; 10,30 ;
13.15 ; 15,45 ; 18,30 ; 21,15, Excel
sior — orele 9,30 ; 12 ; 14,45 ;

lui cultural sportiv care va
• avea sală de dans, sală de
• șah, biliard, bibliotecă etc.
• Mii de tineri de la Șan-
• fierul naval, întreprinderea
- de industrie locală „Steagul 
’ roșu", întreprinderea de
• prefabricate, precum și din
• alte întreprinderi din muni-
• cipiul Giurgiu au avut ca 
e obiective ale muncii patrio-
- tice : plantări de pomi, a-
• menajare de baze sportive
• și spații verzi.
• Tinerii din comunele ju-
• dețului au răspuns și ei în 

număr mare la acțiunile de
• muncă patriotică de dumi-
• nică. în comunele Bplinti-
• nul din Vale, Malui Spart
• și Chiselet au fost plantați 
e peste 4 000 plopi și pomi or

namentali. In comuna Daia
• s-a plantat cu trandafiri
• peste o jumătate de hectar.
• In comunele Vieru, Vedea,
• Mînăstirea și Sohațu s-a lu- 

crat la irigații, iar la Călu-
• găreni la terasări. Au fost
• amenajate, de asemenea, o
• sută de terenuri sportive și
• complet amenajate cele
• două baze sportive noi de la 

Căciulești și Creyedia.
e O. PLECAN

• Cîmpina: CONSER- 
; VAREA MONUMENTE-
• LOR ISTORICE•
• Tineri din Cîmpina au de-
• semnat ziua de 24 martie ca 
e zi a conservării și îngrijirii

monumentelor istorice, de cul-
• tură și artă. Astfel, peste 600
• de tineri, organizați în brigăzi,
• au amenajat brazde cu flori 
a în jurul unor monumente is

torice, de cultură și artă ea

nerei generații a României So
cialiste.

Despre personalitatea lui 
Gheorghe Lazăr, primul dascăl 
român al școlii de la Sf. Sava, 
cărturar de prestigiu al veacu
lui trecut a vorbit prof. univ. 
Vaalle Maciu, membru corespon
dent al Academiei, la rîndul său 
fost profesor și director al a- 
cestei școli.

Pentru merite deosebite obți
nute în munca de educare co
munistă a elevilor, organizațiilor 
U.T.C. de la liceele „Nicolae 
Bălcescu" și „Gheorghe Lazăr" 
le-au fost înmlnate de tovarășul 
Ion Jlieacu, prim-secretar al 
Uniunii Tineretului Comunist, 
ministru pentru problemele ti
neretului, Diploma de onoare.

în încheierea solemnității to
varășa Ioana Coama. directoarea 
liceului „Nicplae Bălcescu", a 
citit textul telegramei pe care 
colectivele liceelor sărbătorite 
au trimis-o Comitetului Central 
ți Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu :

„MnHnwtindn-vă din inimă 
pentru jtesaiul cald și însufie- 
țițer »e pare ni I-ațl adresat 
— se arată în telegramă — Mi- 
gurăm Comitetul Central »1 
partidului, pe dumneavoastră, 
scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, întregul popor că 
vom răspunde dragoatei cu care 
«Intern înconjurați prin cit mai 
valoroase reanltate la învățătura,

cele de pe iținerariul Cîm
pina Telega — Doftana, 
Muzeul B. P. Hașdeu, casa 
pictorului „Nicolae Grigores- 
cu" etc.

ION TEOHARIDE

Brăila. FLORI PEN
TRU CHIPUL ORAȘULUI

De la centrul orașului 
Brăila înspre port sau tot 
de-acolo înspre modernul 
cartier Hipodrom, și apoi 
spre micul „Techirghiol" — 
stațiunea Lacul Sărat — 
peste 6 000 de tineri au 
participat la acțiuni de 
muncă patriotică ia parcul 
Monument, faleza Dunării, 
grădina Publică, Piața Le
nin, bulevardele A. I. Cuza, 
Dorobanți etc.

Este ora primului bilanț 
al participării la acțiunea 
de muncă voluntar-patrio- 
tică. A fost pregătit „patul 
germinativ" al florilor pe 
o suprafață de peste 15 000 
m p în parcul Monument 
și Lacul Sărat, pe străzi și 
în alte zone ale orașului ; 
au fost săpate gropi și plan
tați 8 000 de arbori și ar
buști ornamentali.

Galati: SEMIORGA- 
NIZARE

Pe strada Constructorul 
și la intrarea în str. Gheor
ghe Gheorghiu-Dej din 
Galați, din circa 100 per
soane, 50 nu aveau cu ce 
lucra. Se citea presa sau 
se discuta despre filmele 
„Capcana" și „Blestemul 
rubinului negrii". De ase
menea, puțini dintre cei 
care amenajau peluzele 
pentru flori în str. Brăilei 
posedau și uneltele trebuin
cioase.

Evident, consiliul popular 
al municipiului Galați cit 
și Comitetul municipal al 
U.T.C. nu au pregătit înde
ajuns această acțiune.

V. MOINEAGU 

că de 1» catedra de la care a 
predat Gheorghe Lazăr și de pe 
băncile unde a învățat Nicolae 
Bălcescu se vor ridica, an de an, 
noi și noi promoții de tineri 
bine pregătiți, eu larg orizont 
umanist și științific, fii de nă
dejde al minunatei noastre 
Românii, făurari entuziaști ai 
socialismului".

UN STRĂLUCIT JUBILEU
(Urmare din pag. a l-a)

Saca a fost unul dintre fac
torii cei mai dinamici. Prin 
formula „spiritul de la Sfin
țiși Saca", sau mai pe scurt 
„spiritul sauist", trebuie șă 
înțelegem promovarea conș
tiinței naționale împotriva 
simțului egoist de castă, dra
gostea de popor și dorința 
fierbinte de a-l ridica prin 
sfărimarea sistemei „arehon- 
dologice", prin cultură și prin 
înstăpinirea lui asupra pămân
tului pe care-l muncea și că
ruia îi apărase de veacuri in
tegritatea. Spiritul de la Sfîn- 
tul Sava a fost așadar o ma
nifestare irezistibilă a conști
inței patriotice și civice, la 
răscrucea istoriei noastre na
ționale. Este spre cinstea in- 
vățămintului nostru, că acea
stă înfăptuire a fost realizată

Foto; S. DARIE

După festivitate a urmat un 
bogat program artistic prezentat 
de elevii celor două licee. Poe
mul dramatic „Lazăr din Avrig", 
montajul literar, muzical-core- 
grafic „Mult e dulce și frumoa
să", cintecele interpretate de cor 
și orchestră ca și frumoasele 
dansuri naționale au fost răsplă
tite cu aplauze din partea asis
tenței.

de primii pionieri ai școlii ro
mânești, emancipată de in
fluențele medievale străine. 
N-au fost necesare veacuri 
întregi, — ca în Italia de 
pildă, între Renaștere și Ri- 
sorgimento, — ca să se deș
tepte conștiința unui popor 
ținut in întuneric sau ispitit 
de cîntecul sirenelor de alt 
grai.

Sărbătorirea ctitoriei lui 
Gheorghe Lazăr și a lui Ion 
Heliade Rădulescu, după un 
secol și jumătate de birui
toare ofensivă a culturii națio
nale, se efectuează intr-un 
moment de mare prestigiu al 
politicii noastre internațio
nale, pusă în serviciul păcii și 
al înțelegerii dintre toate po
poarele, sub semnul egalită
ții de tratament și al indepen
denței economice. O cal» 
foarte lungă a fost străbătută 
intr-un timp istoric relativ 
scurt. Sub aceste auspicii fa
vorabile, școala nouă româ
nească, păstrătoare a tradiții
lor înaintate, poate păși cu 
toată încrederea. Fie-mi în
găduit, încheind, să îmi amin
tesc cu mîndrie și emoție că 
am făcut parte, intre anii 
1939 ji 1946, din corpul di
dactic al Colegiului Național 
Sfintul Sava: Et in Arcadia

. ego !

17.30 ; 20, Melodia — orele z
9.30 ; 12,30 j 15,15 ; 18 ; 20,45.

• EROII DE LA TELE
MARK : Capitol — orele : 9 ;
11,45 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30, Auro
ra — orele : 9,30 ; 12 ; 15 ; 17,45 ;

20.30, Flamura — orele : 8,15 ;
10,45 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.

• POST-SEZON : Central — 
orele : 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ;
20.30.

• AM ÎNTlLNIT ȚIGANI 
FERICIȚI : Flacăra — orele :
15,30 ; 18 ; 20,30.

• LEUL AFRICAN : Timpuri

SINGURĂTATEA
LUI PECIORIN)

Cinematografia sovietică a 
avut întotdeauna orgoliul ecra
nizărilor exacte, filmele fiind 
doar oglinda fidelă a textelor. 
Recentul „Răzhoi și pace" în 
patru serii — a confirmat-o din 
plin. Și daca este nevoie de date 
în plus, să ne amintim de trilo
giile : „Donul liniștit", „Calva
rul" („Surorile", „Anul 1918“ și 
„O dimineață mohorîtă") și de 
atîtea altele printre care, și 
după Lermontov, un capitol din 
„Un erou al timpului nostru", 
sub titlul „Prințesa Mary".

Un alt capitol din acest ro
man constituie acum subiectul 
filmului „Bela". Autorul acestei 
ecranizări, în același timp regi
zor și scenarist, este un nume 
cunoscut publicului nostru, Sta
nislav Rostotki, prin două filme 
de război : „Stele de mai" și

Noi —- orele : 9 ; 10,30 ; 12,15 ; 
14 : 15,45 ; 17,30 ; 19,15 : 21,
Doina — orele : 11,30 ; 13,45 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.

• O ȘUTĂ UNU DALMA- 
ȚIENI : Union — orele 15,30 ; 
18 ; 20,30.

• DOUĂ BILETE LA MATI
NEU : înfrățirea — orele : 14 ;
16 ; 18 ; 20,15, Floreasca — orele: 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

• MUZICANTUL : Buzești — 
orele 15,30 ; 18 ; 20,30.

• CÎND TU NU EȘTI : Da
cia — orele 8,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.

• BLESTEMUL RUBINULUI 
NEGRU : Bucegi — orele : 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Drumul 
Sării — orele : 15 ; 17,30 ; 20.

