
Imperativ major al campaniei agricole:

FIECARE ZI FOLOSITĂ
DIN PLIN LA SEMĂNAT

• Tractoare care au nevoie de reparații in 
plină campanie • in așteptarea „timpului 
mai bun" șapte cooperative din județul Olt 

n-au început semănatul culturilor

In toate zonele agricole ale 
țării timpul s-a încălzit simțitor, 
favorizînd executarea în bune 
condițiuni a lucrărilor de pri
măvară. Ca urmare în ultimele 
zile, prin măsurile luate, lucră
rile de cîmp au fost intensificate. 
Datele centralizate, la sfîrșitul 
săptămânii trecute, la Consiliul 
Superior al Agriculturii reliefează 
faptul că însămînțările din pri
ma epocă au fost executate de 
către întreprinderile agricole de 
stat și cooperativele de producție 
pe 177516 hectare, iar arăturile 
de primăvară pe 231536 hecta
re. Avansate — deși nivelul rea
lizărilor nu exprimă întrutotul 
condițiile mai bune de lucru ce 
au existat — sînt unitățile agri
cole din județele Timiș, Bihor, 
Constanța, Caraș-Severin, Alba, 
Hunedoara și Arad. In schimb, 
cu totul sub posibilități s-a lu
crat în județul Cluj, unde cul
turile din prima epocă au fost în
sămânțate abia pe 14 la sută din 
suprafața planificată ; Maramu- 
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reș —- 18 la sută ; Sibiu — 
la sută; Mureș — 26 la sută.

Fără îndoială, executarea 
timp a volumului mare de 
crări agricole de sezon necesită 
o temeinică organizare a muncii, 
folosirea cu randament sporit a 
tuturor tractoarelor și mașinilor 
agricole. Aceasta cu atît mai mult 
dacă avem în vedere faptul că 
pînă acum abia 28 la sută din 
suprafața rămasă din toamnă ne
arată a fost lucrată ; că numai 15 
la sută din terenul repartizat cul
turii de ceapă din arpagic a fost 
însămânțată că plantările noi da 
vii s-au executat pe 2 la sută din 
suprafață, i$r cele de pomi fruc
tiferi pe 19 la sută. Pentru a- 
ceasta se cefe ca specialiștii, con
siliile de conducere, mecanizato
rii, toți aceia al căror loc da 
munca este, într-un fel sau altul 
legat de ogor, să participe cu 
întreaga capacitate organizatorică, 
cu toată puterea de muncă la 
executarea urgentă și la un înalt 
nivel calitativ a lucrărilor agri
cole din actuala campanie.

Solurile nisipoase 
D O L 1 au fost cele din

tîi terenuri care 
au dat posibilitatea mecanizato
rilor și țăranilor cooperatori din 
județului Dolj să declanșeze cam
pania însămînțărilor. La Castra- 
nova, de pildă, însămînțările cul
turilor de mazăre, ovăz și floarea 
soarelui au început încă de săp
tămâna trecută fapt pentru care 
cele 23 de tractoare au funcțio
nat din plin de dimineața pînă

la 
lu-

(Continuare in pag. a 11-a)
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PROMIS III S A REALIZAT

PE ȘANTIERUL PLATFORMEI IN
DUSTRIALE DIN TG. SECUIESC

• Lipsa de prevedere s-a râzhunat : neavînd front de lucru, 
constructorii da la Tg. Secuiesc au desfășurat în timpul iernii o 
activitate anemică • Șantierul este aprovizionat neritmic cu 
materiale dar și din acestea o parte sînt irosite neproductiv
• De la comitelui județean al U.T.C. încă n-a trecut cineva să 

dea primele îndrumări organizației nou create în șantier

Primul constructor pe care 
l-am întîlnit pe șantierul platfor
mei industriale de la marginea o- 
rașului Tg. Secuiesc a fost chiar 
șeful șantierului, inginer Irimia 
David. Mi-a studiat îndelung și 
cu atenția cuvenită legitimația da 
ziarist apoi m-a întrebat despre 
scopul venirii pe șantier.

— Să scriu, i-am răspuns.
— Atunci, e-n regula. Notează 

că stăm foarte bine. Toate lucră
rile sînt în grafic, toate obiecti
vele vor fi terminate la timp.

