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Proletari din toate țările, uniti-vă ! IN PLANUL DE ACTIVITĂȚI

• AL ORGANIZAȚIILOR U.T.C.

'.PREOCUPĂRI
'.DE DURATĂ

VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID 
Șl DE STAT IN JUDEȚUL TULCEA O

Zilele trecute am surprins la 
comitetul U.T.C. al uzinei de 
tractoare brașovene, o discuție 
care avea ca obiect olimpiada ti
nerilor strungari. Nu era de fapt 
prima. Aceasta constituia doar 
punerea la punct într-un cadru 
mai larg a ultimelor detalii pri
vind o acțiune apropiată. Cei trei 
de față, Gheorghe Ghiță, secre
tarul comitetului, ing. Eugenia 
Tănase, membră în comitet și 
Aron Moja, activist în comisia ti
neret muncitoresc a comitetului 
județean, constituiau colectivul 
organizator care pregăteau faza 
pe județ a olimpiadei și manifes
tau o maximă răspundere pentru 
fiecare amănunt. Desfășurarea 
fazei respective, despre care am 
informat cititorii, reușita acțiunii 
a fost un argument.

La Brașov, la Uzina de tractoa
re, mai ales, organizația U.T.C. 
a reușit să confere concursurilor

PENTRU 
aproeun- 
DARIA 
MESERIEI

Continuîndu-și vizita de lucru pe meleagurile dobrogene, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Emil Bodnaraș, Gheorghe

Rădulescu, Vasile Vîlcu, Iosif Banc, Gheorghe Stoica, Vasi le Patilineț s-au îndreptat în dimineața zilei de vineri spre

județul Tulcea. Prin localitățile străbătute mii de oameni i-au salutat cu căldură.

Locuitori ai vestitelor așe
zări pescărești, tineri călăreți 
ce purtau cu mîndrie pe piep
turi tricolorul românesc, mi
neri de la Altîn-Tepe s-au a- 
dunat în jurul porții de intra
re în județul lor, pentru a pri
mi, cu înaltă cinstire și dra
goste, pe conducătorii de par
tid și de stat.

Tov. Teodor Coman, prim 
secretar al Comitetului jude- 

mmt '.n de partid, președintele 
vl »nsiliului popular județean 
provizoriu, adresează condu
cătorilor de partid și de stat 
un fierbinte cuvînt cfe „bun SO- 
sit“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
mulțumește pentru primirea 
făcută și urează celor prezenți, 
tuturor locuitorilor - județului 
multă sănătate, fericire și noi 
succese în dezvoltarea econo
mică, socială și culturală a 
noului județ Tulcea.

însoțiți de ovațiile furtunoa
se ale mulțimii, oaspeții își în
cep călătoria de lucru. Șoseaua 
urcă pe pantele domoale ale 
munților Măcinului, deschi- 
zînd priveliști de o proaspătă 
frumusețe.

4 în drum spre Babadag se 
■tfce un scurt popas la o stînă 
de oi. Discutînd cu reprezen
tanții organelor județene agri
cole și cu crescători de oi, 
conducătorii de partid și de 
stat le recomandă să dezvolte 
sectorul zootehnic, izvor de 
mari venituri.

Sosind la Babadag, oaspeții 
pășesc pe un adevărat covor 
de verdeață și flori de primă
vară. Reprezentanții organelor 
orășenești de partid și de stat

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți conducători de 
pantid și de stat se interesează 
de posibilitățile sporirii în con
tinuare a producției, corespun
zător bazei tehnico-materiale 
în continuă modernizare și no
ilor condiții create prin reor
ganizarea agriculturii de stat. 
Se vizitează apoi îngrășătoria 
de porci. Un panou înfățișează 
rezultatele pe mai mulți ani și 
perspectivele acestei unități.

— Ați obținut beneficii — 
î emarcă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — dar ele nu sînt 
pe măsura posibilităților. De 
ce unii indicatori economici pe 
1968, față de 1967, scad în loc 
să crească. Cum este posibil ca 
planul pe acest an să fie sub 
nivelul rezultatelor din anul 
trecut ? — întreabă secretarul 
general al C.C. al P.C.R.

Justificările aduse de direc
torul întreprinderii că situația 
s-ar datora unor condiții ne
prielnice au fost apreciate ca 
nefondate.

Adresîndu-se reprezentanți
lor Trustului I.A.S. — Cons
tanța. și lucrătorilor din I.A.S. 
Mihail Kogălniceanu, tovară
șul Nicolae Ceaușescu aprecia
ză că la această fermă produc
tivitatea muncii este scăzută 
și le recomandă să experimen
teze măsuri pentru economisi
rea forței de muncă, pentru a 
dubla pe această bază produc
tivitatea muncii la îngrășarea 
porcilor. El cere cadrelor de 
conducere să raporteze despre 
măsurile luate pînă la 15 mai.

— Aveți pămînt mult, dar 
nu este permis să fie risipit

In timpul mitingului locuitorilor orașului Tulcea
Foto: AGERPRES

îi întîmpină cu căldură. Fete 
și flăcăi în costume populare 
oferă oaspeților plăcinte do
brogene, vin de Babadag în 
butoiașe și ulcioare.

Conducătorii de partid și de 
stat vizitează apoi întreprinde
rea agricolă de stat „Mihail 
Kogălniceanu", cu profil de 
producție cerealier și zooteh
nic.

Directorul întreprinderii, 
ing. Alexandru Pop, informea
ză pe oaspeți despre activita
tea desfășurată și rezultatele 
obținute.

le spune tovarășul Ceaușescu, 
remareînd faptul că construc
țiile fermei zootehnice sînt 
amplasate la distanțe mari 
una de alta.

Referindu-se la necesitatea 
studierii și rezolvării atente a 
problemelor economice ale în
treprinderilor agricole de stat, 
secretarul general al C.C. al 
P.C.R. arată că economiștii a-
grari ar trebui să vină să stu
dieze problemele la fața locu
lui, să acorde un sprijin con
cret și direct unităților agri
cole.

Gospodărirea chibzuită a 
pămîntului, a averii obștești — 

condiție a prosperității coopera
tivei, a bunăstării țărănimii

Oaspeții au fost invitați să 
cunoască și aspecte ale dezvol
tării agriculturii cooperatiste 
din județ. Țăranii din comuna
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La Întreprinderea agricolă de stat „Mihail Kogălniceanu"

Cataloi i-au poftit la coopera
tiva lor.

Aici se vizitează sectorul zo
otehnic, care, după cum in
formează gazdele, a contribuit 
la mărirea averii obștești și 
la sporirea valorii zilei-muncă.

Cooperatorii arată preocu- 
’ pârile lor pentru sporirea 
producției de carne și pentru 
extinderea micii mecanizări 
în zootehnie.

în continuare este vizitată 
Expoziția realizărilor agricul
turii cooperatiste din județ.

Imaginea agriculturii coope
ratiste din județ este întregită 
prin înfățișarea produselor a- 
gricole și animaliere ale coo
perativelor din județ. Alături 
de acestea sînt expuse pro
duse ale atelierelor anexe : 
renumite, căruțe dobrogene, 
coșuri din papură și a- 
lun, scaune și. mese împletite. 
Multe cooperative au realizat 
venituri anuale de ordinul mi
lioanelor, numai din confecți
onarea unor astfel de mărfuri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
i-a felicitat pe cooperatori re- 
comandîndu-le să dezvolte în 
continuare meșteșugurile moș
tenite din bătrîni și să învețe 
și pe cei din generația tînără 
tainele acestei arte frumoase 
și aducătoare de venituri im
portările.

Conducătorii de partid și de 
stat iau parte apoi la un în
suflețit miting, la care au ve
nit peste 10 000 de locuitori din 
toate comunele județului.

Deschizînd mitingul, ing. 
Constantin Cîrjan, președintele 
Lrniunii județene a cooperati
velor agricole de producție, a 
spus, între altele: Recente
le măsuri ce au fost luate 
în vederea folosirii judicioase 
a pămîntului și cele referitoa
re la sporirea cointeresării 
materiale a cooperatorilor pen
tru stimularea cultivării viței 
de vie — a spus vorbitorul — 
ne creează condiții pentru o 
activitate economică mai bu
nă.

In numele cooperatorilor din 
comuna Cataloi a luat cuvîn- 
tal Gheorghe Guli. președin
tele cooperativei. „încrederea 
nestrămutată în partid, năzu
ința noastră spre o viață mai 
bună, a spus el, ne-au înzecit 
eforturile, iar rezultatele ob
ținute sînt din ce în ce mai 
bune. Țăranii cooperatori tră
iesc astăzi mai bine, mulți 
dir tre ei și-au construit case 
noi. și-au cumpărat mobilă 
nouă, televizoare".

Ing. Maria Cucută, de la Co
operativa agricolă de producție 
din comuna Traianu, a subli
niat în cuvântul său că spe
cialiștii din agricultură, agro
nomi, zootehniști, medici ve
terinari, horticultori și meca
nizatori, au condiții pentru 
introducerea tehnicii noi și 
organizarea științifică a pro
ducției și a muncii, un cîmp 
vast de aplicare»în practică a 
cunoștințelor căpătate în anii 
de studii.

în numele mecanizatorilor 
și celorlalți lucrători din sta
țiunea de mașini și tractoare 
din Valea Nucarilor a vorbit 
șeful de .brigadă Bereza Sava.

în aplauzele puternice ale 
mulțimii, a luat apoi cu- 
vîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

(Continuare în pag. a 11-a)

A pe meserii în general, și olimpia- 
dei profesionale în special, un 
caracter permanent și de masă, 

A deosebit ae antrenant. în progra- 
w mul de activități al comitetului 

U.T.C., întocmit în spiritul măsu- 
A iilor preconizate de Consfătuirea 

pe țară a U.T.C., la capitolul : 
„Activități în sprijinul creșterii 
contribuției; tineretului la înfăp
tuirea sarcinilor de producție și 
ridicarea calificării'*, această cate- 
gorie de acțiuni ocupă un loc 
principal. Tovarășul Gheorghe 
Ghiță, explică densitatea acțiuni- 

• lor cu asemenea caracter prin a- 
ceea că : Lucrăm în general cu 
tineri stăpîniți de entuziasm, dor- 

W nici de afirmare, de etalare a vi- 
gurozității, curajului, inteligenței, 

• deprinderilor lor. Credem că ast
fel stimulăm interesul tinerilor, 
permitem manifestarea într-un 
teren sănătos a aptitudinilor.

Ceea ce ne spune interlocutorul 
nostru sînt rezultate din activita- 
tea practică. Concursurile „Cine 
știe, cîștigă" pe teme profesio- 
nale, cînd sînt pregătite cu fan- 

țp tezie, și mai ales olimpiadele pe 
meserii — întreceri de mai mare 

— amploare — se dovedesc a fi pe 
V gustul tinerilor, îi antrenează în 

citirea cărții de specialitate, în 
căutarea de soluții ingenioase, îi 

w face mai activi și, în același timp, 
mai utili producției, mai bine 

• pregătiți profesional.
Olimpiada pe meserii este o ac

țiune devenită permanentă. Cu 
• strungarii, s-a ajuns, cum spu

neam, în faza pe județ. Dar și la 
alte meserii se pregătesc fazele 

A de masă. Experiența deja existen- 
™ tă este prompt valorificată. Spre 

deosebire de anul trecut, în orga- 
A nizarea lor, la sugestia tinerilor, 
w au intervenit modificări. în ca

drul aceleiași meserii, tinerii se 
A întrec împărțiți în două categorii: 

absolvenți ai școlilor profesionale 
și, calificați la locul de muncă, 

_ punîndu-se condiția ca și unii și 
9 alții, să aibă cel puțin un an în 

meserie. Criteriile de admitere la 
întrecerile olimpiadei sînt pentru 

O toți aceleași: folosirea judicioasă 
a fondului de timp, calitatea co- 
respunzătoare a produsului și or-

ROMULUS LAL
® (Continuare în pag. a V-a)

UH HOU

GRUP DE
50 MW

(De la corespondentul 
nostru).

Prin lucrările începu
te zilele acestea, Termo
centrala Oradea își va 
mări capacitatea cu încă 
un grup de 50 MW. Noul 
grup va fi echipat cu un 
cazan de 400 tone abur 
pe oră și o turbină de 
50 MW. în actualul pro
iect sînt incluse șj lu
crări de modernizare a 
procesului tehnologic. 
Valoarea totală a vii
toarelor lucrări se ridi
că la 300 milioane lei. 
Odată cu intrarea în 
producție a noului grup 
— 1970 — termocentra
la* orădeană va produce 
anual 155 MW.

Hotărîrea cu privire la majorarea alocației de hrană

pentru elevii și studenții bursieri

îndemn la învățătură
Înscrisă în efortul perma

nent al partidului și statului 
nostru pentru crearea unor 
condiții optime de viață ti
neretului studios — Hotărîrea 
Comitetului Executiv al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român și a Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România cu 
privare la majorarea alocației 
de hrană a elevilor și studen
ților bursieri a trezit un puter
nic ecou printre beneficiat ii 
ei. In scrisori sau în convor
birile avute cu redactorii noș
tri, studenții și-au mărturisit 
bucuria și recunoștința pen
tru tot ceea ce se face în fo
losul lor, pentru grija per
manentă cu care sînt înconju
rați.

„Această hotărîre — spunea 
Florentin Popescu, student al 
Universității din București — 
prin care elevii și studenții 
bursieri vor beneficia a- 
nual de fonduri suplimen
tare atingînd impresionan
ta sumă de 230 milioa
ne lei, îndeamnă și obligă 
pe fiecare dintre noi la și mai 
multă perseverență în studiu, 
la noi eforturi în îndeplinirea 
obligației noastre principale 
— învățătura".

Studenta Dorina Munteanu 
de la Institutul politehnic din

Galați ne relatează: „Este, 
cred, lesne de înțeles cu cită 
bucurie am luat cunoștință de 
conținutul acestei noi hotărîri 
care vine în ajutorul tînărului 
de pe băncile școlilor și a in
stitutelor de învățămînt su
perior. Sporirea alocației de 
hrană cu 25—30 la sută față 
de cea prezentă înseamnă o 
îmbunătățire substanțială a 

' condițiilor de viață și de stu
diu. Împărtășesc părerea tu
turor colegilor de grupă și 
institut, afirmînd că, pentru 
noi, noua dovada a grijii par
tidului și statului față de tî- 
năra generație constituie nu 
numai un stimulent material 
ci și unul moral, un îndemn 
să învățăm mult mai bine".

Din scrisoarea lui Andrei 
Gyoloi, student al Facultății 
mecanică grea. Institutul poli
tehnic din Cluj — spicuim:

„Sîntem pe deplin mulțu
miți și recunoscători pentru 
continua grijă a partidului și 
statului nostru atit în ce pri
vește asigurarea unor foarte 
bune condiții de studiu cît și 
materiale. Se știe ce impor
tanță are o alimentație rațio
nală în menținerea integrală 
a capacității de muncă. Cu 
spirit gospodăresc se va reuși 
fără îndoială, dată fiind re
centa hotărîre în legătură cu 
majorarea substanțială a alo
cației pentru hrană, să se asi-

gure o alimentație mai bună 
la toate cantinele studențești. 
Această hotărîre oferă posibi
litatea îmbunătățirii meniuri
lor, asigurînd și o mai mare 
varietate a acestora. Avînd 
condiții bune de locuit, hrană 
consistentă, nouă, studenților, 
nu ne ramine decît să facem 
să se vadă acest lucru în pre
gătirea profesională".

La rîndul său, tînărul Ște
fan Matei, elev în anul 1 al 
Grupului școlar profesional al 
C.S.G., fruntaș la învățătură, 
ne scrie: „Conținutul hotărî- 
rii vizează direct și situația 
noastră, a viitorilor muncitori 
și tehnicieni ai Combinatului 
siderurgic Galați. Ca să dove
dim recunoștința pentru mi
nunatele condiții de viață ce 
ne sînt asigurate în anii de 
școală nu ne rămîne decît să 
ne sporim efortul de a învăța, 
de a ne pregăti astfel îneît, la 
repartizarea în noile obiective 
industriale să ne putem numi 
oameni cu o temeinică pregă
tire profesională. Personal mă 
voi strădui ca primul semn al 
recunoștinței mele să fie ex
primat în note și medii mari 
la învățătură".

Doi studenți din Baia Mare, 
viitori profesori de română, 
Georgeta Chiran și Mihai Pop, 

(Continuare în pag. a iV-a)
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Pupă ce a transmis locuito
rilor 4in comuna Cataloi și 
din celelalte comune și coope
rative, prezenți la adunare, tu
turor cooperatorilor din jude
țul Tulcea, salutul C.C. al 
partidului, al Consiliului de 
Stat și guvernului, tovarășul 
Ceaușescu a spus : în drum 
spre cooperativa dv. ani văzut 
cum se prezință culturile, cum 
sînt executate lucrările de pri
măvară ; trebuie să . spunem 
că impresia a fost bună. Am 
văzut cite ceva în cooperativa 
dv., am văzut expoziția pri
vind dezvoltarea agriculturii 
județului Tulcea. Rezultatele 
cooperativei Gatalpi, ca și ale 
altor cooperative din județul 
Tulcea, dovedesc că țărănimea 
noastră muncește eu hărnicie 
pentru creșterea producției a- 
gricole și demonstrează o dată 
în plus ce mari posibilități are 
agricultura noastră socialistă. 
Rezultatele dv. arată direcția 
spre care trebuie acționat pen
tru ca toate cooperativele din 
județul Tulcea să obțină roa
dele cu care se mîndrește coo
perativ^ din comuna Cataloi. 
Aceste roade le simțiți direct 
dv., membrii cooperativei, în 
valoarea zilei-mnncă de 56 lei. 
Veniturile dv. se situează 
printre veniturile cooperative
lor fruntașe din România. De 
aceea, vă felicit din toată ini
ma și vă urbz dv., cooperatori
lor din Cataloi, ca si din cele
lalte cooperative, succese tot 
mai mari.

Tov. președinte ne-a vorbit 
despre perspectiva executării 
de irigații, care vă vor deschi
de posibilitatea de a obține re
colte și mai mari. Ați auzit, 
cooperativa Traianu a obținut 
8 000 kg față de 3 000 cit ați 
obținut dv. — e o deosebire 
destul de mare. Merită să fa
ceți eforturi.pentru a realiza în 
cel mai scurt timp lucrările de 
irigații. Asta vă va da nu nu
mai recolte mari de porumb, 
ci și posibilitatea unei furajări 
mai bune a animalelor,, posi
bilitatea de a crește un număr 
mai mare de porci. Vor crește 
astfel și veniturile ■ cooperati
vei.

în toate cooperativele din 
județul Tulcea trebuie luate 
măsuri pentru âm bună,lățirea 
furajării, pentru o mai: bună 
selecție a șeptelului și, Ț>e a- 
ceastă bază, pentru creșterea 
producție de lapte. Veți- aduce 
astfel o contribuție mai mare 
la aprovizionarea* oamenilor 
muncii din patria noastră și 
veți obține venituri sporite. 2,8 
kg de lînă e producție medie la 
o oaie pe județ. Ieri în. județul 
Constanța, discutând . în unele 
cooperative, am ajuns la înțe
legerea că s-ar putea ușor ob
ține cel puțin 5 kg de lină pe 
cap de oaie. Dar am văzut că 
două'cooperative din județul 
dv. au producții de 6,5 kg lînă 
la un număr mare de oi. Oare 
cooperativa dv. nu se poate lua 
la întrecere cu acestea pentru 
a obține cel puțin aceeași can
titate de lînă ? E adevărat, asta 
înseamnă aproape de 3 ori mai 
mult ca în prezent.-Dar ^ceas
ta va face ca într-adevăr creș
terea ovinelor să fie rentabilă 
și, în același timp, să asigure 
industria noastră cu lîna nece
sară. Noi considerăm că expe
riența bună cîștigată pînă a 
cum trebuie sintetizată de că
tre conducerea județului, de 
către consiliul popular, de di
recția agricolă, de uniunea 
cooperativelor județene, de 
specialiști, pentru a putea ob
ține în următorii ani o crește
re simțitoare a producției ce
realiere și animaliere.