• CARETA VERDE : Unirea : 
— orele : 16 ; 18,15 ; 20,30.

• VALETUL DE .PICĂ : 
Lira — orele : 15,30 ; 18 ; 20,30, 
Vitan — orele :15,30 ; 18 ; 20,30,

• O LUME NEBUNA, NEBU
NĂ, NEBUNĂ : Giulești — ore
le : 10 ; 16 ; 19,30, Volga — orele:
9,45 ; 13 ; în continuare 16,45 ; 
20, Tomis — orele : 8 ; 11 ; 14 ;
17 ; 20,15.

• SFÎNTUL LA PlNDĂ : 
Gloria — orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, Miorița — orele:
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ;
20,45, Arta — orele : 9 ; 15,45 ; în 
continuare 18,15 ; 20,30.

• REGINA ZĂPEZII : Feren
tari —orele : 15,30 ; 18 ; 20,30.

• MOARTEA DUPĂ COR
TINĂ : Moșilor — orele : 15,30 ;
18 ; 20,30.

• CEI ȘAPTE SAMURAI : 
Popular —• orele : 15 ; 18 ; 20,45.

• OPERAȚIUNEA CROS- 
BOW : Pacea — orele : 15,45 ; 
18 ; 20,15.

O DIMINEȚI DE IARNA : 
Munca — orele : 16. De la orele 
18 filmul TUDOR (ambele serii).
• REÎNTOARCEREA LUI 

SURCOUF : Cringași — orele :
15.30 ; 18 ; 20,30, Cotroceni — 
orele : 10 ; 15,30 ; 18 ; 20.30.

• ÎNCERCUIREA : Viitorul — 
orele : 15,30 ; 18 ; 20,36. ‘

• NEAMUL ȘOIMĂREȘTI- 
I.OR : Cosmos — orele : 15,30 ; 
19.

• SPARTACUS : Rahova — 
orele : 15,30 ; 18 ; 20,30.

„Casa de la răscruce". Ultimul 
înscriindu-se între acele 4—5 fil
me care au constituit „explozia" 
cinematografică sovietică dintre 
anii 1958—61 : „Casa în care lo
cuiesc", „Zboară cocorii", „Scri
soare neexpediată", „Balada sol
datului", „Dragostea lui Alioșa".

Filmul „Bela" trebuie privit 
din tradiționalul punct de ve
dere al ecranizărilor : fidelitatea 
față de spiritul operei, alături de 
fidelitatea față de narațiunea a- 
celeiași opere.

Eroul cu „rufăria orbi-or de 
albă, care dovedește obiceiurile 
unui om îngrijit, Peciorin, o- 
fițer de gardă exilat în Caucaz, 
într-o fortăreață, caută alungarea 
plictisului în primejdiile unor bi - 
nuite lupte cu contrabandiștii. Si 
această „căutare" este în fapt 
deosebirea netă dintre el și celă
lalt mare plictisit al Rusiei din 
primele decenii ale secolului al 
XlX-lea, Oneghin, orgoliosul per
sonaj al lui Pușchin.

Noblețea singurătății lui. Pe
ciorin nu are în varianta fjlmică 
pregnanța din carte, eroul riirri- 
nînd fidel doar aceluiași a..r 
plictisit „mai mult decît înainte".

Scurta poveste d- dragoste cu 
frumoasa fiică a v uri cneaz cer
chez, Bela, e cpndițjonată de 
o „scandaloasă", dar deghizată, 
răpire, de fapt un schimb ' 'co
mercial și apoi e curmată, eu 
mult înainte de asasinarea eroi
nei de către un lpcalnic, sălbatic 
în gelozia sa, de același și ace
lași plictis caie-i jalonează lui 
Peciorin existența. Filmul este 
doar o introducere la „cazul Pe
ciorin". realizatorii promitîndu-ne 
în final o urmare, pe care, chiar 
dacă o știm ca lectori, o așteptăm 
ca spectatori.

Dintre cei doi interpreți mas
culini principali : Âlexei Cernov 
în rolul bătrînului căpitan Ma
xim Maximici are o gamă psiho
logică interesantă, plină de un 
neprevăzut căruia îi este carac
teristică totuși o deplină înțele
gere a vieții, a oamenilor. Pecio
rin, interpretat de Vlad t» Iva- 
șov — actorul din Balada solda
tului — e mai rigid. Tăcerile, 
pauzele lui netransmițînd decît 
arar un cert zbucium afectiv. 
Actrița Silvia Berova aduce în 
rolul său (Bela) un exotism și o 
tandrețe care o recomandă aten
ției noastre.

Excelente imaginile tehnicolor 
ale operatorului Viaceslav Sums- 
ki. In special se impun atenției 
două secvențe : vînătoarea de 
mistreți, dintr-o pastelată pă
dure de toamnă șj cavalcada cer
chezilor care se pregătesc de 
jocurile unei nunți.

„Bela" o ecranizare a literaturii 
clasice ruse, program pe care 
și 1-au propus cineaștii sovietici, 
este al doilea film după Lermon
tov, sincer și luminos, ca și o- 
pera poetului.

TUDOR STĂNESCU

„Bela" un episod ecranizat după 
-Un orou al timpului nostru" de 
M. I. Lermontov.

MIHAI COMAN

-ROMAN POLIȚIST-
— Mai sint și altele. Probabil, fără nici o importanță. De 

pildă : de ce n-a lăsat nici un bilet cu explicații...
— Îmi permiteți, tovarășe maior, o întrebare : ați observat 

acuarelele ?
Și i le arătă. Maiorul le privi atent.
— Da... Trebuie să fi fost un om ciudat. Să bați niște foi 

de hîrtie în piroane...
— Sînt sigur că ora un om ciudat : un fel de inginer cu 

fire de artist.
— Bine, să ne mai gîndim. Pînă atunci, să încercăm să ne 

imaginăm cum s-au petrecut lucrurile, în caz că s-a sinucis. 
Va să zică, vine acasă. Află că e chemat la procuratură. Se 
sperie, intră în panică. Fumează, bea un păhărel de coniac, 
sau mai multe. Apoi ia marea hotărîre. înainte de a o pune 
în aplicare, șterge praful...

„Să-1 găsească moartea, cu camera pusă la punct” ar fi
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rostit Pîrcălab ; dar mortul era acolo, lingă el, chiar dacă 
Pîrcălab încerca să nu-1 vadă. Maiorul continua, cu ochii 
întredeschiși, încercînd să-și închipuie scena.

Șterge masa de praf, șterge și ferestrele... De ce?_Nu 
înțeleg. Dar poate că nici el nu pricepea ce face și după ce 
șe hotărîse, acționa ca într-o stare de halucinație. Deci, 
prima scrumieră, cea galbenă. Apoi cea verde. Șau invers. 
Peste un minut sau două își va lua viața : varsă conținutul 
scrumierelor, le spală, le șterge cu o cîrpă. Așează biletul 
eu convocarea paralel cu tăvița, șterge și păhărelul de co
niac — observă că nici un gest nu e probabil, dar nici im
posibil nu e —* apoi își trage un glonț în tîmplă, în așa fel 
îneît să se prăbușească peste masă, cu capul chiar lingă 
tăviță și lingă bilețel. Pentru un spectacol de teatru absurd, 
n-ar fi o scenă rea.

Maiorul deschise brusc ochii mari și se îndreptă din spate.
— Asemenea lucruri putea să facă fie un cabotin, adică un 

om care joacă teatru chiar și atunci cînd nu-1 vede nimeni, 
fie cineva pe care viața l-a obosit prea rriult și care vrea să 
moară — cum să-i spunem ? — corect și fără gălăgie. Citi ani 
avea ?

— Treizeci. I-am găsit buletinul.
în ușă bătu cineva. Apăru plutonierul cel autoritar.
— Să trăiti. E un vecin care vrea neapărat să facă o de

clarație.
— Să vină.
Intră, freeîndu-și bărbia nerasă cu palma, un omuleț firav 

de vreo patruzeci de ani. Nu se lăsă rugat și începu. Știa cum 
se procedează în fața organelor de cercetare. Vorbea rar, lim
pede, parcă ar fj existat cineva care să-i noteze cuvintele. 
Dar nu le hota nimeni și încetineala vorbirii enerva.

— Mă numesc Vasilescu Zet, așa mă cheamă, se vede că 
tocmai la mine se terminase alfabetul. Zet. Nu e o poreclă. 
Sînt croitor, lucrez la cooperativa „Avîntul îmbrăcămintei", 
nici asta nu e poreclă, așa-i zice cooperativei. Locuiesc la 
etajul IV, pe același palier cu doamna Constantinescu. Pe 
dînsul (arătă cu capul, peste umăr, spre Nelu) îl cunosc 
bine : eu i l-am recomandat doamnei Lenuta, că n-avea ca
meră ; tot eu i-am făcut și haina pe care o poartă. Este... era 
un băiat politicos. Nervos însă. Deși n-a ieșit de mult de la 
zdup și pușcăria, de obicei, face bine la nervi. (Observă mi
rarea lui Pîrcălab). Da, e liber de aproape un an. Acolo 
ne-am cunoscut. Numai că eu n-am stat decît puțintel...
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— De ce a fost închis ? întrebă locotenentul.
— El zice că era nevinovat. Aflați dumneavoastră.
Se vede că voia să termine cît mai repede.
— Am venit să fac următoarea declarație : azi noapte, pe 

la zece și jumătate, a sunat cineva la ușa mea. „Cine e ?“ 
„Stănescu". Nu cunosc nici un Stănescu, dai’ am deschis : era 
unul mititel, voinic, cu vorba repezită. „Nu stă aici domn’ 

Nelu ?“ mi-a cerut socoteală. „Nu — i-am zis — la mansardă". 
A făcut stînga-mprejur, fără măcar să-și ceară scuze și pe 
urmă l-am auzit bocănind pe saări : trebuie să fi avut cizme 
sau bocanci.

Pîrcălab își nota.
— Cum era îmbrăcat ?
— Haine cenușii, de lux, din alea de 480 de lei metrul. în 

stare proastă.
— Deci : voinic, mititel, repezit. Altceva ce-ați mai observat 

Ia el ?
— Pe scară era întuneric... Cred că era brunet. Și avea 

parcă, niște pete pe haină... (Și continuă, fără să mai aș
tepte să fie poftit). Mi-am pregătit și eu de mîncare, că toc
mai venisem, am făcut și o baie : pe la vreo douăsprezece și 
jumătate am auzit pe cineva coborînd ; de la mine se aude 
totul.