Solicit serviciului producție, si
tuația respectivă și, spre surprin
derea noastră, constatăm că opti
mismul inginerului Eremia nu 
are nici o acoperire. In primele 
două luni ale anului, șantierul a 
realizat doar 37,6 la sută din 
planul trimestrului I și 7,5 la 
sută din planul anual. „A fost 
ger, a fost zăpadă, spuneau a- 
tunci constructorii, dar nu-i ni
mic, în martie vom recupera to
tul și planul trimestrial va fi sal
vat'. In martie însă, nu numai 
că nu s-a recuperat nimic din 
restanțe, dar nici cel puțin pla
nul pe luna respectivă nu s-a în
deplinit. Cauzele, le vom analiza 
în continuare.

Șantierul pe care ne aflăm are 
ca obiective principale o fabri
că de confecții de mare capaci
tate, una de șuruburi, și alta de 
amidon pentru construcția cărora 
s-a investit aproape un miliard 
de lei. Sarcina edificării lor a re
venit șantierului 509 din cadrul 
Trustului 5 construcții Brașov. în
delungata experiență a antrepre
norului în construcțiile industria
le prezenta suficiente garanții că 
treburile vor decurge fără sinuo
zități la Tg. Secuiesc. Chiar de
marajul, rezultatele pe anul tre
cut, au confirmat așteptările. 
Șantierul 509 și-a îndeplinit și 
depășit integral prevederile din 
plan. Dar între timp au apărut o 
serie de neajunsuri în organiza
rea activității șantierului, care 
și-au făcut simțită prezența în 
cursul iernii și îndeosebi în lu
nile ianuarie și februarie, cînd au 

seara tîrziu atît la pregătitul te
renului cît și la semănat. în mai 
puțin de 4 zile bune de lucru în 
cîmp au fost însămânțate cu ma
zăre și floarea soarelui 130 hec
tare. Cu realizări tot atît de bune 
se prezintă și țăranii cooperatori 
din satul Puțuri unde, pe lîngă 
faptul că au terminat de semă
nat mazărea și floarea soarelui, 
au început și plantatul viței de 
vie pe cele 50 hectare stabilite 
prin planul de producție.

Avantajați de gradul mare de 
permeabilitate a solului, țăranii 
cooperatori din comunele și sate
le situate în stînga Jiului garan
tează terminarea însămînțarii cul
turilor din prima epocă în mai 
puțin de 5 zile bune de lucru în 
cîmp. De altfel la Bratovoiești, 
Teasc, Secui și Dobrești, însămîn- 
țarea mazării, borceagului și flo- 
rii-soarelui a fost terminata. Tot 
aici au fost pregătite mari supra
fețe pentru însămînțarea porum
bului. La Rojiște de pildă, cele 
12 tractoare ce deservesc C.A.P. 
au arat peste 150 hectare, iar la 
Dobrești aratul nisipurilor a fost 
terminat. Folosind fiecare zi buna 
de lucru în cîmp cooperatorii 
din Bistreț, Ostroveni, Lipov și 
Afumați au fost cei dintîi care au 
ieșit la semănatul sfeclei de za
hăr reușind ca numai în cîteva 
zile să semene cu această cultură 
10-15 la suta din suprafețele pla
nificate. Din păcate însă se mai 
întîlnesc cooperative agricole și 
mecanizatori care nu acționează 
cu operativitate pentru a folosi 
timpul bun, lăsînd lucrul de azi 
pe mîine. La C.A.P. din Plenița, 
de pildă, semănatul este tărăgă
nat fără nici o justificare. Orga
nele tehnice și membrii consiliu
lui de conducere nu țin o strînsă 
legătură cu terenul, fapt care fa
ce 
că 
cm . , „__ r__
tivele agricole din Izvoarele, Ca- 
raula unde deși terenul permite 
ieșirea în cîmp a tractoarelor, 
este amînată din diverse motive 
toate, însă, subiective. Un lucru 
care ar trebui să dea mult de 
gîndit conducerilor cooperative
lor agricole este și faptul că nu 
s-a asigurat pînă acum materia
lul săditor pentru înființarea ce- | 
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Ica aceștia sa nu cunoas- 
starea solului. Același lu- 

se întâlnește și la coopera-
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fost afectați toți indicatorii pla
nificați, inclusiv calitatea lucră
rilor. O deficiență esențială ; lip
sa de preocupare a conducerii 
șantierului pentru asigurarea con
dițiilor optime de muncă pe 
timpul iernii, neglijîndu-se închi
derea halei principale a fabricii 
de confecții, pavilionul tehnico- 
administrativ, și atelierele de în
treținere ale fabricii de amidon 
a lipsit șantierul de frontul de 
lucru necesar pe toată durata 
gerului și a zăpezii.