Am ascultat cu bucurie pe 
tovarășii oare au vorbit aci de 
preocuparea pentru mai buna 
folosire a pămîntului. Intrînd 
In Județ și chiar în cooperativa 
dv. se vede că aveți pămînt 
mult și de aceea puteți face ri
sipă. Dar nu e bine, tovarăși. 
Fiecare 
pămînt 
spor (

patrat de 
aduce un

metru 
poate

de venit pentru,' co
operativele noastre. Comite
tul Central al partidului și gu
vernul au elaborat proiectul de 
lege supus dezbaterii publice 
privind apărarea și îmbunătă
țirea fondului funciar. Să nu 
mai admitem nici o risipă a 
pămîntului pentru că acesta 

este un bun al întregului po
por, el trebuie să servească 
asigurării hranei și dezvoltării 
întregii noastre națiuni. Pă- 
mîntul trebuie gospodărit cu 
grijă pentru a obține recolte 
cît mai mari.

în cadrul vechii. regiuni ați 
luat-o înainte cu cîțiva ani ce
lorlalte regiuni în cooperativi
zarea agriculturii. Rezultatele 
pe care le-ați obținut de atunci 
pînă acum sînt frumoase. Coo
peratorii au astăzi condițiuni 
de viață, de muncă, de învăță- 
mînt, de cultură incomparabi
le cu cele din timpul regimu
lui burghezo-moșieresc și cu 
mult superioare celor de acum 
10 ani. Aceasta dovedește jus
tețea drumului pe care parti
dul nostru a orientat țărăni
mea de a-și uni pămîntul, de 
a-și uni eforturile în vederea 
folosirii mecanizării, îngrășă
mintelor, științei agricole pen
tru a smulge roade bogate fie
cărui hectar de pămînt. Avem 
perspective largi. In următorii 
ani se va asigura mecanizarea 
totală a lucrărilor agricole. Vor 
intra anul acesta și în anii vii
tori în funcțiune noi combina
te de îngrășăminte chimice 
care vor asigura ca în 1970 să 
dispunem pentru fiecare hec
tar de 110 kg de îngrășăminte. 
Aceasta creează posibilități 
superioare pentru fertilizarea 
pămîntului, pentru obținerea 
de recolte mari. Programul de 
irigații prevede să ajungem la 
circa 1 milion de hectare în 
1970. în anii următori trebuie 
să facem eforturi și mai mari 
pentru a nu mai fi nevoiți să 
privim spre cer, ci să folosim 
apa oare se găsește pe pămînt 
pentru a putea asigura la timp 
culturile, pentru a avea recol
te sigure. Folosind mijloacele 
pe care statul le pune la înde- 
mînă. țărănimea cooperatistă 
trebuie să facă eforturi tot mai 
mari pentru a moderniza agri
cultura noastră, pentru a o ri
dica la nivelul agriculturii din 
țările avansate, pentru a dpr 
vedi că agricultura socialistă 
poate lichida într-un termen 
scurt rămînerea în urmă pe 
care a moștenit-o și se poate 
situa la nivelul agriculturilor 
avansate din lume. Avem 
toate posibilitățile să realizăm 
aceasta, tovarăși.

Cunoașteți rezultatele obți
nute de clasa muncitoare in 
îndeplinirea planului în indus
trie. în primii doi ani ai cin
cinalului, sarcinile au fost de
pășite. Trebuie să spun că și 
țărănimea cooperatistă a depă
șit sarcinile planului cincinal. 
In primele trei luni, muncito
rii au obținut o producție mai 
mare decît prevedea planul 
din acest an. împreună cu re
zultatele pe care le obțineți dv. 
în agricultură, să facem ca

Efervescența socialistă 

a străvechilor așezări 
de la gurile Dunării

Salutați de mii de cetățeni, 
conducătorii de partid și de 
stat poposesc în orașul Tulcea, 
„Poartă a Deltei".

Urarea de bun sosit este a- 
dresată oaspeților de tov. Ion 
Andronache, prim-secretar al 
Comitetului municipal de par

prevederile planului cincinal 
privind dezvoltarea întregii 
economii naționale să fie nu 
numai realizate, ci și depășite.

Munca dumneavoastră este o 
parte a muncii întregului po
por. Rezultatele pe care le ob
țineți în fiecare cooperativă 
în parte sînt o părticică din 
rezultatele muncii entuziaste 
a întregii țări. Ele contribuie 
la creșterea avuției naționale 
a națiunii noastre, la creșterea 
bunăstării poporului, grăbesc 
desăvîrșirea construcției socia
liste, crearea condițiilor pentru 
trecerea la făurirea comunis
mului în România.

Cunoașteți, tovarăși, politica 
externă a partidului și statului 
nostru, preocuparea perma
nentă a guvernului, a Comite
tului nostru Central de a con
tribui la întărirea solidarității 
țărilor socialiste, a partidelor 
comuniste și mișcării revolu
ționare antiimperialiste de pre
tutindeni, de a dezvolta cola
borarea cu toate statele, fără 
deosebire de orînduire socială, 
de a milita pentru asigurarea 
păcii în lume. Așezăm relațiile 
noastre cu toate statele pe 
principiile de neclintit ale res
pectului reciproc, ale egalită
ții în drepturi, ale neamestecu
lui în treburile interne, ale res- 
pectăriii independenței și suve
ranității naționale, ale dreptu
lui fiecărui popor de a-și făuri 
viața așa cum dorește. Sîntem 
siguri că popoarele vor ști 
să-și făurească, prin forța lor, 
sub conducerea, clasei munci
toare, a forțelor revoluționare 
din fiecare țară, o viață nouă, 
fericită, fără asupritori.

Am avut deosebita bucurie 
ca în întîlnirile din județul 
dumneavoastră ca și din ju'de- 
țul Constanța să remarc ade
ziunea deplină a tuturor cetă
țenilor la politica internă și ex
ternă a partidului nostru, în
crederea nestrămutată, entu
ziasmul cu cară femei, bărbați, 
tineri, bătrîni, urmează poli
tica partidului nostru. Aceasta 
este dovada cea mai grăitoare 
că politica noastră corespun
de intereselor întregului popor, 
în aceasta constă garanția că 
ea va triumfa.

în încheiere, tovarășul 
Ceaușescu a urat cooperatori
lor din județul Tulcea noi suc
cese în agricultură, multă să
nătate și fericire în viața per
sonală.

In repetate rîiiduri, cuvînta- 
rea secretarului general al 
C.C. al P.C.R. a fost subliniată 
cu vii și însuflețite aplauze.

Mitingul ia sfîrșit într-o at
mosferă de mare însuflețire. 
Se încing vesele hore, în care, 
alături de cooperatori, se prind 
și conducătorii partidului și 
statului.

tid, președintele Consiliului 
popular municipal provizoriu.

Primul popas la muzeul 
„Delta Dunării", înființat a- 
cum 12 ani, care oferă vi
zitatorilor o expresivă sinte
ză a bogățiilor și frumuseților 
acestui ținut unic în Europa.

Conducătorii de partid și de 
stat urmăresc cu interes expli
cațiile date de Simion Gavri- 
lă, directorul muzeului, nu
meroasele hărți, exponate, 
diorame care înfățișează luxu
rianta viață a Deltei, bogăția 
florei și faunei, frumusețea 
fără seamă a priveliștilor. 
Acest așezămînt va căpăta în 
viitor o și mai mare extindere, 
cuprinzînd o secție de istorie și 
una de etnografie în cadrul 
unui mare muzeu în aer liber, 
de interes republican.

De la muzeu, conducătorii 
de partid și de stat se îndreap
tă spre cheiul Dunării, unde 
se ridică cea mai înaltă și cea 
mai frumoasă clădire a orașu
lui, noul hotel turistic, care va 
găzdui anual sute de vizitatori 
din țară și străinătate în drum 
spre Deltă.

Oaspeții se interesează de 
termenele de execuție, de e- 
conomicitatea lucrărilor, de 
calitatea acestora, fac reco
mandări.

Conducătorii de partid și de 
stat vizitează apoi întreprin
derea de Industrializare și 
Desfacere a peștelui. Tovară
șul Bucur Șchiopu, ministrul 
industriei alimentare, și Iancu 
Cojocaru, directorul întreprin
derii, au informat despre or
ganizarea producției a cărei 
valoare globală s-a ridicat 
anul trecut la 240 milioane lei.

îmbarcați pe nava „Repu
blica", oaspeții s-au îndreptat 
spre celălalt obiectiv indus
trial — Marele depozit frigo
rific, o unitate modernă dată 
în folosință anul trecut, ca 
urmare a necesității create de 
dezvoltarea pescuitului ocea
nic. Inginerul șef al întreprin ' 
derii, Teodor Lăzăreanu, pre
zintă oaspeților procesul teh
nologic de preparare și refri
gerare.

Oaspeții se îndreaptă din 
nou spre centrul orașului, unde 
are loc un mare miting. în 
fața tribunei amenajate în 
piața dominată de clădirea 
modernă a casei de cultură a 
sindicatelor,, pe străzile din a- 
propiere se aflau mii de locui
tori ai orașului și ai așezărilor 
învecinate.

Apariția la tribună a tova
rășilor Nicolae Ceausescu, 
Emil Bodnaraș și a celorlalți 
oaspeți este salutată cu ovații 
puternice, cu îndelungi urale.

Mitingul a fost deschis de 
Ion Andronache. primul se
cretar al Comitetului munici
pal Tulcea al P.C.R. Noua îm
părțire teritorial-administrati- 
vă a țării, ca și politica parti
dului de repartizare armonioa
să a forțelor de producție pe 
întreg teritoriul României, a 
spus vorbitorul, deschide pers
pective noi de dezvoltare eco
nomică și social-culturală a 
municipiului Tulcea. Directi
vele Congresului al IX-lea al 
Partidului și hotărîrile adopta
te de Conferința Națională au 
trezit un puternic ecou în rin- 
dul tuturor oamenilor muncii 
din acest străvechi pămînt ro
mânesc, și sînt traduse cu 
avînt în viață în vederea pu
nerii în valoare a bogatelor 
resurse ale orașului și județu
lui.

A vorbit apoi profesorul 
Mihai Albotă. Aplicarea măsu
rilor desprinse din hotărîrile 
Conferinței Naționale a parti
dului, a spus vorbitorul, des
chide perspective noi dezvol
tării învățămîntului. Preluînd 
tradițiile înaintate ale școlii 
românești, vom face totul ca 
prin munca noastră tinerele 
vlăstare de astăzi să crească 
și să ajungă un detașament 
puternic înzestrat cu însușiri 
nobile, cu forță intelectuală, 
capabil să muncească și să 
lupte cu abnegație pentru pros
peritatea României socialiste.

Ați putut lua cunoștință de 
realizările noastre, de entuzi
asmul cu care întregul colec
tiv al fabricii înfăptuiește sar
cinile de plan — a spus în 
cuvîntul său Maria Strimbea- 
nu, maistru la Fabrica de 
conserve de pește. Ne angajăm 
să milităm neobosit pentru 
folosirea rațională a timpului 
de muncă, ridicarea neconte
nită a calificării pentru a ob
ține numai produse de calita
te superioară, care să facă 
cinste mărcii fabricii noastre.

La Expoziția realizărilor agriculturii cooperatiste

A luat apoi cuvîntul Dioni- 
sie Dumitriu, membru de 
partid din anii ilegalității.

Atitudinea revoluționară a 
muncitorimii tulcene și atașa
mentul ei față de Partidul 
Comunist Român și-a găsit 
reflectare în marile bătălii de 
clasă din perioada ilegalității, 
în mișcarea de rezistență din 
Delta Dunării, în lupta plină 
de abnegație a muncitorilor în 
frunte cu comuniștii în zi
lele insurecției naționale din 
August 1944, pentru apărarea 
orașului amenințat cu distru

Socialismul nu poate fi edificat

decît cu participarea activă a

maselor populare
Secretarul general al C.C. 

al P.C.R. a transmis lo
cuitorilor municipiului și ju
dețului Tulcea salutul Comite
tului Central al partidului, 
Consiliului de Stat și guver
nului. Vorbitorul a mulțumit 
locuitorilor satelor șl orașelor 
județului Tulcea pentru mani
festările calde de dragoste șl 
de încredere fată de Partidul 
Comunist Român, conducătorul 
încercat al poporului pe calea 
socialismului șl comunismului, 
expresie a hotărîrii lor de a 
înfăptui neabătut politica In
ternă și externă a partidului 
șl statului. Dragostea și încre
derea poporului în partid — a 
spus tovarășul Ceaușescu — 
provine din faptul că în 
decursul anilor, începînd de la 

gerea de către armata hitle- 
ristă.

Alături de întregul popor, 
noi ilegaliștii, sîntem recu
noscători conducerii partidu
lui nostru că nu a uitat nici 
o clipă contribuția fiecăruia 
dintre noi. Experiența acumu
lată de vechii mllitanți ai par
tidului este îmbinată în modul 
cel mai fericit cu entuziasmul 
și elanul 'tinerelor cadre de 
partid, în scopul propășirii so
cietății românești.

în numele muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor în

crearea sa — așa cum a subli
niat aici un vorbitor, activist 
din ilegalitate — partidul nos
tru a fost singurul din istoria 
națiunii române care s-a con
topit în întregime cu interesele 
maselor șl a făcut totul pentru 
prosperitatea țării, pentru înăl
țarea ei pe culmile civilizației. 
Ele sînt rezultatul politicii 
marxlst-lenlniste a P.C.R. de 
făurire a societății socialiste In 
România pe baza unei industrii 
modeme, a unei agriculturi a- 
vansate, a învățămîntului, ști
inței și cultuiil care, toate la 
un loc, creează condițiile pen
tru bunăstarea și prosperitatea 
întregului popor. Ne mîndrim 
cu rezultatele obținute în a- 
nii construcției socialismului în 
toațe domeniile de activitate. 

treprinderii piscicole Jurilofca 
a vorbit Atanase Condrat, di
rectorul întreprinderii. El a 
arătat realizările acestei între
prinderi cu pondere însem
nată în economia județului 
Tulcea, precum și planurile de 
dezvoltare. Colectivul între
prinderii își propune să ame
najeze lacuri în suprafață to
tală de 21 000 hectare, sporind 
producția de pește.

Primit cu îndelungi urale și 
ovații a luat cuvîntul tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU, 

în aceste rezultate este în
corporată șl munca dumnea
voastră, a locuitorilor munici
piului șl județului Tuloea.

îmi amintesc cum arăta Tul
cea In 1948. Privesc acum o- 
rașul modem In continuă dez
voltare care asigură locuito
rilor să! condițiuni de muncă, 
de învățămînt, de cultură, cum 
nici nu puteau visa pe atunci. 
Comuniștii au arătat că stă 
In puterea noastră de a trans
forma România într-o țară în
floritoare, și fiecare oraș șl sat 
într-o localitate prosperă care 
să asigure oamenilor o viață 
demnă. Iată ce a devenit acum 
Tulcea sub îndrumarea parti
dului comunist, prin munca 
dv. plină de abnegație. Pen

tru aceste rezultate adresez 
tuturor muncitorilor, funcțio
narilor, inginerilor, intelectua
lilor din Tulcea, cele mal 
calde felicitări și urări de noi 
succese.

Relevind succesele obținute 
de poporul român în îndepli
nirea sarcinilor planului cin
cinal, tovarășul Ceaușescu a 
spus : Sîntem convinși că oa
menii muncii din municipiul 
și județul Tulcea vor aduce o 
contribuție entuziastă la în
făptuirea acestui program de 
bunăstare și prosperitate a Ro
mâniei socialiste.

Vă puteți mindri cu trecutul 
îndepărtat al localității dv., cu 
faptul că, de-a lungul secole
lor, cu toate greutățile pe care 
a trebuit să le învingă, popu
lația a știut să-și păstreze fiin
ța națională pe acest străvechi 
teritoriu românesc. Trecutul is
toric glorios trebuie să ne în
demne.'să înălțăm noi cetăți, 
noi monumente — desigur ce'- 
tați industriale, cetăți de cul
tură, monumente de artă. 
Munca de azi, știința, cultura 
trebuie să ateste în viitor for
ța, gindlrea, capacitatea crea
toare a poporului român, să 
vorbească peste veacuri de ce 
a fost în stare poporul nostru 
să înfăptuiască sub conducerea 
Partidului Comunist Român.

Am invitat cu ocazia vizitei 
la Tulcea și Constanța șl un 
grup de scriitori, compozitori, 
pictori. Am făcut aceasta în 
dorința ca și dînșii să cunoască 
mal îndeaproape felul de a 
munci și a gîndi al locuitorilor 
de pe aceste meleaguri stră
vechi ale patriei noastre. 
Ne-am gîndit că poate unii 
dintre ei vor reuși să redea 
cu măiestrie, atît istoria, cît și 
munca entuziastă de astăzi a 
locuitorilor, să arate cum știu 
oamenii muncii din Tulcea să 
îmbine trecutul și prezentul

(Continuare in pag. a Ul-a)
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pentru a făuri viitorul luminos 
al patriei.

E necesar să ne ocupăm per
manent de dezvoltarea învă- 
țămîntului, științei, culturii, 
artei, pentru că acestea consti
tuie părți inseparabile ale con
strucției socialiste. Nu se poa
te construi societatea socialistă 
și comunistă fără un înalt ni
vel de cultură al întregului 
popor. Tocmai de aceea parti
dul și statul fac totul pentru 
ca o dată cu progresul mate
rial al societății să dezvoltăm 
învățămîntul, știința și cultura. 
In acest fel pregătim temeliile 
viitoarei societăți comuniste în 
România.

în continuare tovarășul 
Ceaușescu a spus : Ne mîndrim 
cu succesele, clâ£ în munca 
noastră mai sînt. lipsuri, mai 
avem multe greutăți de învins. 
Am obținut rezultate bune în 
ridicarea nivelului de viață al 
poporului, dar trebuie încă 
multe de făcut pentru â asi
gura un trai îmbelșugat, un 
standard înalt de civilizație 
materială și culturală. Partidul 
nostru a știut și știe să des
copere greutățile, lipsurile, să 
le înlăture cu curaj, supunînd 
unei critici deschise tot ceea 
ce este vechi, perimat, tot ceea 
ce este greșit în activitatea 
noastră, luînd în același timp 
măsuri pentru a asigura mer
sul ferm înainte al întregii 
noastre societăți. Caracteristic 
politicii partidului nostru este 
că din ce în ce mai mult se 
sfătuiește cu masele, cu mun
citori, țărani, intelectuali, băr
bați, femei, bătrîni, tineri, asu
pra hotărîrilor pe care le a- 
doptă. în societatea pe care o 
construim puterea aparține în
tregului popor ; socialismul nu 
poate fi edificat decît cu 
participarea activă a maselor 
populare. In aceasta constă 
esența democrației socialiste.

Conferința Națională a trar 
sat un amplu program de mă
suri privind perfecționarea 
conducerii economiei, a întregii 
vieți sociale. înfăptuirea lui 
necesită eforturi intense din 
partea tuturor activiștilor de 
partid și de stat, a conducă
torilor din economie, a specia
liștilor din toate domeniile de 
activitate, a muncitorilor, ță
ranilor, intelectualilor. Tre
buie depuse eforturi pentru a 
perfecționa activitatea în fie
care întreprindere, în fiecare 
cooperativă, în fiecare școală, 
în fiecare instituție. Fiecare la 
locul său de mUncă trebuie să 
înțeleagă că are partea sa de 
răspundere în perfecționarea 
activității noastre, în crearea 
condițiilor pentru un progres 
rapid al țării pe calea socia
lismului și comunismului. Fie
care dintre noi trebuie să mun
cească cu simț de răspundere 
față de popor, față de socie
tate. Participînd la discutarea

La întreprinderea de industrializare și desfacere a peștelui din Tulcea

căilor pentru înfăptuirea hotă
rîrilor partidului și guvernu
lui, exprimîndu-și deschis pă
rerea în legătură cu soluțiile 
ce trebuie adoptate, fiecare ce
tățean trebuie să-și aducă con
tribuția la progresul general al 
patriei. x

Preocupîndu-se necontenit de 
rezolvarea marilor probleme 
ale construcției socialismului, 
partidul nostru, guvernul ță
rii acordă în același timp o 
atenție deosebită politicii in
ternaționale. Milităm neconte
nit pentru întărirea și dezvol
tarea colaborării cu țările so
cialiste, pentru ca, întărindu-se 
continuu, sistemul mondial 
socialist să-și poată exercita 
influența în lume, asupra în
tregii dezvoltări sociale. Mili
tăm necontenit pentru dezvol
tarea legăturilor și colaborării 
cu partidele comuniste și mun
citorești, cu mișcările revolu
ționare, de eliberare națională, 
antiimperialiste, de pretutin
deni pentru că numai unitatea 
acestor forțe poate asigura în
lăturarea pericolului unui nou 
război .mondial* Sîntem con
vinși .că forțele antiimperia
liste pot împiedica imperia
lismul să recurgă la o nouă 
agresiune mondială, sînt în 
stare să asigure pacea în lume.