— Tot atît de gălăgios ? întrebă Pîrcălab.
— Nu. Mergea, de parcă s-ar fi ferit. M-am și piirat, că 

musafirii domnului Nelu, mai ales prietenul lui de la coopera
tivă, pleacă trîntind ușile. Ăla mai și fluieră. Cîntece franțu
zești.

— Cum se numește prietenul ?
Avu o ezitare.
— Trebuie să știe coana Lenuța, că vine des pe aici. Un 

scandalagiu.
Și fără se se oprească, adăugă :
— Mai e nevoie să vin și la miliție sau e destul ce-am 

spus ? Că altceva nu știu.
— Mulțumesc. Puteți să vă duceți — spuse maiorul.
— Da. Dar întrebam (șl luă deodată un ton de milogeală) 

dacă mă mal chemați.
— Poți să te duci ! spuse din nou maiorul, cu alt ton, șl 

omul cu nume de la coada alfabetului ieși fără să spună 
bună ziua.

- II -

O oră mai tîrziu, maiorul Preda avea în fața sa, pe birou, 
un dosar gros. Pe coperta acestui dosar puteau fi văzute pu
ține cifre și puține litere. Aceste cifre și aceste litere, alătu
rate cu un anume rost, închegau :

1. Antetul procuraturii raionale ;
2. Un număr lung, începînd fatidic cu 13 ;
3. Un fel de titlu, nu lipsit de solemnitate : „Progresul nastu

rilor".
E lesne de ghicit că avea de-a face cu dosarul unei anchete. 

Ca ancheta se referea la o instituție — cooperativă, desigur — 
care purta numele scris mai sus. Că, în sfîrșit, cel puțin 
pențru un~ glumeț, domnul Nelu apărea ca o victimă ’a unei 
nobile bătălii duse pentru cauza progresului, și nu a oricărui 
fel de progres, ci a unuia legat de domeniul atît de gingaș 
al micilor obiecte de os, de lemn sau de material plastic, fără 
de care omenirea ar umbla cu hainele vraiște.

Rezervîndu-și dreptul de a studia mai la sfîrșit chestiunea 
fraudelor care avuseseră loc la cooperativa cu titlu atît de 
entuziast, maiorul se opri la paginile — destul de numeroase 
— care încercau să dea o imagine a vieții aceluia care fusese 
Ion Stoenescu, șeful serviciului „producție" al respectivei în
treprinderi. Frații Stroe, cel mare Eugen și celălalt Nelu, fii 
de inginer, rămăseseră orfani cînd fratele mai mic era încă 
student. Scăpat în plină libertate dintr-un țarc strimt de în
grădiri familiale, Nelu începuse să bea, intrînd — cum e firesc 
în asemenea ocazii — într-un grup de cheflii, dintre care unii 
inofensivi, iar alții primejdioși ; își neglija facultatea, ocupîn- 
du-se în schimb, săptămîni în șir, înconjurat de tratate groase 
și de sticle de rachiu golite pe jumătate (banii nu-i lipseau : 
vînduseră casa părintească) de niște invenții, la început, iar 
mai apoi de o invenție anume despre care documentele din 
dosar nu dădeau amănunte ; părea să fi fost un lucru serios, 
pentru că profesorul de mecanică de la facultate, Paladescu, 
mort cîțiva ani mai tîrziu, îi acorda, din cînd în cînd, consul
tații.

(Urmare în numărul nostru de JOI)
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I
I • Olimpiada strungarilor

l

în hala secției sculerie 
de la Uzina „Tractorul", 18 
mașini cu număr de ordine 
așezat pe cutia de viteze aș
teaptă, deși te duminică, 
pregătite de lucru. Așteaptă 
ca cei 18 tineri strungari, 
reprezentând cele mai mari 
întreprinderi brașovene, 
să-și ocupe locul în fața 
manetelor de comandă. Azi 
are ioc aici proba practică 
la faza pe județ a olimpia
dei pe meserii organizată 
de comitetul județean al 
U.T.C.

Fiecăruia dintre concu- 
renți i se înmânează dese
rtul piesei de executat — 
un cep cu filet trapez, a- 
celași pentru toți — o dată 
cu sculele necesare și nu
mărul de ordine al strungu
lui decis de sorți. Ca în ori
ce competiție contra crono
metru, lucrarea are termen 
normat de execuție, dialo
gul se poartă între execu
tant și piesă. Tinerii cuprinși 
în intervalul de calificare 
de-a lungul categoriilor a

se retrage pentru a hotărî 
cine vor fi cei care, la sfîr- 
șitul săptămînii acesteia, se 
vor întrece în proba orală 
pentru a desemna pe câști
gător.

— La faza pe întreprin
deri — ne informează tov. 
Ion Laszlo, șeful comisiei 
tineret muncitoresc, al Co
mitetului județean Brașov 
al U.T.C. — s-au întrecut 
peste 1 000 de tineri strun
gari din sectoarele prelucră
toare cu caracter universal, 
sculerie și întreținere ma
șini. Câștigătorii sînt pre- 
zenți aici, cei gfiați .în între
cere. Ne-am convins, de-a 
lungul organizării acestui 
gen de acțiuni, că ea a 
trezit interesul tinerilor și 
că astfel se stimulează efec
tiv dorința acestora pentru 
perfecționarea în meserie. 
De aceea, ne-am și propus 
să extindem organizarea o- 
limpiadei la cît mai multe 
meserii. Astăzi, de exemplu, 
la „Electroprecizia"-Săcele 
se desfășoară olimpiada ti

ORGANIZAȚIILE
U. T. C

AM PUTEA A VEA

SPERANȚE...
Sftnbătă, profesorul R., care 

predă muzica la un liceu din 
București și cunoaște pînă și 
marea de butoni preferați de Du
mitriu II (cap de cal de derby), 
bașca pe toți inamicii Rapidului, 
m-a oprit pe Brezoianu, colț cu 
Gambrinus, și mi-a spus : dom
nule Neagu, mîine va fi zi mare, 
am visat un cuc ogre-și creștea 
singur puii, ceea ce înseamnă că 
Steaua să-și ia hrană rece, fiind
că Niki o va trimite la o lungă 
plimbare spre mijlocul clasamen
tului.

Prietenul meu Florin Piersic, 
mare susținător al Progresului, 
cred, însă, c-a visat numai va
goane ciocnite, pentru că echipa 
lui nu se poate clinti de pe 
penultimul loc. Cu un Mateianu 
aproape de forma care l-a impus 
tuturor condeielor, dar cu un 
Mîndru neatent la copiii puși pe 
rele (Dinu și Dumitrache), for
mația lui Drăgușin se duce întins 
spre meciurile de baraj. Ce-i 
lipsește Progresului ? Un om în 
locul lui Oaidă, unul în locul 
lui Matei și vreo doi pe linia de 
fund. Această echipă, după pă
rerea mea, a fost vitregită de 
Tituj Ozon, ținut ca antrenor 
într-o vreme cînd toți băieții pe 
care-i conduce Drăgușin acum 
erau în creștere. Astăzi, îmi e 
foarte greu să văd cum se mai 
poate redresa Progresul. Trebuie 
subliniat că ea nu joacă mult 
mai slab decît celelalte echipe,

FĂNUȘ NEAGU

dar îi e complet străină patima 
pentru aventură, a celei mai fru
moase dintre aventuri, a întine
ririi. *

Dinamo București, mai îndrăz
neață din acest punct de vedere, 
își reintră în puteri. Fără să 
strălucească, echipa din Ștefan 
cel Mare, a găsit calea ce duce 
spre vîrful muntelui. Buni : Du- 
mitrache, Pîrcălab, Dinu ; promi
țător Piți Varga — pentru ce a- 
ceșt mare talent a fost ținut 
pe tușă ani de zile, nu mai în
țelege nimeni.

Și acum, înainte de a trece la 
Rapid, trebuie să declarăm că 
formula programării jocurilor 
în cuplaj convine de minune 
spectatorului bucureștean. Fede
rația de fotbal, cînd a hotărît 
să-l fărîmițeze, s-a înscris pe 
linia celor mai mari erori.

— Rapidul. Pus pe fapte mari, 
pus pe plătite mai ales, Realul 
ne-a servit ieri o lecție de ceea 
ce înseamnă fotbal. De multă 
vreme o echipă de la noi n-a 
mai jucat balonul cu o plăcere 
atît de drăcească. Grantul, cu 
umorul lui de neegalat, ni s-a 
dezvăluit în întregime prin per
soana lui Dumitriu. Fente, drib
linguri, pase năucitoare, și un gol 
de neuitat — acestea sînt cali
tățile primei reprize în care mi
litarii fugeau pe teren ca niște

I

IV—VTI-a îți verifică a- 
cum, nu numai iscusința în 
a transmite semifabricatu
lui forma sugerată de desen, 
ci întreg arsenalul de cali
tăți — atribute ale munci
torului priceput — organi
zarea lucrului, dexteritatea 
în efectuarea comenzilor, 
dozarea în timp a efortului.

Către finalul timpului a- 
fectat — două ore — se de
pun la masa juriului pri
mele piese. Depun piesele : 
Nicolae Csere (Uzina nr. 2 
Brașov), Alexandru Sava 
(Tractorul), Liviu Modor- 
cea și Ion Roth (întreprin
derea de unelte și scule). 
$i apoi unul după altul, toți 
ceilalți- Intră în funcție 
personalul de control pentru 
a proba fidelitatea piesei 
față de desen. Apoi juriul

nerilor absolvenți în specia
litatea bobinatori. Iar la U- 
zirța „Tractorul", se află în 
faza de pregătire olimpiada 
strungarilor specializați în 
anumite tipuri de operații 
(operații de serie).

Considerăm că preocupa
rea Comitetului județean 
Brașov al U.T.C. și expe
riența acumulată de către a- 
ceștia poate fi valorificată 
în viitor în direcția defini
tivării acestor acțiuni pe li
nia dezvoltării la tineri a 
pasiunii pentru profesiune. 
De aceea, sînt de părere că 
preluarea și îmbunătățirea 
experienței acumulate de 
către celelalte organizații 
U-T.C. trebuie să fie în a- 
tenția organelor U.T.C.