— Activitatea șantierului, ne 
spune tov. Nicolae Gheorghița, 
secretarul de partid, continuă să 
fie stînjenită de lipsa unor mate
riale. Balast, de exemplu, nu mai 
avem decît pentru vreo trei zile, 
după care vom aștepta cu brațe
le încrucișate; motorina am ter
minat-o de o lună și nu mai 
avem repartiție decît pentru sep
tembrie ; cheresteaua, deși o pri
mim de la I. F. Tg. Secuiesc, a- 
dică de la 100 de metri, sosește 
Și ea extrem de greu, provocîn- 
du-ne dese și lungi ficZăd de lu
cru. Cei care au In 1968
necesarul de materiale pentru a- 
cest an — apreciază secretarul 
organizației de partid, n-au făcut 
o corelare riguroasă între planul ; 
de lucrări, eșalonarea acestora și 
necesarul de materiale.

— Vă referiți la conducerea j 
șantierului ?

— Firește, dar nu la cea 
acum, ci la cea care a fost.

— De ce s-a schimbat ?
— Nu s-a schimbat. S-a numit 

alta, pentru că fostul șef al șan- | 
fierului, inginer Ștefan Cluceru, | 
a plecat fără să spună nimic ni
mănui. Ne-am trezit fără el. Șc- ■ 
ful producției, inginer Alexandru | 
Nicola, inginerul șef Romulus 
Brutaru, contabilul șef Vasile Ni- 
ghiari și Hans Kasper tiu plecat 
chita, inginerii Elisabeta Mo
și ei. Adică toată conducerea ți 
o bună parte din corpul ingine
resc. Vnii au demisionat, alții fu- 
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(Continuare în pag. a Ill-a) 

lor 1 300 hectare de viță da vie, 
iar organizarea plantațiilor este 
mult rămasă în urmă îndeosebi 
în zona colinară unde planta
tul urmează să se facă în terase.

Superficialitatea cu care au fost 
abordate aici problemele campa
niei agricole din această primă
vară s-a transmis rezultatelor. De 
pildă, pînă la sfîrșitul săptămî- 
nii trecute, arăturile de primă
vară s-au executat abia pe 3 417 
hectare din cele 50 200, iar cul
turile din prima epocă erau în- 
sămînțate doar pe 4 la sută din 
suprafețele planificate. Nu s-au 
însămînțat decît suprafețe negli
jabile cu floarea soarelui și sfeclă 
de zahăr. Foarte mari — și ne
justificate — rămîneri în urmă se 
semnalează și Ia lucrările de bază 
din legumi cultură, pomicultură 
și vie, la fertilizarea semănaturi
lor de toamnă și a ogoarelor re
zervate porumbului și sfeclei de 
zahăr. De asemenea, pe mari în- 

(Continuare în pag. a Ill-a)
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Simțămintele noastre i*j un 
sens foarte generos atunci 
vorbim despre copii. Ni-i luxSți- 
șăm întotdeauna cu ininu. $i 
mintea curate, calzi și buni. ia- 
teligenți și săritori. într-un cu- 
vînt, frumoși. Și așa este fireec 
să fie, de vreme ce aproape toti 
marii pedagogi afirma că omul, 
prin natura sa, nu vine pe lu
me înzestrat cu tarele viciilor, 
nici cu porniri ancestrale spre 
comportări inumane. In eg='i 
măsură, deci, aceiași cunoscători 
ai sufletului copilului susțin că 
mediul, viața nenormală, proas
ta ori greșita educație răsucesc 
aceste flamuri albe mo to to lin - 
du-le. urîțindu-le.

De pildă, cel despre care am 
să vă povestesc mai joa 
este de vîrsta apropiată co
pilăriei, a împlinit abia 17 ani, 
iar înfățișarea lui este cu adevă
rat infantilă. La o privire mai 
atentă 
dispare 
încetul, 
pe care
guri urîțite, de răufăcător abil 
Si laș.

11 cheamă Ion Dumitru și l-am 
întîlnit într-unul din birourile 
de anchetă ale sectorului 
liție. Anchetatorul, un 
etate, cu fire albe la 
tată, privea cu tristețe
centul din fața sa și alegea cu

însă această înfățișare 
lăsînd loc, încetul cu 

pe măsura „isprăvilor* 
le mărturisește, unei fl-

IV ml- 
om în 
tîmple, 
adoles-

Proletari din toate țările, unlți-vil

cinteia 
tineretului
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ÎN PAG. A 3-A:
• In administrarea fondurilor 

bănești ale organizațiilor U.T.C., 
o întrebare cheie :

AVEȚI SPIRIT DE BUNI GOS
PODARI ?