în același timp, țara noas
tră dezvoltă relații cu toate 
statele fără deosebire de orîn- 
duire socială.

Așezînd la baza lor princi
piile ce se afirmă tot mai mult 
pe arena mondială — ale ega
lității în drepturi, respectului 
reciproc, independenței și su
veranității naționale, neames
tecului în treburile altor po
poare, principiul dreptului fie
cărui popor de a-și hotărî sin
gur felul de viață — sîntem 
convinși că numai pe a- 
ceastă bază se pot stator
nici relații de bună cola
borare între popoare, se poate 
asigura dezvoltarea pașnică a 
fiecărui popor, a fiecărei na
țiuni. Avem încredere în for
țele înaintate ale popoarelor 
că vor ști să găsească calea 
pentru a asigura lichidarea re
gimurilor de exploatare și a- 
suprire, pentru a făuri socie
tatea nouă, fără asupritori. De
sigur, în această luptă măreață 
există și trebuie să se dezvolte 
solidaritatea, sprijinul reciproc. 
Este cunoscut că România a- 
cordă un sprijin activ material, 
diplomatic, politic, eroicului 
popor vietnamez. Poporul ro
mân sprijină permanent po
poarele care luptă pentru cu
cerirea independenței națio
nale. Ne manifestăm solidari
tatea activ, cu toți cei care 
se ridică la luptă pentru inde
pendență, pentru libertate și 
dreptate socială. In acest fel 
ne îndeplinim îndatorirea de 
detașament înaintat al marii 
mișcări a progresului și civili
zației, a comunismului.

Noi' considerăm că între în
datorirea ' nâțiohală de asigu
rare a progresului socialismu
lui în" propria țară și între 
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îndatoririle internaționale, 
există o strînsă coeziune, o 
unitate indisolubilă. Aceste 
două sarcini nu pot fi despăr
țite în nici un fel. A accentua 
numai asupra uneia, înseamnă 
a nu-ți îndeplini cum trebuie 
rolul de comunist. Noi știm 
că rolul comunistului, al par
tidului, este de a sluji fără 
preget poporul și în același 
timp de a dezvolta solidari
tatea cu toate popoarele care 
luptă pentru independență și 
dreptate socială. Această po
litică de construcție socialistă 
și de solidaritate cu forțele 
progresiste de pretutindeni, co
respunde pe deplin intereselor 
poporului român, edificării so
cialismului în țara noastră, 
precum și cauzei socialismului 
în întreaga lunîe. Tocmai de 
aceea întregul nostru popor 
sprijină pe deplin această po
litică, este hotărît să o înfăp
tuiască neabătut.

In încheiere, tovarășul 
Ceaușescu a urat locuitorilor 
municipiului și județului Tul- 
cea succes în activitatea închi
nată înfăptuirii programului 
elaborat de Congresul al 
IX-lea, în ridicarea bunăstării 
populației, în contribuția la 
progresul general al patriei.

Participanții la mitingul din 
orașul Tulcea au aplaudat în 
repetate rînduri, cu entuziasm, 
cuvîntarea secretarului general 
al C.C. al P.C.R.

După miting, la Casa de cul
tură a sindicatelor, conducă
torii de partid și de stat dis
cută cu edilii municipiului 
despre perspectivele de dez
voltare ale orașului și a con
strucțiilor turistice în Deltă. 
Potrivit programului dezvol
tării urbanistice pînă în 1980, 
Tulcea — care are astăzi circa 
40 000 locuitori — își va dubla 
populația. Pînă în 1970, se vor 
organiza baze turistice și la 
Sulina, Mila 23, Uzlina și Mu- 
righiol.

Conducătorii de partid și de 
stat recomandă specialiștilor, 
proiectanților și arhitecților 
să valorifice experiența bo
gată dobîndită în construcțiile 
de interes turistic din Dobro- 
gea, depunînd eforturi sporite 
în munca de concepție și rea
lizare, pentru ca frumusețile 
Deltei să fie cît mai accesi
bile celor ce doresc să viziteze 
acest colț minunat al patriei 
noastre.

In cursul după-amiezii, con
ducătorii de partid și de stat 
s-au întîlnit cu activul de par
tid din județul Tulcea.

PAUL ANGHEL 
EMIL MARINESCU 
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ION ClUCHI

În încheierea vizitei în jude
țul Constanța, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Emil Bod- 
naraș, Gheorghe Rădulescu, 
Vasile Vîlcu, Iosif Banc, 
Gheorghe Stoica și Vasile Pa- 
tilineț s-au întîlnit joi seară 
cu activul de partid din județ 
și au participat la o masă to
vărășească.

In numele tinerilor din ju
dețul Constanța a luat cuvîn- 
tul tov. Ion Popescu, prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
U.T.C. Cei peste 54 000 uteciști, 
muncitori, țărani, intelectuali, 
elevi care muncesc și învață 
în satele și orașele județului 
Constanța — a spus vorbito
rul — reafirmă astăzi senti
mentul de căldă recunoștin
ță pentru tot ceea ce partidul 
a înfăptuit și înfăptuiește cu 
generozitate pentru viitorul 
lor, pentru viitorul strălucit al 
acestei țări.

Vorbitorul s-a angajat ca 
perfecționînd continuu stilul 
de muncă, să creeze în fiecare 
organizație a U.T.G. un cli
mat favorabil dezvoltării ini
țiativelor tineretului.

A vorbit apoi tov. Veta Io- 
nescu, președinta Comitetului

CUV1NTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,

Doresc să exprim în fața 
activului comitetului județean 
de partid impresiile pe care 
le-am adunat în cursul vizitei 
făcute azi în județul dv., ale în
tâlnirilor cu muncitorii, țăranii, 
intelectualii, cu miile și zecile 
de mii de locuitori ai acestor 
meleaguri, care ne-au ieșit în 
întâmpinare. Subliniez încă o 
dată că în manifestările calde 
cu care ne-a înconjurat peste 
tot populația vedem o expresie 
a legăturilor trainice ale parti
dului cu masele largi ale celor 
ce muncesc din patria noastră.

Am vizitat cîteva întreprin
deri din județul dv. Putem 
spune că muncitorii, tehnicie
nii, inginerii înfăptuiesc cu 
elan sarcinile lor mari, că acti
vitatea pe care o desfășoară re
prezintă o contribuție de preț 
în înfăptuirile- clasei noastre 
muncitoare, clasă care deține 
rolul hotărîtor în orînduirea 
socialistă, în producția de bu
nuri materiale, în făurirea 
vieții noi, în asigurarea pro
gresului general al societății. 
Doresc să felicit încă o dată 
muncitorii din județul dv. pen
tru aportul lor la opera de e- 
dificare a socialismului în 
România. (Aplauze).

Ne-am întîlnit cu țărani 
cooperatori. Deși timpul a fost 
scurt am putut discuta despre 
realizări și despre ceea ce tre
buie făcut în continuare în a- 
gricultura județului Constanța, 
care are perspective minunate 
de dezvoltare. Trebuie să sub
liniez în fața activului de 
partid și de stat din Constanța 
că plecăm cu impresii deosebit 
de pozitive despre felul în care 
țărănimea cooperatistă lucrea
ză pentru sporirea producției 
agricole, despre succesele obți
nute în modernizarea agricul
turii. împreună cu clasa mun
citoare, întreaga noastră țără
nime aduce o contribuție de 
mare însemnătate în făurirea 

socialismului. Felicit țărănimea 
cooperatistă din județul Con
stanța pentru activitatea și re
zultatele obținute în înflorirea 
agriculturii noastre. (Aplauze).

Ne-am întîlnit cu ingineri, 
cu învățători, profesori, cu oa
meni de știință. Vreau să sub
liniez contribuția de seamă pe 
care o aduce intelectualitatea 
din județul dv., ca de altfel in
telectualitatea din întreaga 
țară, alături* de muncitori și 
țărani ,1a înfăptuirea marilor 
sarcini ale construcției socia
liste. Este evident că fără con
tribuția inginerilor și oameni
lor de știință nici producția 
agricolă, nici producția indus
trială nu ar putea progresa așa 
cum trebuie. Muncitorii, țăra
nii, intelectualii constituie un 
tot unitar al societății noastre 
socialiste ; prin munca lor uni
tă se asigură dezvoltarea pa
triei. Numai în măsura în 
care această unitate se va ci
menta tot mai mult — ca re
zultat al progresului economic, 
social și cultural, al dispariției 
treptate a deosebirilor dintre 
activitatea muncitorului și a 
intelectualului pe baza ridi
cării nivelului de cultură și 
tehnică al clasei muncitoare — 
se poate asigura ridicarea acti
vității productive la un nivel 
superior, construcția victorioa
să a socialismului și comunis
mului în patria noastră. (A- 
plauze).

Partidul nostru a subliniat 
și,subliniază permanent rolul, 
important pe care îl au ști
ința, cultura, în opera de con
strucție socialistă, necesitatea 
ridicării continue a nivelului 
tehnic, științific, cultural al 
tuturor oamenilor muncii. A- 
ceasta este o cerință de bază 
a progresului societății socia
liste. Trebuie să spunem că, 
prin, politica sa în domeniile 
învățământului, științei și cul
turii, partidul nostru a reușit 
într-o perioadă destul de scur
tă, să obțină unele rezultate 
fără precedent în istoria Ro
mâniei. Este încă o dovadă a

județean al femeilor. Acordînd 
o înaltă prețuire, totala noas
tră adeziune politicii juste a 
partidului și statului nostru, 
umăr la umăr cu soții, frații și 
fiii noștri — a spus vorbitoa
rea — noi» femeile din județul 
Constanța, sîntem animate de 
dorința de a ne spori contri
buția la realizarea mărețului 
program de dezvoltare multi
laterală a țării. Comitetul ju
dețean al femeilor este perma
nent preocupat de a sprijini 
organele locale în întreaga lor 
activitate.

Ne aflăm aici — a spus tov. 
Dumitru Dumitriu, membru de 
partid din anii ilegalității, co
muniști din diferite generații, 
unii mai tineri, alții mai vîrst- 
nici, cu toții însă trăind ace
eași emoție și bucurie prileju
ite de prezența în mijlocul 
nostru a stimatului secretar 
general al C.C. al P.C.R., to
varășul Nicolae Ceaușescu, și 
a celorlalți oaspeți.

Sînt fericit că am ocazia să 
iau cuvîntul și să transmit to
varășilor noștri conducători un 
cald salut din partea comuniș
tilor vîrstnici din județul Con

stanța. Permiteți-mi totodată

justeței politicii marxist-leni- 
niste a partidului nostru, a 
conducerii sale (Aplauze). Do
resc la această întîlnire cu ac
tivul de partid să aduc feli
citări întregii intelectualități 
din județul Constanța pentru 
munca depusă alături de toți 
oamenii muncii, pentru con
tribuția sa la toate realizările 
materiale și spirituale de pe a- 
ceste meleaguri, să-i urez 
succes în activitatea de viitor. 
(Aplauze).

Unitatea între muncitori, ță
rani și intelectuali, care se ri
dică azi pe o treaptă superi
oară, constituie baza de granit 
a întregii noastre societăți, for
ța ei de neînvins, garanția 
victoriilor viitoare în construc
ția socialismului și comunis
mului în patria noastră. Fap- 

' tul că toate forțele sociale ale 
țării urmează neabătut politi
ca Partidului Comunist Român 
se datorește consecvenței cu 
care el a militat și militează 
pentru dezvoltarea națiunii 
socialiste, punînd mai presus 
de orice interesele vitale ale 
poporului român. Au vorbit 
despre aceasta aici, ca și cu 
ocazia altor întîlniri, și tova
răși care au luptat în ilegali
tate? Partidul nostru se bucură 
de recunoașterea generală ca 
forță conducătoare a societă
ții. Aceasta nu pentru câ este 
înscris în lege, în Constituția 
patriei. Recunoașterea rolului 
său conducător este rezultatul 
faptului că partidul și-a înde
plinit și își îndeplinește cu 
cinste îndatoririle față de po
por. El și-a cîștigat acest rol, 
servind cu credință poporul, 
luptînd pentru fericirea și 
bunăstarea lui. (Aplauze).

Nu există azi în România 
om cinstit, de bună-credință, 
care să nu recunoască că ceea 
ce s-a înfăptuit sub conduce
rea comuniștilor constituie • e- 
poca de aur a patriei. 
Viitorul patriei este legat de 
partidul comunist și numai ur- 
mînd neabătut politica comu
niștilor poporul își poate rea
liza visul de fericire și prospe
ritate. (Aplauze).

Abordînd unele probleme 
ale activității desfășurate în 
diferitele domenii ale vieții 
sociale din județ, tovarășul 
Ceaușescu a spus :

Cunoscînd rezultatele pe 
care le-ați obținut în dezvol
tarea industriei și agriculturii 
avem încrederea deplină că 
oamenii muncii din Constanța, 
comitetul județean, organele 
comunale și orășenești de 
partid, comuniștii vor înfăptui 
neabătut politica partidului, 
vor obține succese tot mai 
mari. Ceea ce s-a realizat pînă 
acum în județul dv. ne dă 
dreptul să manifestăm încre
dere deplină în forța, în capa
citatea oamenilor muncii, a 
comuniștilor, a organelor con
ducătoare din județ. Noi apre
ciem organizația de partid din 
Constanța ca o organizație pu
ternică, în stare să unească 
eforturile tuturor comuniștilor, 
ale tuturor oamenilor muncii, 
spre înfăptuirea programului 
Congresului partidului, a ho

să-mi exprim sentimentele de 
recunoștință pentru faptul că 
partidul nostru acordă o înal
tă prețuire miilor de activiști 
care și-au adus contribuția cu 
devotament atît în anii grei ai 
luptei pentru răsturnarea ve
chii orînduiri, cît și în opera 
de construire a socialismului.

Să ne trăiți, iubite tovarășe 
Ceaușescu, ani mulți și glo
rioși în fruntea partidului nos
tru, spre îndeplinirea tuturor 
năzuințelor și aspirațiilor în
tregii noastre națiuni socia 
liste.

Luînd cuvîntul, tov. Petre 
Ionescu, prim-secretar al Co
mitetului județean Constanța 
al P.C.R., președintele Consi
liului popular județean provi
zoriu a spus : Cu prilejul 
vizitei în localitățile și u- 
nitățile economice din ju
dețul nostru, ați putut ve
dea entuziasmul cu care oa
menii din toate sectoarele de 
activitate îmbrățișează măre
țele sarcini trasate de Congre
sul al IX-lea, de Conferința 
Națională a Partidului, hotă- 
rîrea cu cane luptă pentru în
făptuirea lor.

După ce a înfățișat un ta

tărîrilor Conferinței Naționale, 
a directivelor Comitetului 
Central. Felicit organizațiile 
de partid, comuniștii, activul 
de partid, comitetul județean 
pentru felul cum își îndepli
nesc sarcinile încredințate de 
conducerea partidului. Vă urez 
succese tot mai mari în acti
vitatea dv. (Aplauze).

Am subliniat în întîlnirile de 
astăzi una din constantele po
liticii partidului nostru, aceea 
de a se consfătui permanent cu 
oamenii muncii și de^ a ela
bora împreună cu întregul 
popor căile pentru progresul 
mai rapid al patriei. Doresc sa 
spun activului de partid să 
acorde o atenție și mai mare 
decît pînă acum întăririi legă
turilor cu masele oamenilor 
muncii, consultării permanente 
cu acestea nu numai asupra 
problemelor mari ale politicii 
interne și externe, dar și asu
pra problemelor legate de 
propășirea continuă a județe
lor, orașelor, comunelor, între
prinderilor, cooperativelor. So
luțiile pe care le adoptați, 
măsurile pe care le stabiliți în 
vederea înfăptuirii directive
lor generale să fie rezultatul 
gândirii maselor largi. Pe acea
stă bază se va asigura unirea 
eforturilor tuturor pentru 
înfăptuirea sarcinilor ce ne 
stau în față. Trebuie să înțele
gem, tovarăși, că democrația 
noastră socialistă se bazează 
tocmai pe consultarea, pe 
atragerea largă a maselor la 
conducerea treburilor țării. 
Noi înțelegem democrația nu 
in sens burghez — de pălăvră
geală, indisciplină, anarhie, 
înțelegem democrația ca par
ticipare activă a cetățenilor la 
elaborarea și înfăptuirea po
liticii partidului, la asigurarea 
mersului rapid pe calea per
fecționării continue a socie
tății socialiste, la crearea con
dițiilor pentru trecerea la fău
rirea societății comuniste. Nu
mai astfel democrația socia
listă se manifestă din plin, își 
dovedește forța, vitalitatea, do
vedește superioritatea orîndui- 
rii noastre noi. (Aplauze).

Conferința Națională a dez
voltat în mod creator directi
vele stabilite de Congresul al 
IX-lea. Am și trecut la înfăp
tuirea unora din hotărîrile 
Conferinței Naționale. Mă re
fer la reorganizarea adminis
trativ-teritorială-, la constitui
rea noilor organe de partid și 
de stat județene și orășenești. 
Se află în curs de definitivare 
delimitarea teritorială a co
munelor și constituirea noilor 
orgarie de partid și de stat 
comunale, care trebuie să se 
termine pînă la sfîrșitul lunii 
mai, începutul lunii iunie. De 
pe acum trebuie să spunem 
că, așa cum se desfășoară, a- 
ceastă acțiune este privită cu 
interes, cu simț de răspundere 
de către țărănime și sîntem 
convinși că ea va duce la o 
îmbunătățire substanțială a 
vieții satelor. Și alte măsuri 
urmează să fie aplicate. A fost 
elaborată hotărîrea privind 
organizarea comitetelor de di
recție în întreprinderi — a- 

blou cuprinzător al realizări
lor economice și a perspecti
velor de dezvoltare a indus
triei și agriculturii, vorbitorul 
a spus : Recenta reorganizare 
administrativ-teritorială, dic
tată de etapa actuală de dez
voltare a țării noastre și aplica
tă în chip creator, potrivit 
condițiilor și perspectivelor 
de dezvoltare a întregului 
teritoriu al țării deschide 
și județului Constanța largi 
perspective de înflorire ma
terială și spirituală. In 
răstimpul scurt care s-a scurs 
de la aplicarea ei în viață, a- 
ceastă măsură a partidului și 
statului și-a dovedit pe deplin 
viabilitatea.

Combătînd cu hotărîre orice 
manifestare de rutină și de în
chistare, comitetul județean 
de partid și Consiliul popular 
județean vor urmări cu perse
verență ridicarea întregii ac
tivități economice, politice și 
social-culturale la nivelul ce
rințelor noii etape de dezvol
tare a României socialiste.