N. UDROIU

• Olimpiada electricienilor

inși siliți să alerge vîriți în saci 
legați la gură. în prima repriză. 
Rapidul a jucat mingea, un sfert 
din timp, numai cu călcîiul. Re
priza a doua, datorită faultului 
cumplit de grosolan aplicat lui 
Ionescu de către un mușteriu 
permanent al comisiei de disci
plină, Dumitru Nicolae, s-a des
fășurat cu două tonuri mai jos. 
Exeelenți pe tot cuprinsul parti
dei : Dumitriu, Pop, Motroc, Du
mitru.

Steaua, cu gulerul în patru ace, 
s-a mișcat binișor pe la mijloc, 
dar n-a făcut aproape nimic în 
careul advers. E greu de în
chipuit că poate aspira în conti
nuare la șefie, menținînd în for
mație jucători ca Voinea. Pe 
Voinea l-am văzut, cel puțin în 
douăzeci de rînduri, ratând de la 
1 m 1 Cine, dacă știa acest lucru 
(și-l știa 1) l-a desemnat să exe
cute penaltiid ? Voinea poate fi 
un bun tată de familie, un soț 
iubitor, un constructor de castele 
din cărți de joc (cărămizi nu i-aș 
da pe mînă), orice, dar nu un 
fotbalist, în una din cele mai 
prestigioase echipe ale țării. Cel 
care-1 ține-n centrul liniei de 
atac la Steaua trebuie să se aș
tepte în continuare Ia chestii și 
mai prăpăstioase.

Numărul mare de goluri în
registrat în această etapă — plus 
spectaculoasa victorie a lui Di
namo Bacău în deplasare — ne 
dă speranță să credem că lucru
rile se pot schimba.

P. S. Antrenorii Angelo Nicu- 
lescu și Ștefan Onisie au anunțat 
o conferință în care-și vor îm
părtăși impresiile din Brazilia. 
Ca unul care-am citit. raportul 
prezentat de Angelo Niculescu 
federației, nu voi lipsi. O mostră 
din text : „Totuși există unele 
deficiențe (la jucătorii care-au 
făcut deplasarea, n. n.) care ne 
fac să batem pasul pe loc, cum 
ar fi comportarea jucătorilor 
după joc. Atunci se manifestă la 
ei o dorință puternică de a pe
trece noaptea de după joc la res
taurant. Pentru înfrîngerea aces
tei deprinderi negative am avut 
o singură soluție : să-i suprave
ghem îndeaproape și să-i anali
zăm a doua zi în colectiv".

Nu merită să lipsesc de la con
ferință, chiar dacă s-ar pune 
taxe la intrare.

derbiul „Cupei primăverii" 
la rugbi, din nou la egalitate:
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{Urmare din pag. I)

pentru Shirley Temple sau Dreddie Bartholomew și, in
diferent de reușita artistică a peliculei, știm că vom între
zări, oricum, ceva din ceea ce visam — niște sclipiri, măcar, ale 
acelor personalități cuceritoare și inimitabile- Un diamant, 
chiar într-o montură stângace, rămine un diamant...

Amatorul de teatru se grăbea să-i vadă pe Vraca sau pe Tony 
Bulandra, pe Storin, Maximilian. Iancovescu — alături de Aura 
Buzescu, Elvira Godeanu, Leny Caler, Tanți Cocea... Spectaco
lul, chiar mediocru, era iluminat cu certitudine de prezența ve
detelor dragi. Tot astfel, firmamentul sportiv — stadionul, rin
gul, patinoarul, șoseaua — își avea stelele, vedetele saie de prima 
mărime și, vă asigur, multe pasiuni statornice pentru sport își 
au originea în această fascinație exercitată de Ia bun început 
de eroii copilăriei și tinerețe! noastre...

Ripensia din anii de glorie — cu Pavloviei, Biirger, Chiroiu, 
Ciolac, Cotormani, Dobay, Bindea — oferea, arice s-ar zice, 
siguranța unui festival fotbalistic, în nouăzeci la sută din cazuri,

PLEDOARIE PENTRU 
VEDETĂ

chiar dacă nu de-a lungul a nouăzeci de minute... A rămas ce
lebru in analele presei noastre sportive, acel „sfert de 
oră“ al Ripensiei, cînd formidabilul angrenaj de vedete timișo
rene se punea in mișcare cu turația maximă, dezlănțuind ade
vărate cascade combative, creînd faze de rară frumusețe, sol
date adesea cu goluri ultra-spectaculoase...

Cine-ar putea uita, de asemenea — dacă a avut șansa să le 
înregistreze pe retină — plonjoanele lui David, din zilele sale 
bune, cursele pe extremă ale lui Ionică Bogdan, intervențiile sal
vatoare ale cuplului Sfera-Albu, driblingul lui Marian, „bom
bele" lui Ploieșteanu, Fetea Vîlcov, Sony Niculescu, acroșajele și 
deschiderile lui Vintilă ? Dar pe acel maestru inegalabil al ba
lonului rotund, cel mei complet înaintaș pe care l-am văzut evo- 
luînd pe arenele noastre Iuliu Baratki 7 I se spunea, dacă nu 
mă înșel, „vedeta blondă"...

O fotografie apărută în pagina-întîi a ziarelor de specialitate, 
o scurtă informație, anunțînd reintrarea sau participarea sigură 
la „derbiul de duminică" a unuia sau șltuia dintre cei amintiți, 
sporea instantaneu, interesul publicului, anima comentariile și 
pronosticurile, făcea să crească afluxul spre stadion. în fond, 
era absolut firesc să fie așa — și nu numai în cazul fotbalului.

O gală cu zece boxeri de clasă putea atrage cîteva sute, hai 
să zicem o mie și ceva de spectatori ; cînd însă, pe afiș strălu
ceau numele lui Lucian Popeseu, Ttma Aurei, Gh. Axioti, Mielu 
Doculescu, Milică Teodorescu — alături de alți reprezentanți 
iluștri ai no-bilei arte — casele de bilete erau luate cu asalt !

Despre vedetele mai recente ale sportului românesc — căci am 
avut și mai avem (din fericire, zic eu) așa ceva — se consideră 
potrivit a ne exprima în termeni moderați. Cînd zici vedetă — 
s-ar părea că zici, automat, „vedetism" — adică ieșire din rîn
duri, vîlvă enormă, etc. etc. Ideea — sănătoasă, în fond — de a 
evita crearea unor mituri cu mîini și cu picioare — a căpătat, 
cred, sensuri schematizante — devenind la rîndul ei un soi de 
fetiș, pe care nimeni n-a mai încercat să-1 examineze critic.

Natural, nici un suporter sincer al propășirii sportului nu va 
opta pentru reclama stridentă, justificată adesea de conside
rente comerciale sau de spirit de grup ; sînt, indiscutabil, neplă
cute și dăunătoare manifestările unui interes excesiv pentru 
viața particulară a performerului, cancanurilor, bîrfelile, po
veștile siropoase sau caustice, fabricate în culise.

Apoi — evident — ne mai gindim la teribila primejdie a în
fumurării, la tentația (destul de răspîndită din păcate) de a te 
privi pe tine însuți drept un fenomen, o mică minune a naturii, 
cu drepturi maxime și îndatoriri minime... Și, afară de asta...

Intr-adevăr, obiecțiile de asemenea natură sînt temeinice ; 
ele au jucat și vor juca și de-acum înainte un rol important în 
combaterea principială a „pledoariei pentru vedetă". Totuși, 
faptele dovedesc că, în afara unor pericole reale, care mi se 
par legate strict de neglijarea deosebirii dintre vedetă și ve
detism — se observă și o necesitate obiectivă a evidențierii per
sonalităților de excepție pe tărim sportiv, în special in coloanele 
presei.

N-am avea nimic de pierdut, din punct de vedere al intere
selor majore la care ne gindim, dacă individualitatea remarca
bilă ar ieși în relief, prin prezentări aparte, mai vii, mai colo
rate. mai frecvente decît obișnuim, stimulind pe de o parte am
bițiile tineretului, finind trează pe de altă parte atenția iubito
rilor de competiții. Intîlnirilc-chcie, derbiurile noastre actuale, 
pe echipe sau la individual, se pot bucura de o mai mare popu
laritate, de succes de stimă și de easă incomparabil sporite — 
DACĂ VEDETELE AUTENTICE, PUNCTELE DE ATRACȚIE 
ale fiecărei REUNIUNI, vor fi evidențiate consecvent cu 
mijloace superioare.

In fața unui public nu
meros, la Ploiești a fost or
ganizată olimpiada electri
cienilor pentru elevii prac- 
ticanți ai anului III care 
a insemnat o ultimă verifi
care a cunoștințelor înainte 
de a intra în producție. 
Tematica care a cuprins în
trebări legate de protecția 

" ' cunoașterea apa-
‘! veri

ficare a efectuării unor se
rii întregi de operații elec
trice și electronice, a trezit 
un entuziasm unanim atît 
printre concurenți cit și

Et • uncii și cunoașterea 
ratajelor electrice de

I

printre spectatori. Cei mai 
buni au răspuns exigențe
lor juriului — cei 40 de e- 
lectricieni ai anului III K. 
Ei au cîștigat o excursie 
de studii prin O.N.T. Car- 
pați in Capitală, care le va 
prilejui vizitarea muzeului 
tehnic din parcul Liber
tății, a Muzeului Antipa, a 
galeriilor de artă ale Pala
tului Republicii etc. Ex
cursia a fost oferită de co
mitetul de părinți.

ION TEOHARIDE

I • Festival studențesc
Simbătă seara, la Casa de 

cultură a studenților din 
centrul universitar gălățean 
a avut loc un reușit car
naval studențesc. Progra
mul carnavalului a consti
tuit și momentul inaugural 
al celei de a treia ediții a 
festivalului artei studen-

țești, sugestiv intitulat : 
„Primăvara gălățeană". In
trat în tradiție, festivalul 
va prilejui timp de două 
săptămîni trecerea în revis
tă a formațiilor artistice de 
teatru, estradă, folclorice și 
de dansuri etc.