• Anomaliile 
producției și a muncii pun sub 
semnul întrebării ATINGEREA 
PARAMETRILOR PROIECTAȚI.

I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ÎN PAG. A 4-A: |
• Acea dulce inactivitate care ( 

se ascunde în spatele proiectelor. |

• Ecran și micul ecran

din organizarea • Cartea de artă.

• Dimitrie Bolintineanu — 150
de ani de la naștere.

I
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I
I

Fotografii : C. CIOBOATA

grijă, din avalanșa vorbelor pe 
care le auzea, cele care sunau 
• adevăr. Notez din acest dia
log. reținînd în paranteză, mimi
ca feței ți gesturile delicventu
lui.

— Ai o poreclă ?
— Sigur că am, îmi zice „Ga- 

bardină". Toată lumea mă știe.- 
(agitație și zîmbet).

Mediul și
transferul viciului

— Cînd ai furat prima rari și 
unde ?

— Parcă eu mai știu... Nu pot 
■ă țin minte cîte furturi am.

„Cînd l-am arestat acum 
cîteva zile, ofițerii noștri l-au 
luat cu mașina să recunoască 
locurile infracțiunii, în Balta 
Albă. Nu l-am legat Ia mîini și el 
și-a dat cuvântul că n-o să fugă. 
Nu și l-a ținut însă".

— Păi ce. eram prost ? 
Cine își ține cuvlntul ? Tata cara 
n-a venit niciodată cînd eram 
la școala de reeducare ? 1 $me-

Parcă ieri a fost 15 sep
tembrie — scriam despre în
ceputul anului școlar. Și 
iată, timpul nu ne dă pace, 
s-a scurs uimitor de repede 
și ne obligă să scriem des
pre începutul unui nou tri
mestru de școală, ultimul. A 
început astăzi, cînd scriem 
aceste rînduri, iar cînd vor 
apare, va fi deja ieri, elevii 
își vor fi spus tot ce au avut 
de spus după despărțirea din 
vacanță și... Școala a început 
serios. Sînt atît de multe lu
cruri de făcut, de pus la 
punct pentru finalul anului 
de școală, care, vrem nu 
vrem, odată cu începutul 
acestui ultim trimestru, ni 
se prevestește.

Nu e locul în aceste fugare 
rînduri să categorisim tri
mestrul, dacă este cel mai 
important ori hotărî tor pen
tru încheierea anului de 
școală. Cert este un lucru : că 
el condensează ( 
unice, care-i dau 
tate. Oricum, ce 
elevul în această

evenimente 
i specifici- 

va face 
etapă de

L. L.

cherii din gașcă care „ciupesc" 
din „agoniseala" mea ? !

(Revoltă cu zîmbet Ironic. 
După acest „acces" se uită la 
mine, spre carnețel în care no
tez).

— Mă dați la ziar ? Am să ci
tesc.

Opresc deocamdată transerie- 
rea dialogului din anchetă. La 17 

ani, Ion Dumitru zis „Gabardi- 
nă“. activase- ca țef la nu
meroase furturi, antrenând cu el 

-_încă 4—5 minori, „evadase" de 
"Cîteva ori, se îmbolnăvise de 
lifUis. De obicei, avînd în față 
un asemenea caz, gindul te duce 
totdeauna la „istoria" lui- Pentru 
că, așa-«cum spuneam, copilul 
Ion Dumftru nu se putea naște 
pungaș, hoț, șmecher etc., etc. 
In ziua în care a venit pe lume 
obraznicul «Bre «e laudă azi cu 
spargerile și^și scuipă printre 
dinți tinerețea, trebuie să fi fort

I
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CINE SCRIE
MONOGRAFIA SATULUI?