In continuare, primul secre
tar al Comitetului județean de 
partid a spus : Oamenii mun
cii din județul Constanța ur

ceasta este însă numai o parte, 
și aș spune, nu cea mai im
portantă în ce privește indus
tria. In cursul acestui 
an vom lua măsuri 
de organizare mai bună a ac
tivității financiare, de plani
ficare, de aprovizionare — 
probleme de fond ale vieții 
noastre economice. Activul de 
partid și de stat va trebui să 
acorde în lunile care vin o 
preocupare permanentă aces
tor probleme. Avem, de ase
menea, sarcini mari în pregă
tirea cadrelor necesare con
ducerii diferitelor domenii de 
activitate. Urmează să fie a- 
doptate și alte măsuri, cum 
este legea la care m-am refe
rit astăzi, privind apărarea 
fondului funciar, căreia con
ducerea partidului îi acordă o 
importanță deosebită. A fost 
supus de curînd spre dezba
tere Codul penal care are. de 
asemenea, o însemnătate foar
te mare în viața noastră so
cială. Trebuie să se acorde 
toată atenția dezbaterii, stu
dierii, consultării oamenilor 
muncii asupra prevederilor 
Codului penal, pentru câ, după 
Constituție, această lege are o 
valoare esențială pentru așe
zarea unor norme de drept cît 
mai corespunzătoare societății 
noastre'. Nu este un secret 
pentru nimeni că în decursul 
anilor s-au comis unele abu
zuri. Este drept că ele aparțin 
trecutului, dar adoptarea nou
lui Cod penal trebuie să îm
piedice cu hotărîre repetarea 
lor. Conducerea partidului și 
statului nostru acordă o aten
ție deosebită acestei probleme. 
Codul penal trebuie să asigure 
respectarea cu sfințenie a le
galității socialiste astfel ca ni
meni, sub nici o formă, să nu 
o poată încălca, să nu poată 
comite abuzuri. Trebuie să ex
cludem pentru totdeauna bu
nul plac, arbitrariul, în aciv 
vitatea socială, legile țării fi
ind obligatorii pentru toată 
lumea. (Aplauze). Principala 
răspundere pentru aplicarea 
legilor revine partidului nos
tru, conducerii sale, activului 
de partid și de stat. Ei trebuie 
să fie exemplu de respectare 
a legalității, să nu admită nici 
pentru ei, nici pentru nimeni, 
cea mai mică încălcare a le
gilor patriei. Aceasta este una 
din cerințele esențiale ale de
mocrației noastre socialiste. 
(Aplauze). Sîntem partid de 
guvemămînt. Avem răspunde
rea destinelor patriei. Trebuie 
să așezăm întreaga ordine a 
societății pe bază de legi, care 
să corespundă condițiilor eco
nomice și sociale din patria 
noastră. Dacă undeva apar 
nepotriviri, ele nu trebuie so
luționate în mod arbitrar și 
aducînd corecturi și modifi
cări legii.' Numai veghind la 
respectarea legii vom asigura 
ca societatea noastră să fie cu 
adevărat cea mai dreaptă so
cietate din lume. (Aplauze). 
Viața cere să perfecționăm 
continuu societatea noastră, 
democrația noastră. Dar une
ori se vorbește numai despre 
o latură a acestui proces care 

măresc cu viu interes și cu de
plină satisfacție neobosita ac
tivitate desfășurată de parti
dul nostru, pentru întărirea 
unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, a 
colaborării frățești cu toate 
țările socialiste, a cooperării 
cu celelalte state ale 
lumii, pe baza principiilor 
respectării independenței și 
egalității în drepturi, a nea
mestecului în treburile in
terne.

Vă asigurăm, dragi tovarăși, 
pe dumneavoastră personal, 
iubite tovarășe Ceaușescu, că 
muncitorii, țăranii și inte
lectualii din județul Constanța, 
strîns uniți în jurul partidu
lui, al Comitetului său Cen
tral, însuflețiți de perspecti
vele luminoase ce ne stau în 
față, vor munci și în viitor cu 
abnegație și elan spoilt pentru 
prosperitatea acestor melea
guri, pentru continua dez
voltare șl întărire a scumpei 
noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

Primit cu puternice șl în
delungi aplauze a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

e importantă dar nu singura. 
Nu trebuie să ne scape din ve
dere o a doua latură extrem 
de importantă a democrației 
socialiste — răspunderea ce
lor însărcinați, investiți cu 
răspunderi în stat și în partid, 
răspunderea pe care o are fie
care comunist, fiecare cetă
țean al țării, pentru destinele 
patriei noastre. In dezbaterea 
problemelor privind dezvolta
rea societății noastre să por
nim de la răspunderea fiecă
ruia — mai mare sau mai 
mică, în raport cu investirea 
pe care o are — a fiecăxui ce
tățean, țăran, muncitor, inte
lectual, bătrîn sau tînăr, băr
bat sau femeie, pentru desti
nele patriei noastre. Nimănui 
nu-i este admis să nesocoteas
că interesele patriei. Aceia 
care nu își fac datoria ies, cum 
se spune, afară din rînd. Ei 
trag înapoi dezvoltarea socie
tății. In democrația socialistă 
trebuie să se îmbine consulta
rea largă, expunerea liberă a 
părerilor, discuțiile critice și 
autocritice cu simțul de răs
pundere al tuturor în fața po
porului, căruia fiecare dintre 
noi trebuie să-i dea socoteală, 
în acest spirit recomand ac
tivului nostru de partid din 
Constanța să-și organizeze și 

_să-și desfășoare activitatea.
In cuvîntările pe care le-am 

ținut astăzi am vorbit despre 
cîteva aspecte ale situației in
ternaționale și despre felul în 
care partidul și guvernul ță
rii noastre au acționat și vor 
acționa în viitor în politica 
internațională. De aceea, nu aș 
dori să mai revin acum asupra 
acestor probleme. Esențial 
este că, în fața pericolului pe 
care-1 reprezintă imperialis
mul, trebuie asigurată unirea 
tuturor forțelor antiimperia
liste, unitatea țărilor socialis
te și partidelor comuniste și 
muncitorești internaționale, 
întrebarea care se pune, este 
ce ar trebui făcut și de ce se 
întîmpină greutăți în direcția 
aceasta ? Sigur, nu e ușor de 
răspuns la aceste întrebări. 
Divergențele nu au căzut din 
cer. Ele sînt rezultatul unor 
stări de lucruri, unor anoma
lii, unor încălcări ale princi
piilor care trebuie să stea la 
baza relațiilor dintre țările so
cialiste, din sînul mișcării co
muniste internaționale. Și în 
viitor pot apărea păreri deo
sebite într-o problemă sau 
alta. Noi nu o dată am arătat, 
și nu numai noi, și multe alte 
partide că în dezvoltarea so
cială, pornind de la condiții 
istorice economice, naționale 
deosebite, pot apărea moduri 
diferite de înțelegere, inter
pretare și rezolvare a unor 
probleme.

Aceasta nu trebuie însă să 
ducă la ascuțirea divergențe
lor, la neînțelegeri ; existența 
acestor deosebiri de păreri sau 
rezolvarea diferită a unor pro
bleme nu trebuie să impieteze 
asupra unității de acțiune în 
problemele unde avem același 
punct de vedere, adică în pro
blemele fundamentale, mari, 
ale dezvoltării sociale, ale lup
tei antiimperialiste.

După părerea noastră, lichi
darea amestecului de orice fel 
în treburile altor partide și 
țări socialiste este calea spre 
lichidarea divergențelor, spre 
unitate și colaborare interna- 
ționalistă. In acest spirit, par
tidul nostru va milita și în 
Viitor, considerând că în felul 
acesta își aduce contribuția 
la cauza generală a socialis- 
muiui și comunismului. 
(Aplauze).

Aș dori, tovarăși, în înche
iere, să urez activului de par
tid, tuturor comuniștilor, ac
tivului de stat, tuturor color 
ce muncesc din județul Con
stanța succese tot mai mari 
în activitatea pentru înflori
rea județului, pentru prospe
ritatea patriei.

Tovarășul Ceaușescu a toas- 
•tat pentru 1 partidul comunist, 
pentru poporul român — con-, 
structor al socialismului.



Rus IOAN

A ANILOR DE ȘCOALĂ

CICLURI DE ACȚIUNI
pe Întreaga perioada

Numărul de ore afectat 
distracției, completării cul
turii generale, sportului este 
relativ mic, raportat la ceea 
ce trebuie să știe un elev, 
variind între iă-30 de ore 
în șapte zile. Cum sînt 
fructificate aceste ore ? Ca
drele didactice și organi
zațiile U.T.C. din școli reu
șesc să confere valoare ac
țiunilor destinate elevilor ? 
Și, în general, ce se oferă ? 
Căutăm răspunsuri la a- 
ceste întrebări în două li
cee din Cluj.

— Am pornit de la un 
principiu, ne spune tova
rășul PETRE BUCȘA, di
rectorul Liceului „Ady- 
Șincai". Conducerea școlii, 
împreună cu organizația 
U.T.C. — care răspunde di
rect de organizarea activi
tății extrașcolare — și-a 
propus să ofere elevilor în 
timpul liber activități al 
căror efect să rămînă, să 
fie de lungă durată. Nu-ți 
poți permite, cînd ai la dis
poziție timp puțin, să te 
pierzi cu mărunțișuri.

Cum a fost aplicat acest 
principiu ? într-0 zi, fa 
sfîrșitul orelor, în sala de 
festivități, se înmînează 

» premii. Alexandru Mure- 
șan (cl. a X-a), Alexandra 
Marius Zucan (cl. a Xl-a), 
Lucian Toacșen (cl. a X-a), 
Emilia Mureșan (cl. a Xl-a) 
premiul I. Li se înmînează 
plicuri. Ce conțin oare ? se 
întreabă și ei și colegii. De 
data aceasta premiile I, II 
și III au fost acordate în 
bani. Premianții s-au bucu
rat. La librărie tocmai so
siseră cîteva cărți noi. A- 
flăm mai precis despre ce 
este vorba. în școală a fost 
lansat un concurs de crea
ție — proză, poezie, repor
taj, cuvinte încrucișate — 
concurs lansat în nuwărul 
1 al revistei școlii „ABC“. 
Ne aflăm în școală tocmai 
în momentul cînd se pagi
nează ’ numărul doi al re
vistei. Aruncăm ochii pe 
sumar. Articole de socio
logie, știință, artă, proză, 
poezie, reportaje, cuvinte 
încrucișate, probleme de 
matematică, instantanee, 
fotografii etc. Numărul doi 
al acestei interesante re
viste școlare va intra cu- 
rînd sub tipar în cîteva sute 
de exemplare.

— Ați încheiat con
cursul ? îl întrebăm pe to
varășul Bucșa.

— Prima etapă. Tocmai 
lansăm un alt concurs mai 
cuprinzător, la care vor pu
tea participa elevii cu ap
titudini diverse. Primim 
pentru concurs culegeri de 
folclor, reportaje de tot 
felul, prezentări de cărți, 
probleme originale, relatări 
istorice, scenarii, proză poe
zie. epigrame etc. Dorim să 
antrenăm un număr cît 
mai mare de elevi, indife
rent în ce domeniu. Ado
lescența este prin excelen
ță etapa întrecerilor de tot 
felul și este limpede că 
trebuie lărgită sfera con
cursurilor școlare, fiecare 
liceu să aibă un concurs 
al său tradițional.

— De multe ori în rela
țiile școală-instituții de 
cultură se petrec nereguli. 
Dumneavoastră, după cîte 
știm, aveți în acest dome
niu o experiență bună j 
cum s-au perfecționat le
găturile cu aceste institu
ții ?

— Ne-am propus să or
ganizăm concerte-lecții. Am 
ajuns la o înțelegere cu 
Opera. S-a întocmit un iti- 
nerariu muzical. Dar isto-

■ ria muzicii nu se învață 
după notițe, ci ascultînd în 
primul rînd. Așa că soliști 
de la opera vin la aceste 
concerte-lecții. care au loc 
în școală și interpretează, ; 
costumați ca pe scenă, un 
fragment din operele mu
zicale discutate. Pentru pa
tru spectacole, care vin să 
completeze concertele-lec- 
ții, am închiriat sala ope
rei. Atunci nu va fi în sală 
nimeni în afara celor peste 
1 000 de elevi ai liceului 
nostru. O înțelegere ase
mănătoare am încheiat și 
cu teatrul. Aici, pornim de 
la programele școlare. Vom 
solicita Teatrului Național 
să prezinte numai pentru 
noi spectacole cu piese des
pre care s-a vorbit elevilor 
la orele de literatură. De 
fapt, intenția noastră este 
mai cuprinzătoare. Activi
tățile nu se adresează nu
mai elevilor din clasele 
mari, ci și celor din clasele 
V—VIII. De fapt, tocmai a- 
cești elevi se vor bucura în 
întregime de inițiativa a- 
mintită. Adică, un elev va 
participa pînă la termina
rea liceului — evaluăm ci
frele minime — la circa o 
sută de spectacole de operă 
și teatru, fără să mai pu
nem la socoteală acțiunile 
de acest fel cu caracter in
formativ, precum și faptul 
că numeroși elevi merg 
și neorganizat la alte ma
nifestări cultural-artistice.

Amintind despre aceste 
inițiative ale conducerii li
ceului și organizației U.T.C. 
am vrut să subliniez că este 
nevoie să inițiem cicluri de 
acțiuni, cu continuitate pe 
parcursul a mai mulți ani 
de studii și care să aibă un 
obiectiv bine precizat. Ac
țiunile noastre, bunăoară, 
urmăresc să formeze de la 
această vîrstă spectatorul 
de operă și teatru, anii de 
școală reprezentînd mo
mentul cel mai potrivit 
dezvoltării discernămîn- 
tului artistic, al bunului 

. gust.
întreprindem o anchetă 

la Liceul nr. 11 din Cluj, 
întrebăm s „Care sînt ac
țiunile extrașcolare care 
v-au plăcut mai mult?" 
Elevii din clasa a X-a C 
au nominalizat 13, cei din 
clasa a Xl-a 12, iar cei din 
clasa a Xl-a C 7. Activi
tățile cu caracter turistic 
sînt așezate la loc de cinste. 
Numeroase vizite, excursii, 
drumeții desfășurate ani la 
rînd, pregătite ca adevă
rate expediții științifice cu 
scopuri bine stabilite sînt 
îmbrățișate cu aceeași pa
siune de dascăli și elevi, 
pasiune transmisă de la o 
generație la alta. Un grup 
de elevi întruniți în cercul 
de istorie, în urmă cu mai 
mulți ani, conduși de pro
fesorul Palko Atilla au a- 
dunat relicve, iar astăzi 
școala dispune de un bogat 
muzeu de arheologie cu 
sute de piese, dintre care 
unele prețioase, intrate în 
atenția specialiștilor. Ca să 
ne dăm seama cît de pu
ternică a devenit pasiunea 
pentru istorie a membrilor 
cercului, amintim că unii 
dintre ei sînt azi absolvenți 
ai diverselor facultăți și 
participă și acum, alături 
de elevii din clasele a V-a 
și a Xl-a, în numeroase du
minici, la săpături arheo
logice. „Pasiunea este un 
lucru de durată" ne mărtu
risea profesorul Palko.

Importanța turismului 
desfășurat în întreg anul 
școlar, nu mai trebuie de-

monstrată. Dar turismul nu 
este un lucru tocmai sim
plu. Organizarea în anume 
condiții a unor excursii sau 
chiar a unei drumeții pre
tinde cunoștințe diverse. 
Iată motivul care a deter
minat organizația U.T.C. să 
inițieze un curs de perfec
ționare turistică. în cadrul 
acestuia, cu ajutorul agen
ției din Cluj a O.N.T., se 
predau cicluri de lecții des
pre istoria turismului, sem
ne convenționale și topo
grafie.

Alte activități de la acest 
liceu ar putea constitui o- 
biectul unui reportaj. De 
pildă, cercul de artă plas
tică care își desfășoară ac
tivitatea. pe două planuri, 
în primul rînd, membrii 
cercului participă la expu
neri despre arhitectură, 
pictură, grafică, sculptură 
etc. Apoi, creează ei înșiși

• acasă, iar lucrările se dis
cută la școală. La nivelul 
școlii se organizează un 
concurs de artă plastică și 
o expoziție cu lucrările cele 
mai reușite. Tema con
cursului din acest an: „Via
ța elevilor în România41. E 
foarte necesar, intr-adevăr, 
ca diferitele activități, mai 
ales cele care au caracter 
de creație, să se finalizeze 
în expoziții sau sesiuni.

Dintre numeroasele acti
vități desfășurate pînă a- 
cum în școlile amintite, am 
ales numai cîteva care cre
dem că răspund unui prin
cipiu necesar în organiza
rea timpului liber i acela al 
inițierii unor activități cu 
efect de durată, cu influ
ență asupra formării nive
lului cultural al elevilor.

întreprinderea Automatica din 
București. Se asamblează 
panouri electrice pentru ma

șini unelte.

PANORAMIC CULTURAL
Săptămîna a stat sub zodia 

Thaliei : în primul rînd spec
tacolul Teatrului Național 
sîrb din Novi-Sad cu piesa- 
proces „Victoria" de George 
Lebovici. Au urmat apoi cîte
va premiere bucureștene : 
„Macbeth" de W. Shakes
peare la^ Teatrul „Lucia Sturd- 
za Bulandra" în regia lui Li- 
viu Ciulei și „Ca la Tanase" 
la Teatrul Satiric Muzicșl.

Spectacolul lui Ciulei, al 
doilea din seria reprezentații
lor shakespeariene în montare 
unică (același decor ca și la 
„Iulius Cezar") a prilejuit pu
blicului cunoașterea unei fa
țete mai puțin cunoscute a 
disponibilităților actoricești 
ale lui Octavian Cotescu, in
terpretul rolului titular, pre
cum și reîntîlnirea cu arta 
vibrantă a prețuitei actrițe 
Clody Bertoia — în Lady 
Macbeth.

îi înconjoară o distribuție 
de prestigiu din care nu lip
sesc Ștefan Ciubotărașu, Ni- 
colae Secăreanu, Toma Cara- 
giu. Petre Ghgorghiu, Em. 
Schaffer, Gina Patrichi, Lu
cia Mara, Mariella Petrescu, 
Ion Caramitru și alții.

După o absență îndelun-

gata de pe scena revistei (mă 
rog, estradei, cum a rămas din 
păcate termenul oficial), H. 
Nicol ai de revine în dubla 
ipostază de autor (alături de 
Jack Fulga) și interpret al 
spectacolului „Ca la Tanase" 
despre care „gurile rele" spun 
că este o reușită a cărei fide
litate fața de titlu ar putea 
anunța o înviorare a genului 
tocmai printr-o reluare a tra
dițiilor.

La teatrul ..Barbu 
vrancea'* un adevărat 
inent : prima întâlnire 
blicului bucureștean cu un 
mare dramaturg necunoscut, 
Radu Stanca, a cărei „Horă a 
domnițelor “este o emoționan
tă partitură de teatru poetic.

Spectacolul regizat de So- 
rona Coroamă concentrează 
tinerele forțe actoricești ale 
teatrului : Doina Tamaș, Adi
na Atanasiu Poenaru, Marieta 
Luca, Doina Lazăr, Andreea 
Năstăsescu, Alexandru Repan 
etc.

Radu Stanca va fi cunos
cut spectatorilor din capitală 
și prin intermediul spectaco
lului cu piesa-poem „Ostate- 
cul" pe care teatrul din Sibiu

Dela- 
eveni- 
a pu-

— aflat în turneu — o pre
zintă astăzi în sala din Schitu 
Măgureanu a Teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra".

Același colectiv va. mai pre
zenta mîine seară o piesă de 
Ibsen care n-a mai figurat de 
mulți ani în repertoriul ro
mânesc „Rosmersholm".

★
în rotonda Ateneului s-a 

deschis o expoziție îndelung 
așteptată de toată lumea ' sa
lonul umoriștilor, manifestare 
a unui număr de 50 artiști din 
întreaga țară, și din toate ge
nerațiile care expun peste 300 
lucrări.

De consemnat și o expozi
ție deschisă la sediul Uniunii 
ziariștilor . 
cinetică. 
Cotoșman.

proiecte de artă
Autor : Roman

★
au reușit, în sfîrșit,

HARALAMB ZINCĂ

- ROMAN -
REZUMAT

Mihai Miroiu, vameș în portul Constanta, sosește In București 
pentru a-și petrece concediul. Se instalează. în casa mătușei sale. 
Eufrosina Bănescu. întîmplător, i se oferă prilejul de a o cu
noaște pe Virginia Munteanu — funcționară la Direcția valutară 
a Băncii Naționale — de care se îndrăgostește. Intr-una din zile, 
Mihai Miroiu dispare în chip misterios. Cazul 1 se încredințează 
tînărului căpitan de miliție, Liviu Roman. După primele cerce
tări, moartea Eufrosinei Bănescu, pe cît de subită pe atît de 
misterioasă, complică brusc situația.