V. MOINEAGU

REZULTATE TEHNICE«CLASAMENTE«ETAPA VIITOARE
DIVIZIA A
Dinamo București—Progresul 
Șteaua—Rapid
,.U“. Cluj—Steagul roșu
Jțul—Petrolul
F. C. Argeș—„U“ Craiova 
U.T.A.—Dinamo Bacău 
Farul—A.S.A. Tg. Mureș

ETAPA VIITOARE
Dinamo Buc—F.C. Argeș 
Petrolul—Progresul 
„U“ Craiova—,,U“Cluj 
Steaua—Farul
Jiul—Rapjd
A.S.A. Tg. Mureș—U.T.A. 
Steagul Roșu—Dinamo Bacău

TINERET-REZERVE
Farul—A..S.A. Tg. Mureș 
F. C. Argeș—,,U“ Craiova 
„U" Cluj—Steagul Roșu 
Jiul—Pețrolul
Steaua—Rapid
U.Ț.A.—Dinamo Bacău 
Dinamo București—Progresul

DIVIZIA B

Imobilismul celor răspunzători imobilizează tractoarele
(Urmare din pag. I)

lor arată și constatările fă
cute de corespondentul nos
tru, ION TEOHARIDE, în 
urma unui raid întreprins în 
unitățile agricole din jude- 
jul Prahova — în ciuda fap
tului că aici situația este 
mai bună decit in altă parte.

într-una din ziîele tre
cute. la sediul brigăzii de 
tractoare de la cooperativa a- 
gricolă din Boldești „se odih
neau" 3 semănători SU-29 și 
6 tractoare, iar la numai 2 ki
lometri distanță de aici, la 
Sălciile, cele 7 semănători 
SU-29 de la S.M.T. Ciorani 
erau insuficiente pentru însă- 
mînțarea celor 885 hectare 
planificate. Alte două semă
nători cu tractoare cu tot aș
teptau la Grădiștea svîntarea 
terenului. Oare serviciul ju
dețean S.M.T. Prahova nu 
poate lua măsurile corespun
zătoare pentru a se asigura 
folosirea din plin a mașinilor 
acolo unde există condiții 
optime de lucru ?

In alte locuri ca, de pildă, 
Ia cooperativele agricole Poe- 
narii-Apostoli, deși terenul 
era bun de lucru și timpul 
frumos, mașinile stăteau pen
tru că mecanizatorii nu erau 
prezenți. La Negoești, Poena- 
rii-Burchi. Bărcănești, Finta, 
Plopu, și in alte cooperative 
mecanizatorii intră cu mași
nile în brazdă, după ora 8,00 
dimineața și lasă lucrul cu o 
oră mai devreme. Inginerul 
agronom al cooperativei agri
cole din Negoiești ne spu
nea că dacă mecaniza
torii ar începe lucrul la 
ora stabilită și ar folosi în- 

' treaga zi ar putea să pregă
tească în plus cite 48—50 de 
hectare pentru însămînțat. De

ce nu sînt puse în valoare 
aceste posibilități ? l-am în
trebat pe tovarășul Gheorghe 
Popescu, director la S.M.T. 
Bărcănești. „Este drept, ne-a 
răspuns dînsul, cei 13 meca
nizatori din brigada a IlI-a 
de la Negoești pot efectua un 
volum de lucrări mult mai 
mare. Chiar cite 48—50 
hectare în plus la zi, 
așa cum o afirmă con
ducerea cooperativei. Da
că nu s-a realizat acest lu
cru, o vină poartă și conduce
rea cooperativei agricole care 
n-a asigurat tractoriștilor 
condiții de viață corespunză
toare, deși ar fi avut aseme
nea posibilități. Iată de ce 
mecanizatorii părăsesc locul 
de muncă mai devreme și 
pleacă acasă, uneori parcur- 
gînd o distanță de peste 
10 kilometri. Dimineața vin 
târziu la lucru pentru că sînt 
obosiți. Nu puteau oare cele 
două unități să rezolve _ îm
preună problemele privind 
cazarea și hrana mecanizato
rilor ? Dacă n-au făcut-o 
pînă acum, cel puțin să se ia 
măsuri urgente pentru vii
tor. Campania agricolă abia 
a început și nu trebuie tole
rate în continuare asemenea 
deficiențe organizatorice care 
se răsfrîng negativ asupra 
producției.

In unele unități agricole 
deficientele sint de altă na
tură. Mecanizatorii sint o- 
bligați uneori să aștepte cu 
semănătorile în brazdă ore 
întregi pentru â le fi aduse 
la îndemînă semințele. La 
C.A.P. Poenarii-Apostoli. de 
exemplu, mecanizatorul Con
stantin Badea l-a așteptat ore 
întregi pe Albulescu Tănase, 
conducător de atelaj, pentru 
a-1 aduce sămtnța de bor-

ceag. La Tinosu, în aceeași 
zi, mecanizatorilor de la Băr
cănești, Dumitru Filip și Ni
colae Tănase, conducerea_co- 
operativei le-a dat sarcină să 
discuiască doar două hectare. 
„Măcar nu ne-a dat oameni 
la îndemînă pentru a admi
nistra pe semănăturile din 
toamnă îngrășăminte chi
mice". Și rețineți : era zi 
frumoasă, bună de lucru. în 
ansamblu, aceste cauze au 
condus la rămineri în urmă 
considerabile față de anul 
trecut. Pînă joi seara din cele 
15 714 hectare planificate 
pentru însămînțările în ur
genta I in întregul județ 
Prahova erau gata doar 10 600 
hectare. Ce-i drept, toate cele 
827 hectare de mazăre și 1 029 
de ovăz sînt însămlntate. Au 
mai rămas însă aproape 700 
hectare de sfeclă de zahăr, 
peste 1 500 hectare floarea- 
soarelui. 180 hectare legume 
și altele. Din cele 57 627 hec
tare planificate pentru grăpat. 
sînt realizate mai puțin de 
jumătate, iar fertilizarea su
plimentară pe culturile de 
toamnă a fost efectuată doar 
pe 80 la sută din suprafața 
însămînțată. Destul de slab se 
prezintă treburile și în viti- 
'•oltură și pomicultură.

Am arătat doar cîteva din 
deficiențele existente în orga
nizarea muncii la diferite 
unități agricole, deficiente 
care determină folosirea in
completă a posibilităților de 
urgentare a lucrărilor. Or
ganele de resort sînt chema
te să ia măsuri urgente pen
tru intrarea campaniei In 
ritm normal.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

F. C. Argeș 16 9 3 4 26—13 22
Steaua 16 8 4 4 28—18 20
Farul 16 8 3 5 25—15 19
„U“. Cluj 16 7 4 5 18—18 18
Dinamo Bacău 16 9 0 7 22—27 18
Rapid 16 7 2 7 20—21 16
Jiul 16 6 3 7 22—18 15
Petrolul 16 7 1 8 17—17 15
„U“ Craiova 16 7 1 8 20—21 15
Dinamo Buc. 16 5 5 6 18—21 15
A.S.A.

Tg.Mureș 16 5 5 6 18—24 15
U.T.A. 16 6 2 8 13—15 14
Progresul 16 3 6 7 16—23 12
Steagul Roșu 16 4 3 9 10—22 11

VIZIONAȚI FILMUL

SERIA I

Metrom Brașov—Politehnica Iași 
Politehnica București—Portul Constanța 
Metalul București—Poiana Cîmpina 
Flacăra Moreni—C.F.R. Pașcani 
Victoria Roman—Ceahlăul P. Neamț 
Chimia Rm. Vîlcea—Electronica Obor 
Chimia Suceava—Politehnica Galați

In clasament conduce Politehnica Iașiin clasament conduce Politehnica Iași cu 23 de 
mată de Metalul București cu 20 de puncte.

SERIA A II-A
Politehnica Timișoara—C.F.R, Timișoara 
A..S. C'ugir—Metalul Hunedoara
Crișul Oradea—Olimpia Oradea 
Gaz Metan Mediaș—C.S.M. Sibiu 
C.F.R. Cluj—Minerul Baia Mare
C.S.M. Reșița—Industria Sirmei C. Turzii 
Vagonul Arad—C.F.R.-I.R.Ț. Arad

In clasament conduce echipa Vagonul Arad 
te urmată de Crișul Oradea

O producție a studiourilor vest-germane Regia : KURT HOFFMANN
Cu : HEINZ RUHMAN ți LISELOTTE PULVER

cu
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Atletism

ABSENȚE... NEMOTIVATE
• La startul „Cupei 

Școlarul" — ultima 
reuniune de atletism 
pe teren acoperit a 
sezonului — s-au 
prezentat echipele 
cluburilor Petrolul- 
Ploiești, Farul-Con- 
stanța și C. S. Școlar- 
Bueurești. Merită să 
fie reținute cîteva 
rezultate : 3,80 m
la prăjină, Stelian 
Tăcu (în fotografie)

și 7,5 sec. la 50 m. g. 
junioare, Niculina 
Hinda, la numai o 
zecime de recordul 
național.

Și o nedumerire : 
ce o fi determinat pe 
elevii de la S. Sp. 1 
din Capitală să ab
senteze ?

• „Cupa Viitorul" 
— primul concurs în 
aer liber, a reunit un

mare număr de sec
ții de atletism ale 
cluburilor bucu- 
reștene : 11. Și aici 
însă, la fel absențe... 
nemotivate: „Stegua" 
n-a prezentat nici un 
sportiv. Sincere fe
licitări atleților de 
la „Tehnica" Hră
nești situați printre 
animatori !

VIOREL RABA

ÎN „C.C.E." LA HANDBAL

VICTORIE SPECTACULOASĂ
Aseară, în fața inimoșilor spectatori care au umplut pînă 

la refuz sala Floreasca echipa de handbal Steaua a Învins 
fără drept de apel puternica formație Dynamo Berlin in ca
drul meciului retur din semifinalele „C.C.E.". Partida s-a în
cheiat cu scorul de 16—12 (6—6).

Întâlnirea a fost dirză. spectaculoasă, remarcindu-sc tenaci
tatea și luciditatea jucătorilor noștri în momentele cheie ale 
jocului, puterea lor de luptă și mobilizare (Oțelea. Popeseu, 
Gruia, portarul Dincă) și clasa cîtorva dintre oaspeți : Zim
mermann, Zenger etc.