— Arată-mi cît era ușa de deschisă, îl ceru Roman.
— Vă arăt — vai de Dumnezeul meu — vă arăt îndată I Atît 

era deschisă, cam pe jumătate...

- 33 -

TELEVIZIUNE TEATRE

Cinefilii
să vadă un film regizat de 
Terence Young — autorul ce
lebrului serial cinematografic 
„James Bond". Din păcate 
„Eddie Chapman, agent se
cret" este un film oarecare, 
nu lipsit de profesioualitate, 
nu lipsit de interpreți celebrii 
(Yul Brynner, Crostopher Plu
mmer, Romy Schneider) dar 
trist prin indiferența sa fața 
de valorileVmorale.

Săptămîna cinematografică 
ne-a oferit totuși două satis-

• 16,30 — Fotbal : Dina- 
mo-București — Steagul Ro
șu Brașov.

• 18,15 — Pentru cei mici : 
Lanterna magică.
• 18,30 — Curs de limba 

spaniolă (lecția a 11-a).
• 19,00 — Pentru școlari : 

„România pitorească".
• 19,30 — Vizita conducă

torilor de partid și de stat în 
județele Constanța și Tulcea. 
Reportaj filmat realizat de 
Studioul de Televiziune 
București.
• 20,00 — Telejurnalul de 

seară.
• 20,10 — Tele-enciclope- 

dia.
• 21,25 

Evadatul.
• 22,15 — în spirală. Emi

siune muzical-distractivă.
• 22,30 — Invitata noastră : 

Cîntăreața de muzică ușoară 
Gaby Novak.

• 23,25 — Telesport.
• 23,40 — închiderea emi

siunii.

Film serial:
I

SIMBĂTĂ 
13 APRILIE 1968

Opera Română ,>Tra- 
viata" ora 19,30 ; Opereta 
„Prințesa Circului" ora 
19.30; Teatrul Național 
Sala Comedia „Jocul ade
vărului" ora 19,30 ; Sala 
Studio ..Topaze" ora 19.30 ; 
Teatrul de Comedie „Nic- 
nic" ora 20 ; Teatrul Lucia 
Sturdza Bulandra sala 
Studio „Sfîntul Mitică 
Blajinu" ora 20; Teatrul 
Mic „Tango" ora 20 ; Tea
trul C. I. Nottara sala 
Magheru „Petru Rareș" 
ora 19.30; Sala Studio 
„Femei singure" ora 20 ; 
Teatrul Barbu Delavrancea 
„Hora domnițelor" ora 
19.30 ; -țeatrul de Stat din 
Sibiu în sala din Schitu 
Măgureanu a Teatrului 
Lucia Sturdza Bulandra 
„Ostatecul" ora 20 ,

•— Nu mai mult ?
— Nuu...
— Abia atunci Roman observă un lucru nu lipsit de interes 

— cheia era vîrîtă în broasca ușii nu pe dinafară, ci pe dinăun
tru. Amănuntul îl îngîndură și mai rău.

— Tovarășe, îl trezi din gînduri lăptăreasa. îmi dați voie 
să plec, că mi se strică laptele, tovarășe.

Roman îi ceru buletinul de identitate, își trecu în carnetul său 
datele care-1 interesau, apoi zise:

— Poți să pleci...
La poartă, curioșii nu se risipiseră încă. Lăptăreasa ieși din 

curte ; fu asaltată cu tot felul de întrebări, ea însă se mul
țumi să le răspundă crucindu-se. după care o luă repede la 
picior.

Roman coborî cele trei trepte de la intrare, ocoli clădirea și 
ajunse în dreptul camerei lui Miroiu, unde era fereastra des
chisă. Se opri. Fereastra nu era prea înaltă. Se apropie de zid 
și se apucă să-1 cerceteze. cu atenție : descoperi pe pămînt, 
chiar sub fereastră, fărîmituri proaspete de tencuială. „Să fi 
intrat oare pe fereastră ? se întrebă el nedumerit. De ce ? 
Miroiu putea să intre foarte bine pe ușă !4‘ Faptul i se păru 
mai mult decît derutant. Găsise cheia vîrîtă în broască pe dină
untru : deci Miroiu, sau oricare altul, n-ar fi putut să intre, 
și asta din pricina cheii doamnei Bănescu, aflată în broască 
„Deci, neputînd intra, socoti Roman, vizitatorul s-a îndreptat 
spre fereastră... A deschis-o ca să poată pătrunde în casă". 
Căpătă certitudinea că vizitatorul nocturn n-a putut să fie 
altcineva decît Miroiu... A intrat pe fereastră și a ieșit, normal, 
pe ușă...

4
Sosi o mașină a D.G.M.-uIul, Din ea coborî procurorul, me

dicul legist și locotenentul major Nisipeanu, de la cabinetul știin
țific. Intrară tus-patru In casă. In prezența procurorului, me
dicul legist trecu imediat la cercetarea cadavrului. în vremea 
asta, căpitanul Roman, frecîndu-și nervos cu palma scăfîrlia 
aspră, îi atrase lui Nisipeanu atenția asupra cîtorva elemente :

— în cameră, lîngă fereastră, e un scaun. €u siguranță că 
infractorul a luat valiza de pe șifonier și a pus-o pe scaun... 
bănuiesc că a încărcat-o cu lucruri... Cercetează atent și po
deaua...

— De ce nu încerci cu dinele T își dădu Nisipeanu cu pă
rerea. deschizînd trusa.
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neretului, de călirea lui fizică, 
pornindu-se de la ideea funda
mentală de ordin metodologia 
că în centrul activității de for
mare a tineretului va trebui 
să se afle educarea lui prin 
muncă și pentru muncă.

Voiesc să mă refer aici pe 
scurt numai asupra importanței 
studierii cu atepție a timpului 
liber al tineretului. Literatura 
de specialitate cunoaște în ul
timii ani, pe plan mondial, o 
deosebită ascensiune în trata
rea acestei coordonate umane 
de o valoare excepțională. Re
țin atenția în special lucrări 
ca celej ale lui G. Hourdin, 
J. Dumazedier. E. Morin, J. La- 
loup, Giovani Toți, Eduard 
Breuse și, alții. Deja se vorbește 
de o civilizație a timpului li- 

v ber. în octombrie 1962 în ca
drul Congresului de la Reims, 
a fost fondat un organizm in
ternațional (B1L) al timpului 
liber (loisir).

Desigur că în stabilirea pre
ocupărilor și a tematicii sale 
de cercetare; centrul va ține 
seama și de existența unor co
lective deja închegate și cu 
preocupări mai vechi în pro
bleme privind educația tine-' 
retului. Mă refer la cercetările 
desfășurate în acest domeniu 
de unele institute ale Acade
miei Republicii Socialiste Ro
mânia (în special cel de 
psihologie), de către laborato
rul de sociologie al Ministeru
lui învățămîntului, de unele 
catedre universitare, de către 
alte institute ca cel de igienă, 

■Institutul de științe pedago
gice etc.

Colaborarea strînsă 
a centrului de cerce
tare a problemelor 
tineretului cu aceste 
unități constituie o 
cerință imperioasă.

Un alt aspect de 
ordin metodologic tot 
atît de important îl 
constituie orientarea 
cercetărilor în pro
blematica tineretului 

. spre laturile sale 
profund educative, 
spre „etajele supe
rioare ale personali
tății umane44, avînd 
ca notă dominantă 
coordonate majore 
ca formarea conștiin
ței de sine și a res
ponsabilității sociale, 
a atitudinii înaintate 
față de muncă și so
cietate, împlinirea 

marilor cerințe morale legate 
de idealul comunist al epocii 
noastre.

Aceste coordonate ale tine
retului se cer studiate multi
lateral, pornindu-se de la cer
cetările concrete, de la analiza 
minuțioasă a tendințelor pozi
tive, dar și a unor stări con- 
flictuale. Se cere o reanalizare, 
cu înalt simț de răspundere și 
temeinicie științifică, a unor 
poziții greșite, după părerea 
noastră, care pornesc de la 
ideea de bază că educația ti
neretului este, un proces univoa 
de la generația mai vîrstnică la 
cea care se pregătește să intre 
în arena marilor responsabili
tăți sociale.

Se cere însă a fi. pusă în dis
cuție și o altă problemă și 
anume aceea a eficienței cer
cetărilor în acest domeniu. 
Primii beneficiari vor fi 
activiștii U.T.C., organizații
le de tineret care urmea
ză să aplice în activi
tatea lor practică rezultatele 
cercetărilor. Se cer luate în a- 
cest scop toate măsurile pen
tru difuzarea în masă a cuce
ririlor științifice în acest do
meniu. Se impune o temeinică 
pregătire a activiștilor U.T.C. 
în domeniul sociologiei, a psi
hologiei, pedagogiei etc. Ei pot 
fi primii colaboratori ai cen
trului de cercetări șl pot aduce 
o contribuție deosebită în 
îmbunătățirea conținutului, a 
metodelor și stilului în educa
ția tineretului.

Noile sarcini privind educa
ția tineretului duc în mod im
plicit la cerințe de ordin mai 
general privind cercetările în 
domeniul sociologiei, psiholo
giei, pedagogiei. Se cer elabo
rate „la zi" unele capitole ale 
lucrărilor de bază în acest do
meniu, încorporate în aceste 
lucrări rezultatele noilor cer
cetări în problemele tinere
tului.

să creeze stări neexistente 
încă, să realizeze scopuri pos
tulate, concepute dinainte. 
Punctul de plecare al cercetă
rilor pedagogice este admite
rea unei stări ' de lucruri do
rite din punct de vedere e- 
ducativ, deci a unor variabile 
care deocamdată există nu
mai în închipuire și care ur
mează să fie realizate.

în cercetările pedagogice 
rolul proiectiv crește imens. 
Scopurile educației se concep 
pe baza liniilor directoare 
formulate în documentele de 
partid și în politica de stat în 
acest’ domeniu. Cercetările 
pedagogice au ca notă domi
nantă nu numai faptul că ur
măresc să explice fenomenele, 
să observe tendințele; ele 
urmăresc să dirijeze, să trans
forme, pe baza unor legități 
descoperite deja — de peda
gogie sau de alte științe so
ciale — sau în curs de desco
perire. Personalitatea tinere
tului n^fimcl determinată nu
mai de natura sa biologică sau 
psihologică, ci și de condițiile 
sociale în ansamblul lor, aceste 
probleme complexe pot fi cer
cetate în comun de diferitele 
științe, fiecare dintre acestea 
aducîndu-și o contribuție spe
cifică în rezolvarea lor.

O altă trăsătură specifică a 
științelor sociale în epoca 
noastră — științele despre om 
urmează aceeași linie — este 
tendința interferării metodo
logicei de cercetare, a împru
mutului tot mai accentuat de 
tehnici și procedee de la o 
știință la alta.

A Hotărîrea plenarei C.C. al 
P.C.R. privind organizâreâ u- 
nui centru de cercetări pentruA problemele tineretului a pro
dus un ecou puternic atît în 
rindurile celor ce vor benefi-9 cia direct de rezultatele aces
tor cercetări, cît și printre 
specialiștii în diferite ramuriQ de cercetare privind proble
matica omului în general, a 
tineretului în special.9 Reține atenția în mod deo
sebit prevederea din Hotărîre

•
 că acest centru va fi încadrat 
cu sociologi, pedagogi, psiho
logi. Este o indicație de ordin 
metodologic — după părerea 
noastră — de o importantă 
deosebită, subliniind ideea că 

ale 
în 

acest domeniu, că educarea 
A și formarea tineretului, ca de 

altfel întreaga problematică a 
educării omului în general, 

A trebuie să constituie obiectul 
unor cercetări exhaustive, cu 
implicații pluridimensionale, 
avînd un caracter interdisci- 
plinar.

@ Literatura de specialitate a 
înregistrat— pe plan mondial 
— în ultima jumătate de se-9 col, succese importante în stu
dierea tineretului. Dacă ne-am 
referi, de pildă, numai la cer-

® cetările privind vîrsta adoles
cenței, de la remarcabila 
lucrare a lui Stanley Hall — 
„Adolescența" (New York, 
1904) și pînă azi. aceste cer-

•
 cetări au cunoscut un drum 
mereu ascendent (se citează 
aproximativ 6 000 de lucrări

£ și studii mai importante în 
această problemă). Și 
în țara noastră autori

A ca Gh. Marinescu, C. 
w I. Parhon, Gh. Zapan,

I. PopescuTeiușan, 
St. Zissulescu, C. Mu
reșean, I. Balanțof. 
F. Niculescu, Ursula

@ Șchiopu sau cercetă
tori ai unor institute 
de cercetare științi-9 fică (sociologie, psi
hologie, pedagogie) 
și-au adus o contri-9 buție importantă în 
studierea acestei pe-

•
 rioade de vîrstă.

Dacă am încerca să 
operăm unele apre- 

@ cieri de sinteză pri
vind ansamblul con- 
cepțiilor și cunoștin- 9 țelor contemporane 
în problematica o- 
mului în general și a 
tineretului în special, ș-ar pu- 
tea spune că iese în evidență 9 caracterul lor contradictoriu, 
unele înoercînd să-1 explice 
de „jos în sus" (biologism), iar 9 altele încerclnd să-1 explice de 
„sus în jos" (spiritualism, per- 

A sonaljsm, etica valorilor).9 Numai concepția marxistă 
privește omul în totalitatea

•
 determinantelor lui, pe 
toate planurile și în totalita
tea coordonatelor sale. Această

•
 concepție nu sustrage omul 
din biologie, antropologie, psi
hologie, sociologie, psihologie 

zgx socială Ea se străduiește să 
“ concentreze într-o singură 
problematică variatele date si

A probleme ale tineretului, ale 
omului în general, prezentate 
atît în științele particulare

@ cît și în diferitele discipline 
filozofice.

Dacă în trecut științele s-au 9 dezvoltat adesea pe ramuri 
distincte, de sine stătătoare, 

A iar obiectul unei științe era 
w distinct de al alteia, în condi

țiile actuale, știința în gene- A ral, cea despre om în special 
evoluează tot mai mult ca un 
sistem, cuceririle științei devin 

“ tot mai mult reacții în lanț.
Ținînd seama de aceste ten- 

f dințe generale ale științei con
temporane, de tendințele și 

£ specificul cercetărilor în pro
blematica tineretului, apare, 
după părerea noastră, deose
bit de clar faptul eă încerca
rea oricărei științe (sociologie, 

9 psihologie, biologie, pedagogie) 
de a explica singură, multila
teral problemele deosebit de 
complexe ale tineretului, este 
un nonsens, o pretenție ab
solut nerealizabilă.

în altă ordine de idei, se 
9 poate sublinia faptul că aspec

tele educative apar implicit 
ț în întreaga problematică a 

cercetărilor tineretului.
Cercetările pedagogica ur- 

® măresc, pe baza unor ipoteze,

4b problemele 
™ cercetării

complexe 
științifice

TINERETULUI
Prof. dr.

Petre Bârbulescu
șef de secție la

Institutul de științe pedagogice

Romy Schneider

facții: ecranizarea nuvelei
,Trei grăsuni'* de Juri Oleșa 
în regia unui reputat actor 
Alexei Batalov, și comedia 
poloneză „Noul locatar".

T. S.

Cu toate acestea, se observă 
încă tendința de fetișizare a 
unor metode de cercetare. 
Printre acestea se afirmă cu 
toată intensitatea, uneori chiar 
în mod virulent, metoda an
chetelor. Nu mai vorbim de 
faptul că de cele mai multe 
ori acestea sînt aplicate cu to
tul greșit din punct de vedere 
științific, că eșantioanele alese 
nu sînt cele semnificative, că 
interpretările- „fulger" duc u- 
neori la concluzii subiective, 
deja prestabilite de ancheta
tor, că de la un număr de 
cîteva cazuri luate în anchetă, 
să spunem la o anumită școa
lă sau fabrică, se trag con
cluzii la nivelul țării etc.

Dezbaterile și schimbul de 
opinii cu privire la organiza
rea centrului de cercetări pen
tru problemele tineretului au 
dus la cristalizarea problemati
cii generale a investigațiilor 
științifice în acest domeniu. 
Rețin atenția în mod deosebit 
probleme majore ca : tineretul 
ca obiect de cercetare în știin
țele sociale ; psihologia vîrste- 
lor cu notele de profil : tineret 
urban, industrial, agrar, șco
lar : sociologia muncii și viața 
profesională a tineretului ; 
tineretul și viața științifică i 
cultura tineretului și munca 
politico-educativă ; organiza
țiile și asociațiile de tineret : 
educația tineretului în școală 
și în afara școlii ; viața de fa
milie și timpul liber al tinere
tului etc. Desigur că această 
problematică deosebit de com
plexă trebuie selectată, temele 
de cercetare ordonate după a- 
numite cerințe de importanță 
și urgență. '

Este normal că printre pre
ocupările de bază ale centrului 
să fie problemele legate de 
pregătirea profesională, po
litică, «ulturală și morală a ti-

F

— Ar fi de prisos... Cîinii, într-un oraș mare cum • Bucu- 
reștiul, mai mult încurcă...

— S-ar putea să ai dreptate! zise Nisipeanu.., începu să 
monteze blitz-ul pe aparatul de fotografiat.

Ceva mai tîrziu, doctorul se ridică, se scutură pe genunchi, 
apoi, luîndu-și -ochelarii de pe nas, se adresă procurorului:

— Probabil inima... un clasic atac de cord. Dispuneți autopsia. 
Blitz-ul din mîna lui Nisipeanu prinse să fulgere. Procurorul

se uită întrebător la Roman.
— Cred că e necesar, zise căpitanul.
— De acord, încuviință și reprezentantul procuraturii.
— Cînd e vorba de autopsie, înțelegerea dintre miliție și 

procuratură e deplină, observă doctorul rîzînd. Și fără nici un 
rost, își puse din nou ochelarii pe nas.

B

Vestea morțil doamnei Bănescu și a dispariției fără veste 
a nepotului ei se răspîndi în cartier cu repeziciune. Tot mai 
mulți curioși se adunau în fața porții, iar milițianul de la poar
tă răgușise tot strigînd pe cît de oficial, pe atît de neconvin
gător : „Dați-i drumul ! Staționatul interzis !“ Ieșind din nou 
în curte și zărind mulțimea clocotind în stradă, Roman nu se 
înfurie, ba dimpotrivă... Știa din proprie experiență — clocotul 
acesta va scoate In suprafață o dată cu tot felul de fleacuri, 
elemente nu lipsite de interes. Și nu se Înșelă. Puțin mai tîr
ziu, auzi din stradă un îndemn i

— Du-te, mă, și povestește 1
Du-te ! Du-te 1 mai răsunară cîteva voci.

Milițianul deschise poarta șl făcu loc unui puști să treacă. 
Acesta ezita să înainteze, dar milițianul îl împinsă în diracția 
unde se afla Roman.

— Du-te 1 îl îndemnară din nou glasurile celor din stradă. 
Dacă avea patrusprezece ani. Roman îl încurajă să se apropie.

Puștiul îl ascultă. Știind din experiență ce rezonanță are în min
tea adolescenților pronunțarea cuvîntulul „criminalist". Roman 
se recomandă :
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— Sînt- criminalistul Liviu Roman. Tu cine ești ? îi întinse 
mîna. O întinse și băiatul, șovăitor.

— Eu sînt Victor Celmare, răspunse băiatul cu o voce subțire, 
în plină transformare.

— Elev ?
— Elev, spuse el emoționat. Palmele atîrnînd de niște brațe 

lungi uscățive, păreau să-i fie de prisos : nu știa unde să și le 
mai ascundă.

— în ce clasă ?
— Intr-a opta. Sînteți chiar criminalist ? îndrăzni el să în

trebe, minunîndu-se.
Și pentru că avea în buzunar o pipă dăruită de Lili „de haz", 

din care nu fuma niciodată, o scoase, ducînd-o în colțul gurii.
— Am auzit că ai să ne spui ceva foarte important, deveni 

Roman grav.
— Da ! Chiar așa... Vreau să vă spun ceva... Știu dintr-o carte 

pe care am citit-o, că orice amănunt într-o anchetă are impor
tanță...

— Așa e, îl aprobă Roman, trăgînd din pipa fără tutun.
— E adevărat ce ce spune ?
— Da’ ce se spune ?

Că nepotul tușei Bănescu ar fi dispărut de două zile ?
*— Da, n-a mai dat pe acasă...
— Dacă-i adevărat, atunci să vă declar ceva foarte important, 

ceva decisiv... se lăudă băiatul, ducînd mîinile la spate. Alaltă
ieri, cam pe la cinci și jumătate, eu stăteam la fereastră...

— Unde locuiești ?
— Aici, nu departe, explică puștiul. Pe Vultur, colț cu Parfu

mului... la numărul... Stăteam la fereastră și-mi făceam lecțiile 
la franceză... învăț franceza cu un profesor. De la fereastră, l-am 
văzut pe nepotul doamnei Bănescu..

îl cunoști ?
— Păi cine nu-1 cunoaște ? Toți îl cunoaștem... Eu, cel puțin, îl 

vedeam în fiecare zi trecînd. L-am văzut și alaltăieri... Venea 
dinspre casă și o luase pe Parfumului...

— In ce direcție ? deveni Roman curios
*— La dreapta, spre Dudești.

Și atunci al văzut o mașină luîndu-se după el ? întrebă Ro
man, amintindu-și de propriile supoziții.

(Continuare in numărul de MARȚI)
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Hl F A. ȚII
ft prilejul aniversării zilei de 

naștere a tovarășului Kim lr Sen

Cu prilejul celei de-a 56-a 
aniversări a zilei de naștere 
a’ tovarășului Kim Ir Sen, se
cretar general al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, 
președintele Cabinetului de 
Miniștri, vineri după-amiază 
ambasadorul R. P. D. Coreene 
la București, Kim The /Hi, a 
oferit o gală de filme, urmată 
de un cocteil.

Au participat tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al

Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Constantin Dră- 
gan, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consi
liului Central al U.G.S.R., Mi
hai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., membri ai C.C. al 
P.C.R., miniștri, activiști de 
partid și de stat.

Au fost prezenți șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București.

în Editura politică 

a apărut:

Consfătuirea 
pe țară a Uniunii 

Tineretului 
Comunist

O delegație a Grupului națio
nal român al Uniunii interparla
mentare a plecat la Dakar (Sene
gal) pentru ă lua parte la lucră
rile sesiunii de primăvară a Uni
unii Interparlamentare.

Din delegație fac parte prof, 
dr. Tudor Drăganu, vicepreșe
dinte al Comitetului de conduce
re al Grupului, și Constantin Pa- 
raschivescu-Bălăceanu, membru 
al Comitetului.

Vineri la amiază, a avut loc la 
Academie, solemnitatea decer
nării Ordinului Muncii clasa I, a- 
cordat profesorului Grigore Elies- 
cu, membru corespondent al Aca
demiei, pentru merite deosebite 
în domeniul științific și didactic.

Distincția a fost înmînată de 
tovarășa Constanța Crăciun, vice
președinte al Consiliului ,de Stat.

La Casa Arhitectului din Ca
pitală s-au deschis expozițiile 
„Concursul sistematizarea pieței 
liceului Gh. Șincai din București" 
și „Schițe de călătorie" (acuarele) 
a arhitectului Nicolae Alexan- 
drescu.

(Agerpres)

Unul din locurile mult îndrăgite de timișoreni: pe molul Begăî
Foto : R. LUCIAN

J COMUNICAT
• cu privire la vizita 
*in Republica Socialistă
• România, a ministrului
• afacerilor externe
• al Republicii
• Volta Superioară,
• Malick Zorome

• Astăzi, de la ora 17,30, în 
sala sporturilor de la Floreasca 
va începe întîlnirea internațio
nală de gimnastică dintre echi
pele feminine ale României și 
U.R.S.S. în prima zi, se vor des
fășura exercițiile impuse.

Duminică, de la ora 17,30, au 
loo exercițiile libere.

Campionatul diviziei naționale de fotbal seamănă cu o melo
dramă care are de toate : și început, si intrigă, și iubire, și dez- 
nodămînt. „Intriga", dacă privim atent clasamentul — regrupa
rea echipelor atît în zona zeiței Fortuna cît și în zona fatală — 
se declanșează intr-un moment în care dragostea pentru fotbal 
se stinge ca o iubire fadă. Meciurile de duminica trecută s-au 
desfășurat pe toate cele șapte stadioane cu o medie de specta
tori alarmant de scăzută (între 5 — 8 000). Dacă marea noastră 
iubire pentru fotbal va fi satisfăcută în continuare numai de 
goana iluzorie după puncte în campionat, nu-i exclus ca spor
tul — rege să devină și parazitar : să aibă nevoie de subvenții.

Ce va prima în etapa de mîine : intriga sau iubirea ?
1. Steaua — U.T.A. Antrenorii Stelei ar trebui să se decidă ce 

cer elevilor săi : ori joc ofensiv, cu participarea suplă a tutu
ror compartimentelor (Rotaru și Sătmăreanu, cei doi fundași de 
margine, au predilecție pentru jocul ofensiv, dar parcă-i trage 
cu sfoara de picioare cineva de pe margine), ori pentru jocul 
plat al prudenței ? U.T.A., dacă nu intră pe teren cu gîndul că 
haina care i se potrivește cel mai bine este cea a jocului deschis, 
pentru victorie, ăr putea forfeta. Mă gîndesc, evident, la scor.

2. Dinamo București — Steagul roșu Brașov. Dinamo iese din 
cabină în cea de-a XIX etapă cu gîndul la „marele serial" de 
victorii. Nu putem să nu iubim fotbalul măcar pentru „aventu
rile" slăbiciunii sale. Dinamo, care se gîndea cu groază la cite 
puncte trebuie să acumuleze pentru a fugi de „zona neagră", a- 
saltează acum titlul, și nu fără șansă. Arma contraatacului, cind

AVANCRONICĂ
INTRIGĂ
ȘI IUBIRE

ZILNIC 15 MINUTE
DĂRUITE

• SĂNĂTĂȚII

Cu asistentul universitar DUMITRU HÎTRU

Catedra de atletică grea de la I.C.F. Ciclul II
.forței

• Turnl ciclist al Marocului a
programat vineri etapa a 12-a, 
care a avut loc pe traseul Te- 
tuan—Larache (105 km). A cîș- 
tigat suedezul Ripfel în 2h 35’11” 
urmat de alergătorul romfin I. 
Stoica — 2h 35’^6” și maroca
nul Braire — 2h 35’41”. In cla
samentul general individual 
continuă să conducă Soderlund 
(Suedia) — 47h 25’11”, urmat de 
Moiceanu (România) — 47h
27’12”. Ardeleanu se află pe lo
cul 7 cu 47h 32’12”.

cu jucători care stinsi pot s-o aplice, are forța „farfuriilor zbu
rătoare". Steagul roșu intră pe gazon numărînd zilele pînă la 
baraj. Marii supraviețuitori au găsit întotdeauna „colacul sal
vării". Ce va fi miine ? Meciul măririi ori decăderii. Ce intrigă 
și iubire mai spectaculoasă vreți ?

3. Universitatea Cluj — Petrolul. Două echipe în refacere în 
care antrenorii au introdus și concepții noi și jucători tineri. 
Victoria vș fi decisă de liniile de atac și, în primul rînd, de 
randatnentul celor doi oameni de sol — Aclam și Grozea. După 
un „turneu" de trei săptămîni prin țară — în care n-a obținut 
nici o victorie — Craiova, Rm. Vîlcea, București, Brașov — „U“ 
trebuie să-și consoleze spectatorii. Cred într-o victorie studen
țească. Aud că anumiți oameni nu mai au răbdare să aștepte re
zultatele școlii — Teașcă. Nu știu cît fac de bine...

4. Universitatea Craiova — Dinamo Bacău. Al doilea Dinamo 
e posibil să bată la Craiova. Echipa oltenilor este dezarticulată 
și structural și psihologic. Cei trei — M. Marcel, Ivan și Oble- 
menco — au devenit pioni care se sacrifică, sau sînt sacrificați. 
Echipa nu mai are osatură (apărarea — mai puțin Mlncă — este 
capabilă de gafe în cele mai simple faze... In căutare de for
mule — mai puțin ideale, mai mult sau mai puțin inspirate. E- 
chipa a rămas fără linie de mijloc. Nu-i bine ce se întîmplă la 
cea mai ambițioasă echipă din provincie și antrenorii nu tre
buie să fluture batiste curate... Miroase a îngîmfare pe Jii și 
mirosul ăsta se plătește scump.

5. A.S.A. — Progresul. Am auzit că Bone și Voinescu au in
somnii. Am auzit, în schimb, că Pavlovici, Raksi și Dumitriu, 
dorm și mult și puțin. Mult cînd vor — și uneori și pe teren — 
puțin cînd sînt invitații lui Bachus. Ceva, ceva nu e în regulă. 
Echipa asta prea și-a pierdut „busola". Publicul n-o mai iu
bește. Meciul de duminică poate reînnoda iubirea sau prelungi 
divorțul. Despre Progresul ? Simt că locul 13 îi fuge de sub pi
cioare. Echipa a început să aibă suflu.

6. Farul — Rapid. Căldurile de vară au venit prea repede la... 
mare. Un meci în care rezultatul se va decide în final pentru că 
echipele au si linii de atac si apărare contradictorii : pot să în
scrie multe goluri și să apere multe goluri, și pot să nu nime
rească poarta sau să fie generoase cu atacanțil „selecționați" de 
pe malul mării. Cred că vor învinge selecționații din Giulești, 
dar prezența lor în lotul reprezentativ va fi încă, „dulce — a- 
măruie" experiență.

7. F. C. Argeș — Jiul. Meci derbi după poziția celor două e- 
chipe în clasament. Dacă la Pitești jucătorii nu și-au încheiat 
„disputele" pecuniare, Jiul va intra în plasa liderilor. Depinde

de randamentul lui Barbu, 
Coman, Dobrin, Radu și Jer- 
can — oameni de schelet. 
Cred că se vor aprinde iar 
torțe pe stadionul din Pi
tești...

C. PRIESCU

în cadrul celui de 
al doilea ciclu, așa 
cum ne-am propus, 
vom executa exer
ciții pentru dezvol
tarea membrelor su
perioare ; în cel de 
al treilea ciclu exer
ciții pentru abdomen 
și spate ; în cel 
de al 4-lea ciclu 
pentru membrele in
ferioare — urmînd 
ca în ciclul 5—12 să 
combinăm și alte e- 
xerciții vizînd tota
litatea grupelor mus
culare.

Azi vom introduce 
cîteva elemente noi
— exercițiile izome- 
trice (statice). Ele 
trebuie alternate 
obligatoriu cu exer
cițiile dinamice.

EX. 1 — Din pozi
ția stînd împingem 
halterele mici (de 
2—4 kg) de la 
piept — 2 serii a 
10 repetări ; în fie
care zi se adaugă cî- 
te o repetare, astfel 
ca la sfîrșitul săptă
mîni i să împingem 2 
x 16.

EX. 2 — Din pozi
ția cu trunchiul încli
nat la 90° împingem 
halterele mici în 
față — 2 serii a
4—6 repetări.

EX. 3 și 3A. Din 
poziția stînd ne 
sprijinim cu un u- 
măr în tocul ușii, 
cu brațul opus îm
pingem în celă
lalt cadru al ușii.
— Variantă: ace
lași exercițiu însă 
cu împingerea am
belor brațe în la
teral.

Cu inspirația blo
cată împingem cu 
maximum de efort 
timp de 4 secunde, 
după care obligato
riu vom executa e- 
xerciții de relaxare. 
Se repetă 3 serii.

EX.4 Din po
ziția stînd fixăm un 
capăt al extensorului 
la vîrful picioarelor,

iar de minerul opus 
tragem pînă în drep
tul bărbiei. La în
ceput cu două 
benzi — două serii a 
10 repetări; la 3 
zile se adaugă cîte 
o bandă astfel ca la 
sfîrșitul săptămînii să

• FRUMUSEȚII

bele brațe deasupra 
capului în tocul u- 
șii. Cu inspirația 
blocată vom îm-

G

executăm exerciții cu 
cele patru benzi.

EX 5 — Din ace
eași poziție avînd 
un capăt al exten
sorului fixat la vîr
ful picioarelor; se 
execută flexie și 
extensie în articu
lația cotului. Două 
serii a 10 repetări 
urmînd aceleași in
dicații ca la punc
tul 4.

EX. 6 — Al doilea 
exercițiu izometric: 
împingerea cu am-

pinge la maximum, 
cu ambele brațe, 
în sus, timp de 5 se-

cunde. Vom execu
ta 3 serii.

EX. 7 — Din po
ziția stînd, cu ex- 
tensorul la spate, 

\ extensia oblică a 
brațelor. Executăm 
două serii a 8 re
petări urmînd ace
leași indicații meto
dice ca la punctul 4. 

' EX. 8 — Din po
ziția stînd, ducem 
halterele mici în 
lateral, în sus și 
revenirea în poziția 
inițiala. Două serii 
a 8 repetări; în fie
care zi se mai adau
gă cîte o repetare, 
altfel ca la sfîrșitul 
săptămînii să avem 
2 x 16.

EX. 9 — Din po
ziția stînd pe un 
taburet, cu inspira
ția blocată, tragem 
la maximum de 
marginea taburetu
lui în sus. Execu
tăm trei serii a 
6 secunde, interca
late de exerciții de 
relaxare.

EX. 10 — Din po
ziția sîtnd, cu exten- 
sorul deasupra ca
pului, extensia bra
țelor în lateral. 
Două serii a 8 
repetări cu 2 benzi, 
urmînd ca la 3 zile 
să adăugăm a treia 
bandă astfel ca la 
sfîrșitul săptămînii să 
executăm 2x8 trac
țiuni cu 3 benzi.

Q La invitația guvernului Repu
blicii Socialiste România, mi
nistrul afacerilor externe al Re- 
publicii Volta Superioară, Malick 
Zorom£, a făcut o vizită oficială 
în România între 5 și 10 aprilie 0 1968.

în timpul șederii în România, 
ministrul afacerilor externe al O Republicii Volta Superioară, Ma
lick Zorome, și persoanele care 
l-au însoțit au vizitat orașele O București, Cluj, Galați, Ploiești 
și Brașov, întreprinderi industri- 

• ale și agricole și obiective soci- 
al-culturale, bucurîndu-se peste 
tot de o primire călduroasă, ex- 

• presie a sentimentelor de priete
nie și de simpatie ale poporului 
român față de poporul clin Re- 

£ publica Volta Superioară.
în timpul vizitei sale în Ro

mânia, ministrul afacerilor exter- gh ne al Republicii Voita Superioa
ră, Malick Zorome, a fost primit 
de președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânii, Nicolae Ceaușescu. Cu 
acest prilej, a avut loc un schimb 
de vederi cu privire la relațiile 
dintre România și Volta Supe- 

_ rioară și la problemele internațio- V «ale actuale. Domnia sa a fost 
primit, de asemenea, de prim- 

• vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ilie Verdeț.

Ministrul afacerilor externe al QP Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, și ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Volta Superioară, Malick Zorome, 
au avut convorbiri oficiale în 

• cursul cărora au examinat într-o 
atmosferă de înțelegere reciproca 
posibilitățile de dezvoltare a re- 
lafiilor bilaterale și au făcut un 
schimb de păreri asupra unor 
probleme internaționale de inte
res comun.

Părțile au constatat că' există 
posibilități pentru dezvoltarea re
lațiilor în diverse domenii între 
cele două țări, și au manifestat 
dorința guvernelor lor de a între- 
prinde acțiuni în acest scop. '

Cei doi miniștri și-au comuni
cat cu satisfație hotărîrea guver- 

• nelor lor de a stabili relații di
plomatice între Republica Socia
listă România și Republica Volta 
Superioară.

comun acord cei doi miniș- 
tri de externe au declarat că, 
pentru crearea unui climat de în
credere între state și asigurarea 
păcii și securității internaționale, 9 este imperios necesar să se reali
zeze o colaborare cît mai largă 

—. între toate statele, indiferent de 
W sistemul lor social-politic, pe 

baza principiilor respectării in- 
• dependenței și suveranității națio

nale, egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile interne,

interesului și avantajului reci
proc.

împărtășind pe deplin îngrijo
rarea omenirii față de existența 
unor focare de război și de con
fruntări armate, cele două părți 
și-au exprimat solidaritatea cu 
lupta justă a popoarelor împotri
va asupririi coloniale și a inter
vențiilor imperialiste în treburile 
interne ale oricărui stat.

Miniștrii de externe ai celor 
două țări au subliniat o proble
mă deosebit de importantă care 
stă în fața popoarelor ce și-au 
dobîndit de curînd independența 
națională : aceea a dezvoltării 
economice, sociale și cultural- 
științifice de sine stătătoare. Ei 
au insistat, de asemenea, asupra 
faptului că menținerea unor 
zone largi ale globului în stare 
de subdezvoltare constituie o 
piedică în dezvoltarea colaborării 
între popoare.

Subliniind rolul pe care Orga
nizația Națiunilor Unite îl poate 
avea pentru apărarea păcii și pro
movarea colaborării internațio
nale, părțile au reafirmat necesi
tatea întăririi eficacității acesteia 
astfel ca ea să exprime cît mai 
fidel realitățile lumii contempo
rane și să răspundă vocației sale 
universale.

Cele două părți s-au declarat 
de acord că atît în cadrul O.N.U. 
cît și în afara sa un rol tot mai 
evident revine statelor mici și 
mijlocii care au acum mai mult 
decît ori-oînd posibilitatea — și 
pe care trebuie să o folosească 
din plin — de a influența în mod 
pozitiv relațiile dintre state, pe 
baza legalității internaționale, de 
a-și aduce contribuția lor impor
tantă la însănătoșirea climatului 
international.

în cadrul discuțiilor, cele doua 
părți au constatat cu satisfacție 
că vizita ministrului afacerilor 
externe al Voltei Superioare în 
România constituie o contribu
ție de seamă la dezvoltarea rela
țiilor prietenești dintre poporul 
român și poporul Voltei Supe
rioare.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Volta Superioară și 
persoanele care l-au însoțit au 
exprimat guvernului și poporului 
român mulțumiri pentru primirea 
deosebit de călduroasă de care 
s-au bucurat în tot timpul vizitei.

Ministrul afacerilor externe aJ 
Republicii Volta Superioară, Ma
lick Zorome, în numele guvernu
lui său, a invitat pe ministrul afa
cerilor externe al Republicii So
cialiste România, Corneliu Mă
nescu, de a face o vizită oficială 
în Republica Volta Superioară. 
Invitația a fost acceptată cu plă
cere. Data efectuării vizitei va fi 
stabilită ulterior, pe cale diplo
matică.

* Stabilirea de relații diplomatice
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Farnl-Rapid x
„U" Cluj-Petrolul 1 
ASA Tg. M.-Progr. 1 
F.C. Argeș-Jiul 1 
„U“ Cv.-Din. Bacău 1 
Steaua-U.T. Arad 1 
Ch. Rm. V.-Poli. Iași x

Vagonnl-Poli Tim. 1
Sampdorla-Inter 2
Milan-Torino 1
Napoli-Varese 1
Atalanta-Fiorentina x
Lanerossi-Cagliari 1

• între Republica Socialistă 
£ România și Republica Volta

Superioară
în dorința unei mai bune cu- Volta Superioară, guvernele celor 

noașteri reciproce și a dezvoltării două țări au hotărît să stabileas- 
colaborării dintre Republica So- că relații diplomatice la rang de 
cialistă România și Republica ambasadă.