Victoria se plasează pe traiectoria rezultatelor de mare 
prestigiu și consacrare : ea aduce în actualitate, din nou, 
disputa pentru supremație între handbalul românesc și esl 
cehoslovac : Steaua București va întâlni, la 7 aprilie la Dort
mund, echipa Dukla Praga într-o finală de zile mari.

ÎN CROSUL BALCANIC
6 DIN 8 POSIBILE

Desfășurată duminică pe 
un timp nefavorabil (ploaie 
și vînt), cea de a 13-a edi
ție a crosului balcanic de la

Istanbul a fost dominată de 
atleții României care au re
purtat 6 victorii din 8 posi
bile.



Comentariile noastre 
din această săptămînă se 
referă la evoluția din 
Cehoslovacia, tensiunea 
din relațiile suedezo-a- 
mericane si Congresul 
P.S.D. din R. F. a Ger
maniei.

Evoluții 
osho- 

slovace

Evoluția din Cehoslovacia sus
cită un viu interes atît pe plan 
intern cit și pe plan internațio
nal (peste 100 trimiși speciali ai 
ziarelor din lumea întreagă au 
sosit pe malurile Vltavei). Largul 
schimb de opinii în problemele 
esențiale ale țării, bogata activi
tate politică desfășurată în aceste 
zile, măsurile preconizate pentru 
a duce mai departe procesul în
ceput cu plenara din ianuarie a 
C.C. al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia rețin atenția gene
rală prin implicațiile lor. Din re
latările presei cehoslovace reiese 
că oamenii muncii, întreaga opi
nie publică își exprimă deplinul 
asentiment față de hotărîrile ul
timelor plenare ale C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia. Pe adresa con
ducerii partidului au sosit în ul
tima vreme peste 4 500 scrisori 
din partea organizațiilor de bază 
și a colectivelor din întreprinderi 
și instituții. într-o rezoluție co
mună a unor delegați din cîteva 
întreprinderi din Erno, publi
cată de RUDE PRAVO, se 
spune : „Cerem Comitetului Cen
tral să nu se abată de la pro
cesul pe care l-a început în ia
nuarie...". Referindu-se la confe
rințele raionale și regionale de 
partid, agenția C.T.K. sublinia 
că „în rezoluțiile adoptate, dele
gații și-au exprimat sprijinul de
plin fată de ceea ce este nou și 
progresist, spre ceea ce tinde as
tăzi partidul și față de cele for
mulate în cuvîntarea rostită la 
Brnn de A. Dubcek". în aceste 
conferințe au fost exprimate o- 
pinii critice, ascuțite, la adrera 
„persoanelor care s-au compro
mis prin activitatea lor din ulti
mii ani".

Prezidiul C.C. al P.C. din. 
Cehoslovacia, în ședința sa din 
21 martie, a subliniat că „actuala 
mișcare de renaștere reprezintă o 
marc forță creatoare, capabilă să 
înlăture nu numai greșelile tre
cutului, dar să folosească în ace
lași timn toate elementele pozi
tive realizate pînă acum și prin 
noi acțiuni să contribuie la bi
nele patriei socialiste". Conduce
rea partidului a dat o înaltă a- 
prec’ere maturității politice a po
norului cehoslovac si a reafirmat 
faptul că „democratizarea despre 
care este vorba este « demnc-a- 
tio do un caracter evident socia
list". Prezidiul C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia și-a exnrimat acor
dul cu cererea tovarășului Anto
nin Novotny cu privire la elibe
rarea sa din funcția de președin
te al republicii. Din cauza stării 
sănătății Antonin Novotny va 
ieri la pensie. Prezidiul Comite- 
tidui Central al Uniunii luptăto
rilor antifasciști a propus drept 
candidat pentru postul de pre
ședinte al republicii pe generalul 
de armată Ludvik Svoboda.

O vie activitate politică se ma
nifestă în rîndul generației ti
nere. în Palatul Congreselor din 
Praga a avut loc o întîlnire a ti
neretului cu vechi membri ai 
partidului și cu reprezentanți de 
seamă ai opiniei publice. întîlni- 
rea s-a desfășurat sub lozinca : 
„Tineretul despre viitorul Ceho
slovaciei". în manifestul adoptat 
de participănții la întîlnire se a- 
rată printre altele: „In țara 
noastră socialismul a devenit o 
realitate. Pentru noi problema 
posibilității reîntoarcerii la capi
talism este lipsită de sens și ne
întemeiată, deoarece toate reali
zările bune obținute în această 
țară în ultimii 20 de ani, în ciu
da tuturor greșelilor și lipsuri
lor. decurg din esența societății 
socialisto".

Se remarcă ampla dezbatere 
în legătură cu rolul și locul ti
neretului și al organizațiilor sale 
în societatea cehoslovacă actuală. 
Ziarul MLADA FRONTA scria 
că „problema elaborării unui 
program a! organizației de tine
ret este foarte importantă. Acest 
lucru cere o apreciere serioasă a 
evoluției istorice, cunoașterea 
foarte bună a intereselor și ne
voilor tinerilor de astăzi, obiecti
ve pe care ar trebui în primul 
rînd să le urmărească programul, 
pentru care ar trebui el să mili
teze și pe care ar trebui să le 
aplice... în programul Uniunii 
tineretului va trebui să fie ex
primat mai bine conținutul con
cret al caracterului politic al or
ganizației noastre de tineret. El 
trebuie să se manifeste în spe
cial în crearea unei platforme pe 
baza căreia tinerii își vor expri
ma opiniile lor în mod liber, vor 
aduce propuneri și puncte de ve
dere proprii nu numai în proble
mele organizației de tineret, dar 

și în probleme mai largi, în pro
bleme ale societății".

într-un interviu publicat de 
ziarul SMENA din Bratislava, 
R. Garencar, președintele C.C. 
Slovac al C.S.M. afirma că stu
denții „nu vor să se separe de 
întreaga noastră societate și să 
nu participe la problemele so
cietății noastre. Dimpotrivă, ei 
vor să participe mai activ la re
zolvarea tuturor problemelor. A- 
firmațiile neîntemeiate că stu
denții doresc să se separe de ti
neretul muncitor le considerăm 
drept o născocire. Fiecare stu
dent înțelege foarte bine că după 
absolvirea institutului de învăță- 
mînt superior va intra din nou 
în contact cu tineretul muncitor 
în întreprinderi și instituții. Ti
neretul atlas Ia studii este tineret 
al oamenilor -muncii din țara 
noastră. în Slovacia el participă 
în lunile de vară în brigăzile 
voluntare și el cunoaște ce în
seamnă munca".

O informație provenită din 
Praga ne-a făcut cunoscut faptul 
că Miroslav Zavadil a demisionat 
din funcția de președinte al 
Uniunii Tineretului Cehoslovac. 
La 25 martie urmează să aibă 
loc plenara C.C. al Uniunii Ti
neretului Cehoslovac.

Adunările care se desfășoară 
în întreaga țară, rezoluțiile adop-

'.j ca și scrisorile trimise redac
țiilor ziarelor demonstrează ade
ziunea oamenilor muncii, a în
tregului popor cehoslovac la 
hotărîrile Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, voința de-a 
milita cu energie pentru progre
sul republicii, pentru dezvolta
rea democrației socialiste, pentru 
întărirea și înflorirea orînduirii 
socialiste.

Un diplomat american poves
tea ținui redactor de la ziarul 
POLII iiiEN, despre raporturile 
ambasadei sale cu populația 
Stockholmului : „Avem impresia 
că sîntem aseăiați. Ambasadorul 
nu are contact cu suedezii și 
populația refuză să stea de vor
bă cu noi". Dar nu este vorba 
doar de atitudinea glacială (mai 
mult decît atît — ostilă) a omu
lui de pe stradă care reproșează 
S.U.A. continuarea lipsită de 
justificare a agresiunii din Viet
nam. Chiar în cercurile oficiale, 
în lumea parlamentară, atitudi
nea critică ia adresa Washingto
nului a dobîndit un plus de vi
rulență. Discursurile multor oa
meni politici conțin aprecieri ce 
determină la Washington nemul
țumiri. „Majoritatea covîrșitoare 
a oamenilor politici lucizi din 
țara noastră se pronunță împo
triva politicii americane în Asia 
de sud-est“ — scria ziarul so
cial-democrat ARBETET. Iar 
FRANKFURTER RUNDSCHAU 
desprindea, categoric, o conclu
zie semnificativă ■’ „A face astăzi 
o politică proamcricană în Sue
dia ar însemna sinucidere politi
că".

De la ambasada americană se 
fac auzite glasuri care învinuiesc 
Suedia de a fi abandonat tradi
ționala ei neutralitate. NEUE 
ZURCHER ZEITUNG sublinia 
că, după aprecierea sa, politica 
externă suedeză ar putea fi de
finită lapidar : „Nealiniere în 
timp de pace pentru a asigura 
neutralitatea în caz de război. 
Nealinierea nu împiedică guver
nul să-și exprime concepțiile în 
problemele internaționale". Sue
dia a adoptat o poziție activă în 
direcția combaterii apartheidului 
practicat la Pretoria, nu a rămas 
indiferentă față de cele întîmpla- 
te la Salisbury și a manifestat o 
atitudine lipsită de echivoc în 
legătură cu situația din Grecia. 
Deși se află Ia mii de kilometri 
de calma Scandinavie, însînge- 
ratul Vietnam, sursa conflictului 
din această țară și, mai ales, con
secințele posibile ale intervenției 
americane preocupă opinia pu
blică suedeză. Oamenii simpli, 

împreună cu factorii politici de 
răspundere din Suedia, privesc eu 
îngrijorare evenimentele din 
Vietnam. Cînd ambasadorul a- 
merican la Stockholm i-a făcut 
o vizită de rămas bun, ministrul 
de externe i-a declarat că „punc
tul de vedere american în pro
blema Vietnamului este incom
patibil cu cel suedez" (NEUE 
ZURCHER ZEITUNG).

Numeroși militari americani 
care refuză să lupte în Vietnam 
reușesc să găsească în Suedia un 
refugiu. Peste 50 de tineri ame
ricani au ajuns pe căi ocolite în 
această țară și o parte din ei au 
obținut azilul politic. O oficiali
tate guvernamentală suedeză a 
explicat rațiunea atitudinii Stock- 
holm ului : „Nu este vorba nu
mai despre faptul că Suedia este 
o țară neutră. Noi ne opunem 
războiului din Vietnam și, bine
înțeles, acordăm refugiu celor ce 
nu Nor să lupte în acest război". 
De altfel, pentru starea de spi
rit a tinerei generații din Suedia 
(element dinamic esențial în asi
gurarea găzduirii militarilor a- 
mericani) este simptomatică și 
desfășurarea întîlnirii consulului 
american de la Stockholm, Mer
le Arp cu un grup de studenți. 
Tinerii au folosit cuvinte de o 
duritate puțin obișnuită la adre

sa comportării S.U.A. în Viet
nam.

Expresia cea mai concludentă 
a evoluției atitudinii Suediei a 
reprezentat-o participarea minis
trului învățămîntului, Olof Faime, 
la o demonstrație care stigmatiza 
agresiunea americană în Viet
nam. Mii de oameni au străbă
tut arterele centrale ale capitalei 
strigînd lozinci care dezaprobau 
energic politica S.U.A. Cuvînta
rea rostită de Faime (aprobată 
în prealabil de premierul Erlan- 
der) a iritat Departamentul de 
Stat. Ambasadorul SU.A. la 
Stockholm a fost rechemat de 
urgență la Washington, gest 
care, ostentativ, urma să reliefe
ze nemulțumirea americană. 
Reacția suedeză și-a găsit ecou 
în coloanele ziarului AFTON
BLADET : „Este limpede că 
plecarea ambasadorului american 
nu va diminua indignarea noas
tră față de politica americană în 
Vietnam". în cursul dezbaterilor 
care s-au desfășurat în această 
săptămînă în parlament, minis
trul de externe Nilsson sublinia 
că în problema vietnameză gu
vernul a adoptat „o poziție foar
te critică la adresa politicii ame
ricane". Refuzul american de a 
lua în considerare realitățile nu 
promite să reducă tensiunea evi
dentă din relațiile dintre Wa
shington și Stockholm.

către

Congresul social — democrat 
de la Numberg a indicat, într-o 
măsură mai mare decît pînă în 
prezent, dorința partidului lui 
Willy Brandt de a-și defini cu 
exactitate personalitatea politică 
în contextul „marii coaliții". So
cial—democrații au devenit 
partid de guvernămînt dar ei 
fac parte din aceeași echipă mi
nisterială cu principalii lor ad
versari din trecut (și pe care vor 
trebui să-i înfrunte iarăși în a- 
Iegerile din 1969). Conviețuirea 
pe băncile guvernamentale cu 
U.CD. deteriorează inevitabil 
pozițiile social-democraților, pen
tru că guvernul „marii coaliții" 
practică o politică destul de de
părtată în multe privințe de 
ceea ce reprezintă programul 
P.S.D. Firește, Willy Brandt s-a 
putut lăuda în cuvîntarea sa cu 
faptul că U.C.D. nu mai deține 
monopolul guvernării (liberalii

accentuează 
Numeroase

care au fost totdeauna socotiți A 
parteneri minori erau destul de ” 
gălăgioși). Dar militanții parti
dului iau cunoștință cu neliniște A 
de barometrul electoral. Ultime
le consultări ale alegătorilor au 
adus social-democrației pierderi 
de voturi și de mandate, pierderi 
care n-au ocolit nici măcar tra- 
diționalele „zone sigure" ale par- @ 
tidului din Ruhr. Semnalele de 
alarmă n-au întîrziat Să se facă _ 
auzite. De obicei, criticile se a- W 
dresează „marii coaliții" care ar 
fi depersonalizat P.S.D., care ar 
fi amputat reliefurile politicii ™ 
sale. Efervescența din rîndul so
cial—democraților a generat — xo. 
cutii scria ziarul DIE ZEIT — ™ 
o „reideologizare" a P.S.D. care 
se produce de jos în sus și care A 
s-ar exprima prin aceea că „se 
simt tendințe radical-democrati- 
ce și liberale, se 
ideile socialiste".
propuneri prezentate congresului 
de Ia Numberg au indicat nă- £ 
zuința de a se reliefa poziția 
proprie a P.S.D. DIE ZEIT 
scria : „Este surprinzător că 
P.S.D. se deosebește astăzi mult 
mai clar de U.C D. decît în anii — 
premergători „marii coaliții". Și ™ 
liderii P.S.D. trag, în pofida
colaborării relativ loiale cu a
U.C.D., linia de demarcație în- " 
tre partidul lor și partenerul de 
coaliție". Deși a calificat drept A 
pozitivă experiența „marii coali- ” 
ții", Willy Brandt a evitat să-și 
asume angajamente care să de- A 
pășească viitorul moment electo
ral. Cum constata*  COMBAT „a 
refuzat să prevadă viitorul" lă- 
sînd în egală măsură deschise 
toate porțile. Păstrîndu-și liber
tatea de acțiune, P.S.D. speră că £ 
după viitorul scrutin se va găsi 
într-o situație mai avantajoasă 
pentru a aborda problema alian- 9 
țelor sau a unei eventuale coali
ții. Oricum, social-democrații vor — 
evita să promită alegătorilor ree- ™ 
ditarea „marii coaliții" cel puțin 
din motive de tactică electorală. — 
Willy Brandt și Herbert Wehner w 
n-au uitat faptul că au fost ne- 
voiți să pătrundă în sala congre
sului folosind o ușă lăturalnică, 
deoarece în fața intrării princi
pale se adunaseră numeroși ma
nifestării care protestau împotri
va legislației excepționale și a 
politicii Bonnului în Vietnam. 
Majoritatea manifestanților erau 
tineri, exponenți ai acelei gene
rații care, potrivit unui ziarist 
vest-german, „pune întrebări 
insistente" și vădește un acut 
simț al realităților.

O parte însemnată a cuvîntă- 
rilor rostite la Congresul de ia 
Niirnberg a fost consacrată pro
blemelor externe și relațiilor in- 
tergermane. Rezoluția finală a- 
firmă hotărîrea de a „respecta și 
recunoaște" frontierele existente, 
inclusiv linia Oder-Neisse. în 
rezoluție s-a cerut încetarea 
tacurilor aviației americane asu
pra Vietnamului de nord și s-a 
propus drept bază a unor viitoa
re convorbiri acordurile de la 
Geneva din 1954. Dar unii ob
servatori au remarcat că în unek 
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probleme de evidentă importanță 
(și îndeosebi în problema atitu
dinii față de R. D. Germană) se 
manifestă ambiguitate. Propur.eri- 
rile multor organizații ale P.S.D. 
care abordau problemele într-un 
mod categoric, fără a plăti tri
but colaborării cu U.C.D., nu 
și-an găsit reflectarea în rezo
luțiile adoptate, ceea ce proba
bil va accentua indispoziția 
membrilor de rînd ai partidului.

Declarațiile lui Willy Brandt 
în legătură cil linia Oder—Neis
se au produs nervozitate în u- 
nele cercuri ale U.C.D. Aceste 
reacții, ca și luările de poziție 
social-democrate, dovedesc că

e

partidele de la Bonn nu așteap
tă gongul electoral pentru a în- @ 
cepe bătălia care se va sfîrși la 
urne, în 1969. Cele două mari
partide au angajat de pe acum 
dialogul cu alegătorii lor tradi- @ 
ționali precum și cu cei pe care 
speră să-i atragă, ceea ce — mai 
mult ca sigur — se va repercu
ta și în interiorul „marii coali
ții". construcție socotită de mulți 
ca fiind destul de fragilă deși a 
suportat seismele atîtor luni de 
guvernare.

EUGENIU OBREA ®

GRECIA. Imagine din Atena

popor 
vietnamez

ROMA 24. — Corespon
dentul Agerpres, N. Pui- 
cea, transmite : La chema
rea Federației Tineretului 
Comunist italian, simbătă 
și duminică au avut Ioc in 
numeroase localități din 
Italia adunări și manifes
tații de sprijinire a luptei 
poporului vietnamez pen
tru independență, libertate 
și pace, împotriva agresiu
nii americane.

La Roma, în piața Sfin
ții Apostoli, s-a desfășurat 
simbătă seara o impună
toare adunare, la care au 
participat mii de tineri, 
muncitori și studenți, de- 
putați și senatori, consilieri 
municipali, intelectuali. 
Luind cuvîntul cu acest pri
lej, Achile Occhetto, mem
bru al Direcțiunii Partidu
lui Comunist Italian, a sub
liniat, între altele, impor
tanța politică a condam
nării agresiunii americane 
în Vietnam, a exprimării 
solidarității necondiționate 
cu Vietnamul eroic. Agre
sorii, a spus vorbitorul, sînt 
sortiți înfrîngerii. Ameri
canii trebuie să plece din 
Vietnam, iar masacrul tre
buie să înceteze. Poporul 
italian, tineretul iși expri
mă cu hotărîre solidarita
tea cu poporul vietnamez.

După adunare, cei pre- 
zenți s-au încolonat și au 
străbătut apoi străzile cen
trale ale Romei, pînă in 
piața Esedra. strigînd lo
zinci de sprijinire a luptei 
poporului vietnamez, de 
condamnare a agresiunii a- 
mericane.

Manifestații asemănătoare 
au mai avut loc la Flo
rența. Foggia. Luoca, Sie
na, Rosignano, Catania, în 
provincia Pisa și în alte 
iocalități.

e——

emisiile de la
De cîtva timp, aproape că 

nu a existat săptămînă fără 
ca presa argentiniană să nu 
consemneze demisiile unor 
înalți demnitari din echipa 
președintelui Juan Carlos 
Ongania.

Seria demisiilor s-a declanșat 
pe la începutul lunii curente 
o dată cu cererea de retragere 
din post a ministrului apărării, 
Antonio Lanusse. Demisia aces
tuia avea să fie primul semnal 
al unei crize ministeriale de 
lungă durată. A urmat apoi de
misia ministrului prevederilor 
sociale, Julio Alvarez, și cele ale 
unor înalți funcționari ai guver
nului. Deși în posturile rămase 
vacante au fost numiți noi titu
lari, observatorii consideră că so
luțiile de ultim moment nu sînt 
decît temporare. Ziartd LE 
MONDE relata că în cazul în 
care vor fi înaintate și alte demi
sii, generalul Ongania va fi ne
voit să procedeze la o remaniere 
completă a cabinetului.