^jmunca ÎN GOSPODĂRIE SE UȘUREAZĂ J
PRIN FOLOSIREA wm»™

ARTICOLELOR
ELECTROCĂSNICE

Se pot procura și cu plata în rate de la 
MAGAZINELE UNIVERSALE ȘI SPECIALITATE 

ALE COOPERATIVELOR DE CONSUM

PREOCUPĂRI 
DE DURATĂ 
ganizarea lacului de muncă. în 
stabilirea prevederilor sale, s-a 
avut în vedere vîrsta tinerilor, lo
cul de muncă, categoria de înca
drare tarifară, gradul de pregătire 
profesională. Cîteva exemple sînt 
edificatoare. Special cu absolven
ții școlilor profesionale, promoția 
1967, au început să se desfășoa
re o serie de concursuri „Cine 
știe, răspunde" pentru a constata 
gradul de integrare în universul 
producției în primul an de acti
vitate. Cu aceiași absolvenți, că
rora li s-au alăturat elevii anului 
III de la școala profesională a 
uzinei, s-a organizat o întîlnire 
cu inginerul șef constructor, Ti- 
beriu Budu. El a vorbit tinerilor 
despre Uzina de tractoare în cei 
22 de ani de existență, despre 
prestigiul tractorului românesc 
peste hotare, despre perspectivele 
ae diversificare și dezvoltare a 
producției în anii cincinalului. 
Sînt stabilite apoi cu tinerii, pe 
secții, întîlniri cu muncitori cu 
multă experiență în producție și 
cu cei fruntași în muncă, cu in
ventatorii și inovatorii uzinei. 
„Urmărim prin astfel de activi
tăți dezvoltarea dragostei la tineri 
pentru uzina și meseria în care 
lucrează, pentru produsul care 
poartă în el stropul de efort și 
pricepere al tuturor salariaților, 
respectul pentru munca și calita
tea muncii proprii", ne spunea

CONTINUĂRI jj

secretarul comitetului pe uzină. 
Nu au fost neglijați nici munci
torii care urmează cursurile ‘li
ceului seral. Acțiunile organizate 
în rîndul acestora, sînt subordo
nate ideii de a-i convinge, că 
după absolvirea liceului, locul lor 
de muncă nu trebuie schimbat 
fotoliul funcționarilor într-un bi
rou oarecare cum au unii dintre 
ei tendința. în curînd îi vom in
vita la o discuție cu cîteva cadre 
din conducerea uzinei, care va 
avea ca temă : „Muncitorul zile
lor noastre — om de largă cultu
ră generală".

— Am ajutat nu numai la în
tocmirea programului de activi
tate a organizației U.T.C., dar ne 
simțim și noi, toți factorii de con
ducere, răspunzători de înfăptui
rea lui, îndeplinindu-ne prin a- 
ceasta o sarcină de partid, spunea 
tov. Emil Oniga — directorul ge
neral al uzinei. Și apoi, aceasta 
este și o datorie morală a noastră, 
deoarece organizația U.T.C., toți 
cei peste 3 000 de tineri cu care 
muncim în uzină, și-au adus o 
foarte mare contribuție la toate 
succesele repurtate de noi.

La realizarea programului, un 
veritabil ghid al muncii de viitor 
vor fi antrenați nu mai puțin de 
300 membri ai activului nesalariat 
al U.T.C., bineînțeles beneficiarii 
acestor acțiuni, masa de tineri, ei 
fiind organizatorii propriilor lor

activități. Programul le este cu
noscut punct cu punct. Și felul 
cum au decurs lucrurile pînă a- 
cum este o confirmare a disponi
bilităților tinerilor pentru a par
ticipa la asemenea manifestări. O 
atestare a posibilităților largi pe 
care organizația U.T.C. le are de 
a se alătura efortului de educa
ție a tineretului prin muncă și 
pentru muncă.

îndemn la 
învățătură 
semnează împreună scrisoarea 
prin care își exprimă recunoș
tința față de partid pentru re
centa măsură menită să între
gească condițiile admirabile 
în care își trăiesc studenția'". 
„Un institut de învățămînt su
perior relativ recent creat pe 
meleagurile noastre, cămin, 
cantină, burse — iată ce ne-a 
pus la dispoziție statul socia
list. Nouă nu ne rămîne decît 
să învățăm. Este singurul mod 
în care putem dovedi că pre
țuim ce se face astăzi în 
România socialistă pentru ti
neretul studios".

„Recenta hotărîre cu privi
re la majorarea alocației ■ de 
hrană sporește și mai mult 
răspunderile organizațiilor de 
tineret din institute și facul
tăți — ne scrie Voichița Mu- 
reșan, studentă la Facultatea 
de filologie Cluj. Acestea vor 
trebui să constituie un factor 
activ în buna organizare a ac
tivității social-gospodărești în 
cămine și cantine. In contro
lul obștesc efectuat de stu- 
denți va trebui să se urmă
rească aplicarea tuturor mă
surilor concrete de îmbunătă
țire a mesei, dovedindu-se 
operativitate în sesizarea nea
junsurilor și în găsirea celor 
mai bune soluții pe care să le 
propună conducerilor institu
telor".

„Am citit în ziar hotărîrea 
Comitetului executiv al C.C. 
al P.C.R. și a Consiliului de 
Miniștri cu privire la ma
jorarea alocației de hra
nă a elevilor și studenților 
bursieri — scrie Ute Berger — 
student la Facultatea de filo
logie Cluj. Plusul care se a- 
daugă la îmbunătățirea condi
țiilor de viață pentru elevi și 
studenți, însumează pentru în
tregul an de învățămînt circa 
230 milioane lei. Este încă o 
mărturie a grijii partidului și 
statului față de tineretul stu
dios. Avem o singură îndato
rire fundamentală — aceea 
de a învăța, căreia noi trebuie 
să-i subordonăm eforturile 
noastre continue",

CINEMATOGRAFE
• EDDIE CHAPMAN. AGENT SE

CRET

•
 rulează la Patria orele 12 ; 15 ; 

18 ; 21 ; Luceafărul orele 9,15 ; 
12 ; 15,15 ; 18 : 20.45.

TOPKAPYW rulează la cinematograful Re
publica orele 9 11,30 ; 13,45 ;

•
 16,15 ; 18,45 ; 21,15 ; București

orele 9 ; 11,15 ; 13,45 : 16,15 ;
18,45 : 21.

EU, EU, EU... ȘI CEILALȚI

•
 rulează la Capitol orele 9 ;

11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Fe
roviar orele 8 ; 10,30 ; 13 ; 

a 15,30 ; 18,15 ; 21.
ÎNTOARCE-TE !

rulează la Festival orele 9 ; 
a 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. 
“ NOUL LOCATAR

rulează la Victoria orele 9 ;• 11,15 ; 13,30 ; 16 : 18,30 ; 20,45.
TREI GRĂSUNI

rulează la Lumina orele 9,15 : 
11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.V TOM și jerry
rulează la Doina orele 9 ; 
10,30 ; 12 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;

£ 20,30.
POST SEZON

rulează la Union orele 15,30 ; 
18 ; 20,30

ÎN EGIPTUL NOU. ULTIMELE 
SCRISORI. FLORI ȘI INSECTE.

•
 GUSTAV MODIFICA, JUCĂTO
RUL

rulează la Timpuri noi orele 
• 9—21 (în continuare).

EROII DE LA TELEMARK 
rulează la Giulești orele 15,30

•
 18 ; 20,30 ; Arta orele 9,15
11,45 ; 14,15 ; 17.15 : 20.
LEUL AFRICAN

rulează la înfrățirea orele 10

•
 16 ; 18 ; 20,15 Moșilor orele

15,30 ; 18 ; 20,30.
HOCUS-POCUS

•
 rulează la Excelsior orele

9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15

20,30, Modern orele 9,30 ; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45.

AM ÎNTÎLNIT ȚIGANI FERI
CIȚI

rulează la Dacia orele 8,30 ; 
16 ; 18,45 ; 21. Popular orele 
15,30 ; 18 ; 20,30.

DOCTORUL AUMADOARE 
rulează la Buzești orele 15,30 ; 
18 ; 20,30.

ÎMPUȘCĂTURI PE PORTATIV
. rulează Ia Crîngași orele 15,30; 

18 ; 20,30.
PENTRU CÎȚIVA DOLARI ÎN 
PLUS

rulează la Grivița orele 9 ; 12; 
15 ; 18 ; 20,45. Gloria orele 9 ; 
11.45 ; 14,30 ; .18 ; 20,45.

SFÎNTUL LA PÎNDĂ
rulează la Bucegi orele 9 ;
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30.
Volga orele 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 

16,15 ; 18,30 ; 20,45.
REÎNTOARCEREA LUI SUR- 
COUF

rulează la Unirea orele 15,30 ; 
18 ; 20,30.

RĂPIREA FECIOARELOR 
rulează la Tomis orele 9 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Aurora
orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;

1 18 ; 20,30, Flamura orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30.

BLESTEMUL RUBINULUI NE- 
GRU

rulează la Flacăra orele 14.30; 
16,30; 18,30; Rahova orele
15.30 ; 18 ; 20,30.
N BĂRBAT ȘI O FEMEIE 
rulează la Vitan orele 15,30 ;
18 ; 20,30, Munca orele 14 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
OAPTEA NUNȚII ÎN PLOAIE 
rulează la Miorița orele 9,30
12 ; 15 30 ; 18 ; 20,30, Floreasca x 
orele 18 ; 20,30.
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BELGRAD — Corespondentul 

Agerpres, N. Plopeanu, transmi
te : Delegația Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialite 
Fiomânia condusă de tov. Ștefan 
Voitec și-a început vineri vizita 
în R. S. Muntenegru. La clubul 
deputaților din Titograd a avut 
loc o convorbire cu președintele 
Skupștinei R. S. Muntenegru, 
Veliko Milatovici, care apoi a o- 
ferit un prînz în cinstea oaspe
ților români. în continuare, mem
brii delegației parlamentare ro
mâne au vizitat portul Bar de pe 
coasta Mării Adriatice și s-au 
întâlnit cu oficialități din această 
localitate.

Seara, delegația M.A.N. a 
Republicii Socialiste România a 
sosit la San Stefano.

Ancheta in legătură cu asasi
narea lui Martin Luther King

Investigațiile F.B.I.-ului și 
ale Comisiei guvernamentale 
însărcinate de președintele 
Johnson cu stabilirea împreju
rărilor în care a fost asasinat 
liderul populației de culoare 
Martin Luther King nu au dus 
pînă în prezent decît la vagi 
presupuneri. Declarațiile opti
miste ale ministrului justiției, 
Ramsey Clark, nu au fost sus
ținute de probe edificatoare. 
Un mandat de arestare lansat 
în după-amiaza zilei de joi 
de un agent al F.B.I.-ului con
tra unui anume Eric Starvo 
Galt, din Miami, a fost anulat 
spre seară de un alt agent care 
a declarat că s-a comis „o 
greșeală". în sfîrșit, dintre cele 
două automobile de tip „Ford 
Mustang", urmărite, F.B.I.-ul 
a „ales" unul despre care se 
spune că ar fi staționat în fața 
hotelului unde a fost asasinat 
King. Ziarul „Atlanta Consti
tution" scrie că „Mustang-ul" a 
fost descoperit la Atlanta. 
Martorii afirmă că automobi
lul a sosit în oraș la 24 de ore 
după asasinatul comis la

Memphis. Ei au adăugat că au 
observat un tânăr în vârstă de 
aproximativ 20—30 ani, care 
semăna foarte bine cu portre- 
tul-robot al asasinului prezum
tiv al lui King.

Marșul spre Washington dl 
populației, de culoare din S.U.A., 
care trebuia să aibă loc la 22 
aprilie, sub conducerea lui Martin 
Luther King, s-a amînat pînă la 
jumătatea lunii mai. El va purta 
denumirea de „marșul populației 
sărace" și va începe la Memphis, 
unde a fost asasinat liderul popu
lației de culoare.

La organizarea „marșului popu
lației sărace" spre capitala ameri
cană va participa și văduva fos
tului lider integraționist.

Conferința de presă a ministrului
afacerilor externe al II. S. Cehoslovace

Joi seara, în cartierul popu
lației de culoare din Kansas City 
(statul Missouri) s-au produs noi 
incidente. Poliția a arestat 23 de 
persoane, inclusiv doi albi înar
mați.

Valul de tulburări a cuprins 
acest oraș marți după ce poliția 
a folosit gaze lacrimogene pentru 
a împrăștia pe elevii unui liceu 
care participau la un marș pen
tru a aduce un omagiu memoriei 
liderului integraționist Martin 
Luther King. Incidentele din 
Kansas City s-au soldat cu șase 
morți și 66 de răniți.

t □
dezarmării
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R. P. D. COREEANA. La Fabrica de utilaj electric din 
Phenian

Accelerarea

vamale"

□
Revendicări

PRAGA (12 (Agerpres). ț— A- 
genția C.T.K. relatează că la 
Praga a avut loc o conferință de 
presă în cadrul căreia ministrul 
afacerilor externe al R.S. Ceho
slovace, Jiri Hajeki și-a expus pă
rerile în legătură cu unele pro
bleme ale politicii externe a țării.

Vrem, a declarat ministn.il de 
externe cehoslovac, să desfășu
răm o politică mai științifică, ba
zată pe analize și informații te
meinice care să precdSdă rezolva
rea problemelor.

După cum a subliniat vorbito
rul, „atitudinea Cehoslovaciei 
față de Izrael rămîne o problemă 
deschisă. Votînd anul trecut pen
tru rezoluția Consiliului de Secu
ritate, noi am relevat că ne pro
nunțăm pentru o rezolvare poli
tică a problemelor în Orientul 
Apropiat, pentru retragerea tru
pelor izraeliene de pe teritoriile 
ocupate. Noi am recunoscut și 
recunoaștem dreptul fiecărui po
por la existență și, prin urmare, 
și dreptul statului Izrael".

La întrebările referitoare la 
normalizarea relațiilor cu R.F. a 
Germaniei, Jiri Hajek a răspuns 
că există deja o soluție, și anume 
schimbul de misiuni comerciale. 
Cele două misiuni ar trebui, prin

urmare, să folosească la maximum 
posibilitățile lor. Noi nu consi
derăm Germania de vest numai 
ca o întruchipare a revanșismului. 
și militarismului. Noi ținem sea
ma și de existența acolo a unor 
forțe realisțe și pogresiste,. lucru 
relevat și în programul de acțiu
ne al P.C. din Cehoslovacia. însă 
unele piedici trebuie să le înde
părteze înainte de toate R-F. a 
Germaniei. Printre acestea se nu
mără recunoașterea nevalabilității 
acordurilor de la Munchen, recu
noașterea existenței a două state 
germane independente, recunoaș
terea frontierei Oder-Neisse și 
altele.

ORCHESTRA de stat a 
ciei a interpretat sub bagheta 
dirijorului român Mircea Con- 
stantinescu un program în care 
au figurat lucrări de C. Țăranu, 
Mozart, Haendel și Brahms. Di
rijorul și orchestra au fost în
delung* aplaudați de public.

14 candida,

totuși,

------------------------ --- ,
Citând un purtător de cu

vânt al O.N.U., agenția Reu
ter relatează că au fost înre
gistrate progrese sensibile îi) 
iirecția organizării unor con
vorbiri între reprezentanții 
comunităților turcă și grea
că din Cipru.

Detaliile finale, precum și 
data cînd urmează să încea
pă aceste convorbiri continuă 
să fie examinate, a precizat 
purtătorul de cuvînt.

Dialogul a fost propus luna 
trecută de secretarul general 
al O.N.U., U Thant, în vede
rea îmbunătățirii climatului 
politic din insulă. Reprezen
tantul secretarului general 
al O.N.U. în Cipru a depus

a
re- 
co-

DUPĂ cum informează agen
ția congoleză de presă, Alidor 
Kabeya, procurorul general al 
Conexului (Kinshasa), a fost de
mis joi printr-un ordin al preșe
dintelui Mobutu. El a fost înlo
cuit cu Leon Lobitsh1.

în legătură cu aceasta, se rea
mintește că Alidor Kabeya a fost 
trimis Ia Alger pentru a obține 
extrădarea fostului premier al 
Congpului, Moise Chombe. După 
cum s-a anunțat anterior, Curtea 
Supremă a Algeriei s-a pronun
țat pentru extrădarea lui Chom
be, urmînd ca președintele Bou
medienne să adopte o hotărîre 
definitivă în această problemă.

UN GRUP de medici brazilieni 
au anunțat că intenționează să 
propună pe Christian Barnard, 
care a realizat cu succes prima 
grefă de inimă, pentru premiul 
Nobel în domeniul medicinei pe 
anul 1968.

Această propunere va fi anun
țată oficial cu ocazia vizitei lui 
Barnard în Brazilia, între 14 și 
18 aprilie.

LEGEA cu privire la efectu
area reformei agrare în Repu
blica Populară a Yemenului de 
sud va intra în vigoare în cursul 
acestei luni, anunță agenția MEN. 
în vederea adoptării măsurilor 
necesare privind aplicarea pre
vederilor reformei agrare a fost 
constituit un comitet. Pământu
rile confiscate de la marii lati
fundiari, șeici și șefi de triburi 
vor fii distribuite în special fa
miliilor participanților la mișca
rea de eliberare națională

Rockefeller?
Guvernatorul statului New 

York, Nelson Rockefeller, a 
declarat. la o conferință de 
presă că este gata să accepte 
candidatura partidului repu
blican pentru alegerile prezi
dențiale în cazul în care par
tidul dorește o alternativă la 
candidatura lui Richard Ni
xon. Rockefeller, care în mar
tie a declarat că nu va căuta 
să obțină candidatura repu
blicană, a ținut să sublinieze 
că nu și-a schimbat atitudi
nea, dar va primi candidatura 
dacă aceasta îi va fi oferită de 
Convenția națională a parti
dului republican. El a anunțat 
că își formează un grup de 
consilieri care vor ajuta 
formularea poziției -sale față 
,de principalele probleme in
terne și internaționale.

★
Senatorul Thruston Morton 

a anunțat crearea unui comi
tet care și-a propus să sprijine 
desemnarea lui Nelson Rocke
feller drept candidat al parti
dului republican la alegerile 
prezidențiale din S.U.A. După 
cum a spus Morton, comitetul 
consideră că Rockefeller „poa
te și trebuie să fie desemnat 
de partidul republican, poate 
și trebuie să fie..ales preșe
dinte".

Pe de altă parte, senatorul 
Walter Mondale a anunțat în
ființarea unui comitet care 
sprijină candidatura actualului 
vicepreședinte al S.U.A., Hu
bert Humphrey, la alegerile 
prezidențiale din toamnă. Co
mitetul, a cărui denumire ofi
cială este „Democrații uniți in 
favoarea campaniei lui Hum
phrey", are ca președinte de 
onoare pe fostul președinte al 
S.U.A., Harry Trumăn. Din 
el face parte și președintele 
centralei sindicale A.F.L.- 
C.I.O., George Meany.

la
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eforturi susținute pentru 
facilita contactele între 
prezentanții celor două 
munități.

llllllllllll

Tanger, Monaco, Li
beria, Liban, Bahamas, 
Liechtenstein, spre a- 
ceste paradisuri 
capitalurile cele 
„temătoare" și 
mai „îndrăznețe". Aici 
secrețul este sigur, im
pozitele ușoare și 
bertatea absolută.

în „Editions 
Seuil" din Franța a a- 
părut recent o carte 
intitulată „Paradisuri 
fiscale" și consacrată 
acestor plăci turnante 
ale capitalurilor și tra
ficurilor internaționa
le. Autorul, Alain Ver
nay, a efectuat, în a- 
cest scop, o anchetă în 
lumea întreagă. Ne 
vom referi la cîteva 
dintre datele furnizate 
de cartea lui Vernay,

fug 
mai 
cele

li-

du

DETAȘAMENTE ale poliției 
chiliene au înconjurat școala 
normală „Jose Abelardo Nunes", 
cave a fost ocupată de 188 de e- 
levi în semn de solidaritate cu 
cadrele didactice aflate în gre
vă în sprijinul cererilor de mă
rire a salariilor. Elevii cer, la 
rîndul lor, îmbunătățirea con
dițiilor de învățătură.

Doctorul Sidney W. Fox, de la Institutul de evoluție molecu
lară al Uniceisității din Miami (Florida), împreună cu o echipă de 
specialiști ar fi reușit sa reproducă în laborator nașterea unor ele
mente viî, pornind de la materii inerte.

Intr-un articol publicat de „Miami Herald Story", se precizează 
că aceste elemente, create dintr-un amestec gazos cu apă la o anu
mită temperatură, sînt piobabil asemănătoare acelora apărute pe 
pămînt cu miliarde de ani în urmă.

Se pare, bineînțeles, cu toate rezervele, că prima etapă constă în 
formarea unor aminoacizi dintr-un gaz (a cărui natură nu a fost 
precizată în articol) și din apă. Acești acizi se combină apoi în pro
teine, care la rîndul lor dau naștere unei structuri complexe, capa
bilă să se hrănească și să se reproducă.

In articol se arată că N.A.S.A., care finanțează aceste cercetări, 
ar fi promis dr. Fox că astronauții americani care vor ajunge pe 
Lună, vor aduce fragmente de sol lunar din care el ar putea în
cerca să creeze particule vii.

FIRMA japoneză „Fujitsu", în 
colaborare cu Facultatea tehno
logică a Universității din Tokio, 
a pus la punct up automat de 
traducere „vorbitor". Cu această 
instalație electronică se traduc 
texte engleze în japoneză, ele se 
fixează în scris și se transmit în 
același timp printr-un difuzor.

Simulatorul de voce poate for
ma 8 000 cuvinte japoneze, com- 
binîndu-le în 2 000 de pronoziti- 
uni. Exprimarea aparatului „Fa- 
com-230-20“ este în prezent în
că monotonă și pentru a fi în
țeleasă cere o atenție și exerci
țiu foarte mare.

Tot în Japonia firma „Sony“ 
a realizat un magnetofon de bu
zunar cu dimensiunile de 37 x 
135 x 90 mm și cu greutatea de 
600 g. Magnetofonul este execu
tat cu circuite integrate, este 
prevăzut cu microfon încorpo
rat și poate funcționa cu 
rii uscate sau de la rețea.

bate-
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propria sa flotă, cu a- 
jutorul instalațiilpr sa
le portuare particula
re. Cît privește pavi
lionul panamez, în 
1922, un foarte bogat 
precursor al actualilor 
evazioniști, M. W. A- 
verill Harriman, l-a 
arborat pe două vase 
ale sale : el putea ast
fel să servească bău
turi alcoolice estivan- 
ților americani, care 
nu puteau suporta re
gimul „sec" impus de 
legislația privind pro
hibirea consumului de 
alcool în S.U.A. In 
1939, „Standard Oii" 
din New Jersey — 
S.U.A. — avea deja 25 
petroliere sub pavilion 
panamez.

In capitolul referitor

ziu, flota liberiană o 
depășea pe cea pana
meză, ajungînd în 1955 
la mai mult de 4 mili
oane tone, iar în 1958, 
la mai mult de 10 mi
lioane tone. La mijlo
cul lui 1967, flota co
mercială purtînd pavi- . 
lion liberian, era pe 
locul întîî în lumea 
occidentală, cu 22,6 
milioane față de cele 
21,7 ale Angliei.

Ce îi atrage pe ar
matori în Liberia ?

Pentru companiile 
din S.U.A., mai întîi, 
posibilitatea de a nu 
plăti marinarilor lor 
salariile cerute de sin
dicatele americane — 
duble față de cele ofe
rite de o companie „li
beriană". Atît însă

constituită în Panama. 
Aceasta n-ar prezenta 
mari dificultăți, pentru 
că în Panama ca și la 
Monrovia, consiliul de 
administrație poate fi 
constituit chiar numai 
din străini, și poate să 
se reunească și să-și 
păstreze registrele de 
venituri numai în stră
inătate. Totuși, doar 
în Liberia, un vas 
poate fi naturalizat în 
numai 48 de ore, fără 
să fie nevoie ca pro
prietatea să fie atri
buită unei companii 
locale. Autoritățile li- 
beriene lasă în grija 
societății new-yorkeze 
„International Servi
ces" aparținînd firmei 
americane „Stettinius 
Associates", rezolvarea

PARADISUL EVAZIOfflȘTILOR
în special, în legătură 
cu Liberia, care, în ul
timii ani, se află în 
fruntea „paradisurilor 
fiscale". Practica eva
ziunii fiscale și a ob
ținerii de diverse a- 
vantaje prin înregis
trarea unor firme fic
tive în țări ale căror 
autorități se arată în
clinate spre acest gen 
de „bunăvoință", da
tează din perioada 
dintre cele două răz
boaie mondiale. Cu 
mulți ani în urmă, a- 
rată Alain Vernay, 
compania americană 
„United Fruit" încura
jase crearea unui pa
vilion „binevoitor" în 
Honduras pentru a fa
ce ca bananele, produ
se de plantațiile sale 
din această țară, să fie 
încărcate pe loc, de

la Liberia, autorul 
scrie că există două 
Liberii, cea maritimă 
și cea terestră, care au 
atît de puțin în co
mun, îneît greu pot fi 
evocate împreună. Pri
ma oferă o protecție 
celor care își plasea
ză navele sub pavilio
nul său, inventat de 
un bancher american, 
la Monrovia, în 1949.

în 1949, cînd pavilio
nul liberian a început 
navigația de cursă 
lungă, flota panameză 
(adică cea înregistrată 
în Panama, pentru că 
proprietarii vaselor e- 
rau de altă naționali
tate), atunci de 3 mi
lioane tone, era a pa
tra din lumea occiden
tală — după cea a An
gliei, S.U.A. și Norve
giei. Cinci ani mai tîr-

pentru armatorii ame
ricani, greci, cît și 
pentru ceilalți, atracția 
cea mai mare o repre
zintă privilegiile fis
cale și administrative 
maritime pe care le 
găsesc în Liberia. Gu
vernul de la Monrovia 
nu impune navelor a- 
flate sub pavilionul 
său decît o taxă de în
registrare de 1,20 do- 

urmată 
de

lari pe tonă, 
de o taxă anuală 
10 cenți pe tonă.

In zadar au încercat 
concurenții (Panama, 
de exemplu) să prac
tice același sistem fis
cal. Liberia continuă 
să fie preferată pentru 
că oferă și alte avan
taje. Și anume : o na
vă sub pavilion pana
mez trebuie să fie ex
ploatată de o societate

problemelor adminis
trative și tehnice ale 
navelor aflate sub pa
vilionul său, peste tot 
în lume.

Alain Vernay după 
ce descrie „Liberia 
maritimă" afirmă că 
„n-are nici un motiv 
să fie încîntat de cea
laltă Liberie, cea care 
nu plutește pe mări, 
Liberia reală, îngropa
tă între Sierra Leone, 
Guineea și Coasta de 
Fildeș cu cei 110 000 
kilometri pătrați ai 
săi, cu milionul său de 
locuitori, cu o morta
litate infantilă de 70 
la sută, cu 92—95 la 
sută din locuitori a- 
nalfiabeți și cu 85 la 
sută 
ind 
miei

din populație tră- 
în afara econo- 
monetare".

C. BADEA

După reuniunea miniștrilor de finanțe și ai economiei din țările 
Pieței comune, ținută la începutul acestei săptămâni în capitala 
Luxemburgului, cuvântul „concesie" a avut o largă circulație în 
cercurile politice vest-europene. Era vorba de concesia pe care 
cei șase ar fi făcut-o Statelor Unite în problema aplicării reduce
rilor tarifare hotărîte în cadrul rundei Kennedy. Insă, după ce 
s-au studiat mai cu atenție datele problemei, s-a ajuns la concluzia 
că cei șase și-au condiționat hotărârea lor de anumite obligații ale 
S.U.A., obligații care, în cazul cînd sînt respectate, compensează pe 
deplin cedarea de teren de la Luxemburg. In orice caz, după 
părerea lui LE FIGARO, dacă se poate vorbi de o concesie ea 
apare cu totul modestă.

Pentru ca rostul întâlnirii de la Luxemburg să apară cît mai 
clar, reamintim pentru cititorii noștri cele hotărîte de celebra rundă 
Kennedy, după patru ani de negocieri. Cu privire Ia reducerile ta
rifare globale s-a stabilit, după cum se știe, ca C.E.E. să-și reducă 
tarifele externe, în favoarea Statelor Unite, ou 52 la sută. In același 
timp, S.U.A. urmau să realizeze, în favoarea Comunității, o „dezar
mare vamală" de 43 la sută. S-a stabilit, de asemenea, ca reducerile 
să se facă în cinci etape egale, fiecare reprezentând o cincime din 
scădere totală. Cît privește calendarul „dezarmării vamale", el a 
fost alcătuit astfel: etapa întîi pînă la 1 iulie 1968 ; etapa a II-a 
pînă la 1 ianuarie 1969 ; etapa a IlI-a pînă la 1 ianuarie 1970 ; ulti
mele două etape urmau să se realizeze după această dată.

însă, încă înainte ca prima etapă să ajungă 1a scadență, Statele 
Unite au început să dea semne că ar vrea să ceară unele modi
ficări. Se știe că, în domeniul economic, pentru S.U.A. problema 
cea mai presantă este deficitul balanței de plăți, cu implicații în 
toate domeniile, dar mai ales în ceea ce privește poziția dolarului. 
Oricât ar fi vrut administrația să aplice la infinit politica deficitu
lui balanțier, presiuni de toate felurile au determinat-o în cele 
din urmă să treacă la măsuri de redresare a balanței. Și cum țările 
vest-europene, în frunte cu Franța, cereau exact acest lucru, s-a 
născut la Washington ideea de a-i determina pe membrii C.E.E. 
„să pună umărul". Cum ? Prin reconsiderarea calendarului reduce
rilor tarifare ale rundei Kennedy.

în mod concret, Statele Unite au cerut ca cei șase să accelereze 
ritmul reducerilor, iar americanii să-1 încetinească. Dezechilibrul 
astfel creat urma să ofere Statelor Unite posibilitatea de a-și mări * 
încasările pe o perioadă de doi ani și ceva și de a-și reduce în 
felul acesta deficitul balanței de plăți.

Cei șase au primit, firește, în chip diferit o asemenea sugestie. 
R.F. a Germaniei și Olanda au fost imediat de acord ca C E.E. să 
efectueze pînă la 1 ianuarie 1969 (data limită pentru etapa a doua) 
întreaga reducere prevăzută pentru cele cinci etape, mulțumindu-se 
doar „cu vagi promisiuni din partea Washingtonului" (COMBAT). 
Franța s-a opus, dar la insistențele partenerilor ei comunitari a 
acceptat ca miniștrii de finanțe și ai economiei să discute problema 
în cadrul unor reuniuni. La Bruxelles, către sfîrșitul lunii martie, 
s-a căzut de acord, în principiu, asupra creării dezechilibrului (cei 
șase și restul partenerilor din G.A.T.T. să-și accelereze reducerile, 
iar S.țJ.A. să și le încetinească) ; la începutul săptămînii, la 
Luxemburg s-au stabilit dimensiunile și termenii preciși ai concesiei.

Astfel, cei șase vor aplica, pînă la 1 iulie, reducerile aferente 
nu doar primei etape, ci primelor două etape, contopite în una 
singură, astfel ca la 1 ianuarie 1969 să se poată efectua reducerea 
etapei a treia, cu un an mai devreme decît se prevăzuse inițial, 
în același timp, Statelor Unite „li se oferă posibilitatea" de a opera 
a doua lor reducere nu la 1 ianuarie 1969 ci la 1 ianuarie 1970.

Dar, toate acestea se vor face numai dacă : 1) Statele Unite 
vor aboli în cursul acestui an faimosul American Selling Price, 
lege în virtutea căreia anumite produse (mai ales chimice) sînt 
taxate la import nu la prețul de facturare al exportatorului, așa 
cum se practică în general, ci Ia prețul intern american, menținut 
în chip convențional la un nivel ridicat ; 2) Statele Unite nu vor 
aplica vreo măsură protecționistă sau de altă natură menită să 
subvenționeze exporturile lor ; 3) Toți ceilalți parteneri din G.A.T.T. 
(cu excepția, desigur, a S.U.A.) vor adopta și ei noul calendar de 
reduceri — în care caz de accelerare vor beneficia și cei șase la 
exporturile făcute în altă parte decît în S.U.A. Pentru ca să 
existe siguranța că aceste condiții vor fi îndeplinite, cei șase au 
hotărît să se întâlnească din nou către sfîrșitul anului și să analizeze 
situația, hotărînd dacă e cazul să treacă cu reducerile mai departe 
sau să se oprească.

Ce folos vor trage de aici Statele Unite ? LE FIGARO arată că 
e foarte greu de a determina acest lucru căci, în cazul cînd condi
țiile puse vor fi îndeplinite s-ar putea ca folosul, pînă la urmă, 
nici să nu existe. Totuși se apreciază că S.U.A. vor încasa în plus 
180 de milioane de dolari anual de pe urma exporturilor în C.E.E 
La această sumă se vor mai adăuga și cele provenite din schimbu
rile cu A.E.L.S., Japonia, Canada și alți membri ai G.A.T.T. Dar, 
arată ziarul amintit, aceste surplusuri vor fi departe de a restabili 
balanța americană de plăți întrucît actualul dezechilibru „nu se 
datorează unui comerț exterior deficient, ci unei proaste politici 
financiare".

la „Raula"

ION D. GOIA

Atentat împotriva lui
Rudi Dutschke
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STUDENȚILOR
Atentatul din Berlinul occiden

tal asupra lui Rudi Dutschke, li
der al Federației studenților so
cialiști, a provocat o vie agitație 
în rîndul studenților, care vineri 
au organizat o demonstrație de 
protest pe străzile orașului. Au 
avut loc ciocniri violente cu po
liția, care a intervenit cu brutali
tate. în aceeași zi, studenții au 
pregătit un plan de acțiune, cu
prinzând o nouă demonstrație în 
fața clădirii concernului lui Axei 
Springer, magnat al presei, pe 
care ei îl consideră drept autorul 
moral al atentatului, asupra lui 
Dutschke. Studenții au hotărît 
de asemenea • ocuparea perma
nentă a localurilor Universității 
tehnice, blocări ale circulației în 
oraș, • distribuirea de manifeste, 
demonstrații de protest, greve, 
marșuri și mitinguri, precum și o 
demonstrație în fața clădirii pri
măriei. Autoritățile au luat mă
suri drastice, mobilizând polițiști 
și „unități de intervenție" în ju
rul „casei Springer", care a fost 
izolată prin’ trei bariere de sîrmă 
ghimpată.* Au fost, de asemenea, 
așezate bariere în jurul primă
riei, iar în străzile învecinate au 
fost plasate mașini de pompieri 
și forțe de rezervă.

Ținînd seama de influența de 
care se bucură Rudi Dutschke, 
autoritățile vest-berlineze se tem 
că tulburările studențești vor 
lua amploare. Cercurile din Ber
linul occidental amintesc că Rudi 
Dutschke a putut să mobilizeze 
10 000 de studenți cu prilejul de
monstrației de protest împotriva 
războiului din Vietnam, care a 
avut loc la 18 februarie. Sub con
ducerea sa, Federația studenților 
socialiști duce totodată o campa
nie împotriva diferitelor aspecte

SOCIALIȘTI
ale politicii duse de Senatul vest- 
berlinez și de guvernul vest-ger- 
man, împotriva „legislației ex
cepționale" și a influenței marilor 
bancheri și industriași și mai ales 
împotriva lui Axel Springer.

S-a anunțat că în urma opera
ției în cursul căreia i s-a extras 
un glonte din craniu, Dutschke 
și-a recăpătat cunoștința, dar 
medicii nu se pot încă pronunța 
asupra șanselor sale de supravie
țuire. Atentatorul, care a fost 
arestat, se numește Josef Bacman 
și este în vîrstă de 23 decani. El 
se află, de asemenea,' în stare 
gravă, în urma rănilor primite în 
lupta pe care a dus-o cu poli
țiștii.
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avut loc la Berlin cea de-a 
17-a sesiune a Comisiei de 
colaborare tehnico-științificâ 
între Republica Socialistă 
România și Republica Demo
crată Germană. Cu/ această 
ocazie, a fost examinat felul 
cum s-au îndeplinit prevede
rile protocolului sesiunii pre
cedente a Comisiei și s-a 
convenit asupra pnagramului 
de colaborare tehnico-științi- 
fică pentru 
toare.

Protocolul 
două părți
de documentații și specialiști, 
în special în domeniul in
dustriei chimice, construc
toare de mașini, construcții
lor și materialelor de con
strucție, energeticii și indus
triei alimentare.

Lucrările sesiunii s-au des
fășurat într-un spirit de 
prietenie și înțelegere reci
procă.

perioada urmă-

semnat de cele 
prevede schimb

De cîteva zile, spațioasele 
aule ale celei mai mari uni
versități filipineze, universi
tatea „Raula" din Manilla, 
sînt goale. Studenții, în nu
măr de 21 000, refuză să par
ticipe la cursuri. Motivul? 
Rectoratul a hotărît să ma
joreze taxele de învățămînt 
cu 50 la sută.

Încordarea a atins punctul 
culminant sîmbăta trecută 
cînd, la mitingul organizat în 
incinta universității, studenții 
au decis să boicoteze apro
piata sesiune de examene. 
Potrivit relatărilor corespon
denților de presă din capitala 
Filipinelor, conflictul iscat la 
universitatea „Raula" este fi
nalul unui șir de proteste ini
țiate cu cîteva luni în urmă 
împotriva sporirii taxelor. Pri
mii care și-au exprimat ne
mulțumirea au fost studenții 
de la facultățile de drept și 
pedagogie ca o replică la dis
pozițiile de creștere a taxelor 
de la 10 000 la 15 000 de pe
sos. Lor li s-au alăturat și cei
lalți studenți, cu atît mai 
mult cu cît a devenit clar că 
majorarea taxelor nu se va o- 
pri aici. Intr-adevăr, la scurt 
timp, s-a anunțat creșterea cu 
50 la sută a taxelor la toate 
facultățile umanistice cît și la 
școala superioară tehnică (a- 
nexă a Universității).

Gestul studenților de la 
universitatea „Raula" se 
scrie pe linia acțiunilor tine
retului studios filipinez îm
potriva sporirilor succesive ale 
taxelor universitare. Sînt încă 
proaspete ecourile ciocnirilor 
din centrul universitar Mag- 
say, din ianuarie, soldate cu 
40 de răniți ca urmare a in
tervenției poliției. Tot împo
triva poverii taxelor au de
monstrat în martie, două zile 
în șir, aproape 30 000 de stu
denți de la toate institutele 
de învățămînt superior din 
centrul universitar Manilla.

Problema taxelor a devenit 
extrem de acută afectînd în
tregul învățămînt superior fi
lipinez. Ziarele din Capitala 
Filipinelor au publicat date 
statistice din surse oficiale, 
din care rezultă că față de a- 
nul școlar 1960—1961 taxele 
universitare au crescut de a- 
proape 3 ori (aceasta în vre
me ce alocațiile destinate ar
matei 
sumă 
mare 
tregii rețele de învățămînt). 
Statisticile filipineze arată șt 
alte cifre concludente : ca să 
poată continua studiile în 
condițiile scumpirii crescînde 
a taxelor nu mai puțin de 60 
la sută din numărul studen
ților înscriși în actualul an u- 
niversitar prestează diferite 
munci; în ultimii patru ani 
universitari, peste 30 la sulă 
din studenții înscriși au aban
donat pe parcurs studiile din 
cauza dificultăților materiale 
(sporirea taxelor de studii și 
examene, scumpirea cursuri
lor). Nemulțumirile studenți
lor filipinezi vizează și un alt 
aspect, nu mai puțin vital, al 
situației și perspectivelor lor. 
Pentru mulți tineri care-și în
cheie, după multe greutăți, 
studiile se ridică problema di
ficilă a găsirii unui loc de 
muncă potrivit pregătirii lor. 
Sondaje întreprinse recent a- 
rată că în ultimul deceniu din 
fiecare cinci absolvenți ai 
institutelor de învățămînt su
perior, doi nu și-au găsit de 
lucru. Actualmente, în rîndu- 
rile șomerilor figurează a- 
proape 18 000 de tineri pose
sori de diplome universitare.

Amfiteatrele goale ale uni
versității „Raula" ne oferă o 
imagine a frământărilor, ne
mulțumirilor și luptei studen
ților filipinezi.

EM. RUCĂR

in-

A

și poliției reprezintă o 
de circa 25 de ori mai 
decît cea destinată în-
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