Mesajul prezidențial rostit cu 
cîteva săptămîni în urmă „a de
cepționat un larg sector al popu
lației care spera anunțarea cu 
acest prilej a deblocării salariilor 
precum și concretizarea unei legi 
privind asigurările sociale, pro
blemă aflată în studiu de mai 
multe luni" (LE MONDE). In- 
cercînd să atenueze nemulțumi
rile stîrnite de amânarea înfăp-

AFGANISTAN. Vedere panoramică din Kabul

întrunirea Consiliului de 
Securitate

Un nou incident izraeliano — iordanian

în noaptea de simbătă spre duminică a avut loc o nouă 
întrunire a Consiliului de Securitate consacrată examinării 
situației din Orientul Apropiat.

Reprezentanții Indiei, Pakis
tanului și Senegalului au pre
zentat un proiect de rezoluție. 
Autorii proiectului propun „con
damnarea acțiunii militare de
clanșate de Izrael" și cheamă 
la adoptarea unui avertisment la 
adresa acestei țări.

După;. intervențiile cu caracter 
polemic ale reprezentanților Ior
daniei și Izraelului, președintele 
Consiliului de Securitate a a- 
nunțat că proiectul de rezoluție 
a fost retras și că continuă con
sultările; pentru punerea la punct 
a unui text care ar putea fi ac
ceptat în unanimitate. Puțin 
mai tîrziu. secretariatul Consi
liului a anunțat că India, Pakis
tanul' șf Senegalul își mențin 
proiectul de rezoluție.

Buenos Aires
tuirii unor reforme promise, pre
ședintele Ongania a rostit o cuvîn- 
tare în fața miniștrilor, secretari
lor de stat și a altor demnitari 
criticîndu-i cu severitate pentru 
„ineficiența administrației publi
ce". In unele cercuri din capitala 
argentiniană se vorbește că divor
țul dintre generalul Ongania și 
unii din colaboratorii săi apropiați 
ar urmări nu numai domolirea 
nemulțumirilor populare ci și 
curățirea formației ministeriale de 
acei lideri cu care președintele a 
intrat în conflict. Această idee 
este pusă în legătură și cu faptul 
că, cu cîteva ore înainte de pre
zentarea demisiei, fostul ministru 
al apărării, Antonio Lanusse, avu
sese o serie de întrevederi secrete 
cu unii din comandanții armatei 
argentiniene printre care genera
lul Alsogaray și amiralul Varela, 
cunoscuți participanți la eveni
mentele din iunie 1966. In sfîrșit 
„manifestațiile verbale repetate 
ale generalului Candido Lopez 
— în prezent în detenție la o 
garnizoană montană din apropie
rea frontierei cu Chile — care a 
exprimat o serie de - rezerve față 
de politica generalului Ongania, 
au pus în stare de alertă unele 
oficialități, demonstrînd totodată 
existența unui embrion de opozi
ție în cadrul forțelor armate ar
gentiniene" — nota tot LE 
MONDE.

I. TIMOFTE

TEL AVIV 24 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt militar 
izraeliana declarat că „forțele 
iordanierte au deschis * duminică 
dimineață un tir de artilerie și 
fogjiri de arme automate împo
triva pozițiilor izraeliene și con
tră , unui tractor care circula pe 
un cîmp în Valea Beissan". El 
a adăugat că forțele izraeliene 
au ripostat, duelul prelungindu-se 
timp de două ore.

AMMAN 24 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt militar ior
danian a: anunțat că duminică 
după-amiază a acut loc un duel 
de artilerie între forțele iorda- 
niene și cele izraeliene. Purtătorul 
de cmîiit a afirmat. că „for
țele izraeliene au deschis fo
cul pe deasupra Iordanului 
asupra pozițiilor forțelor ior- 
danipne" ' la nord de Shouneh, la 
nord de Manshiah și la est de 
podul Al-Majamea. El a adău
gat că forțele iordaniene au ri
postat.

înlocuirea lui 

Westmoreland
în primele zile ale Iui februarie, Ia Tokio circulau zvonuri 

despre „o probabilă schimbare" care ar afecta comandamen
tul suprem american din Vietnam (zvonuri consemnate în 
COMBAT) iar ziarul australian SYDNEY SUN afirma cu cer
titudine : „Dezastrul de săptămînă trecută și preocuparea 
Washingtonului față de amenințarea unor noi calamități vor 
face noi victime, printre care generalul Westmoreland". La 
Pentagon s-a reacționat prompt folosindu-se formula dezminți
rilor. Mc Namara a afirmat că „este cu desăvîrșire nerațional 
să se aștepte ca Westmoreland să fie înlocuit într-un viitor a- 
propiat". Dacă analizăm cu atenție declarația, observăm că 
fostul conducător al Pentagonului nu a exclus posibilitatea ca 
generalul să părăsească comandamentul de la Saigon. El a ne
gat, însă, că un asemenea eveniment se va produce „în viito
rul apropiat". Desigur, ,,viitorul apropiat" reprezintă o for
mulă elastică, de o evidentă impreciziune. Totuși, nu putem să 
nu constatăm că în acest sfîrșil de martie s-a produs ceea ce 
oficial, nu era previzibil pentru „viitorul apropiat".

La Casa Albă au devenit cunoscute o serie de hotărîri din
tre care, fără îndoială, cea mai importantă este cea care îl 
privește tocmai pe generalul Westmoreland. El urmează să 
părăsească comandamentul armatei din Vietnam pentru a-și a- 
suma, începînd din iulie, funcția de șef al statului major al 
forțelor terestre. Aparent, s-ar putea crede că este vorba de o 
promovare. Westmoreland părăsește, însă, postul din Vietnam 
care îi plasa în centrul actualității pentru o funcție la Washing
ton care îl va împinge într-un relativ anonimat. „Westy" este 
înlăturat într-o manieră elegantă nu numai pentru a se salva 
prestigiul său personal, ci mai ales pre a se evita recunoșterea 
unui grav eșec. De numele lui Westmoreland este legală în 
mare măsură „escaladarea" agresiunii americane din Vietnam, 
în pofida uriașelor concentrări de militari și armament. Wa
shingtonul se află într-un prelungit impas. Puternica ofensivă 
a forțelor patriotice a dovedit slăbiciunea pozițiilor corpului 
expediționar american și incapacitatea regimului marionetă de 
Ia Saigon de a acționa într-un moment de criză. Un bilanț dat 
publicității zilele trecute arăta că în ultima lună și jumătate 
au fost scoși din luptă peste 150 000 de soldați și ofițeri ai ar
matelor americano-saigoneze (dintre care 45 000 de soldați și 
ofițeri aparținînd trupelor S.U.A. și ale „aliaților" săi). Au fost 
distruse sau avariate Ia sol și în aer 2 200 avioane și elicoptere, 
3 500 vehicule militare, 1 700 mașini blindate etc. în perioada 
ofensivei de șase săptămîni patrioții au reușit să elibereze un 
teritoriu cu o populație de peste 1 600 000 de locuitori.

Printre măsurile luate Ia Washington se află și punerea în 
retragere a amiralului Sharp, actualul comandant al forțelor 
americane din Pacific, figură marcantă în punerea în scenă a 
„escaladei" din Vietnam. Succesorul lui Westmoreland va fi 
generalul Paul Abrams. înlocuirile anunțate la Casa Albă par 
să vădească dorința de a da satisfacții opiniei publice ameri
cane îngrijorată de evoluția evenimentelor din Vietnam. în
seamnă aceste schimbări o modificare esențială a strategiei a- 
mericane din Vietnam ? Observatorii nu se grăbesc să răspun
dă la această întrebare. Declarațiile oficiale din ultima vreme 
nu au darul să cultive speranțe într-o reexaminare în spirit 
realist a politicii S.U.A. în Asia de sud-est. Dar, în același 
timp, nu se poate omite faptid că administrația lohnson este 
confruntată cu înmulțirea criticilor la adresa politicii sale viet
nameze. Poate președintele să ignoreze starea de spirit a vii
torilor alegători tocmai într-un an electoral ?

P. NICOARĂ

• Discursul 
președintelui 

de Gaulle
Președintele Franței, Charles 

de Gaulle a inaugurat dumi
nică al 50-lea Tîrg internațio
nal de la Lyon. în discursul 
rostit cu acest prilej, președin
tele s-a referit la probleme 
economice ale Franței. Vorbind 
despre relațiile externe ale 

. țării, el a spus : „Este un fapt 
că țara noastră, redevenită 
stăpînă pe ea însăși, este tot 
mai dispusă spre cooperare, 
în special în domeniul eco
nomic, de care depinde astăzi 
totul. Ea demonstrează acest 
lucru participînd activ la co
munitatea celor șase, preconi- 
zînd în mod voluntar, cu con
diția ca aceasta să rămînă in
tactă, aranjamente privitoare 
la schimburile specifice Euro
pei occidentale, dezvoltînd ra
porturile sale cu Răsăritul con
tinentului nostru și lărgind pe 
cele pe care le practică cu în
treaga lume, în fine, fiind gata 
,șă-șî. ăduda,. contribuția la un 
sistem monetar internațional 
care va fi echitabil, imparțial".

• Masacrele 
continuă

Situat ia indieni
lor din Brazilia

Cu toată ancheta în
treprinsă de către mi
nistrul de interne, ma
sacrul indienilor conti
nuă în diferite regiuni 
ale Braziliei.

Masacrele continuă în special 
în statele Mato Grosso, Parana și 
Maranhao. Gama Malcher fost, 
director al Serviciului pen
tru protecția indienilor a acu
zat autoritățile locale de indul
gență față de aceste crime care 
se practică, a afirmat el, cu me
todele cele mai violente. Totodată.; 
el a declarat că a demisionat în 
1954 din funcția pe care o ocupa 
în momentul cînd și-a dat seama 
că înfăptuitorii acestor masacre 
nu erau pedepsiți, iar guvernul 
rămînea indiferent față de grupu
rile economice și politice care 
făceau presiuni pentru nepedep- 
sirea acestora.

O informație de ultima oră a- 
nunță că ministrul de interne, 
generalul Albuquerque Lima, a 
desemnat o nouă comisie de an
chetă.
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