Este cunoscută importanța pe 
care o au monografiile unor 
sate pentru păstrarea și popu
larizarea unor date importante 
pentru istorie, în semnalarea 
și consemnarea unor reale va
lori etnografice, folclorice, cul
turale etc. Alcătuite pînă acum 
în mod ocazional de diferiți 
autori printre care unii ama
tori, mai mult sau mai puțin 
aflați In legătură cu exigen
țele muncii de cercetare știin
țifică, asemenea monografii au 
fost, în mod firesc șl foarte 
inegale din punct de vedere 
științific. Preocuparea actuală 
a comitetelor județene pentru 
cultură și artă și a ziarelor 
locale de a sprijini tipărirea 
unor monografii sătești care ar 
întruni exigențele tiparului 
ne-au sugerat idee a unei dis
cuții asupra competenței auto
rilor acestor monografii. Cine 
sînt ei ? Sint cei mai indicați 
să execute o asemenea între
prindere care presupune nu 
numai multă pricepere și mul
tă răbdare dar și o vastă și 

un copil ca toți copiii. Cu parti
cularitățile lut desigur, dar un 
copil ; nu un hoț. Dar unde sînt 
■cele urme ce duc spre izvorul 
Infracțiunii ? In ancheta noastră, 
pornim înapoi. să cercetăm fap
tele. fără a ne stabili o ordine 
strict logică, căci poate fi ea 
găsită astfel ?

O primă observație, existentă 
în dosar : Ion Dumitru a absol
vit doar 7 clase, deși era obli
gat că facă 8. Ce s-a întîmpiat 
cu el la școală. Ce i-au 
«pus dascălii despre cinste și a- 
devăr ? Lui și altora ca el. Am 
în față o statistică : numai în
tr-un a din lunile petrecute pe te- 

rîtoriul Municipiului București 
miliția a reținute 146 de elevi 
pentru diferite infracțiuni. Fă
ră nici un fel de comentariu, ci
fra ne sugerează că ȘCOALA, 
unde promitem să poposim cu 
prilejul anchetei noastre, anumi
te stări de fapt din complicatul 
proces de Invățâmînt au partea 
lor de însemnătate în delicvența 
minoră.

O altă adresă este FAMILIA. 
Pe Ion, după primele furturi șl 
vagabondaje, procuratura l-a tri
mis la un institut de reeducare. 
Părinții lui l-au lăsat cu totul în

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ni colac Ceaușescu, a 
primit luni la amiază pe Mongi 
Slim, ministrul justiției din Re
publica Tunisiană, care se află 
în vizită în țara noastră.

La primire a luat parte A- 
drian Dimitriu, ministrul justi
ției. A fost de față Mamoud Ma-

Primiri la președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer
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Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialista 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit luni la amiază delega
ția parlamentară japoneză, con
dusă de Fulcunaga Kenji, mem
bru al Dietei Japoneza, aflată în 
vizită în țara noastră.

Li primire, care a decurs în- 
tr-o atmosferă cordială, a luat 
parte Stanciu Stoian, membru al 
Grupului parlamentar pentru re
lații de prietenia România-Japo- 
nia.

A fost da față Toshlo Mitsudo»

profundă pregătire în toate do
meniile ?

„încercări de monografii să
tești au existat în județul nos
tru și pînă acum — ne spunea 
tov. Constantinescu Gheorghe, 
inspector principal la Comite
tul pentru cultură și artă al 
județului Vrancea — dar o ac
țiune mai largă, organizată în 
direcția stimulării acestor în
cercări a lipsit. Monografiile 
întocmite de consiliile popu
lare comunale cu ocazia reîm
părțirii administrativ-teritoria- 
le deși au căutat să cuprindă 
toate datele importante despre 
sate și comune au rămas totuși 
tributare statisticilor. O mono
grafie cu un aparat științific 
adecvat presupune și o docu
mentare îndelungată și serioa
să și oameni competenți din 
punct de vedere al pregătirii 
științifice și talent în redacta
rea și, bineînțeles, o foarte 
mare pasiune. Din experiența 
noastră putem afirma că a- 
ceasta pasiune pentru cunoaș
terea istoriei, geografiei, etno
grafiei, folclorului satului s-a 

grija altora, gîndind că : „știu 
aceștia ce fac". Numai că el, 
feciorul, avea nevoie de părinți : 
l-a așteptat pe tatăl său, să-1 
vadă, să-i spună o vorbă bună, 
iau dacă nu, fie să primească și 
cîteva palme, dar să vină. Ase
menea atitudine a părintelui te 
face să«4i imaginezi cum v-a fi 
fost traiul înainte, acasă.

Ca un aspect al grijii față de 
om, statul a creat o instituție 
ipeciala care să se ocupe cu 
atenție și intransigență de mino
rii delîcvenți, stimulîndu-le 
autodisciplina, învățîndu-i o 
meserie, întărindu-le simțul 
moral pentru a-i reda apoi so
cietății ca oameni cinstiți șl fo
lositori. Pe Ion, institutul în care 
el a fost internat, și de unde a 
fugit de două ori, l-a învățat 
oare ALTCEVA ? Este o între
bare care mi-am pus-o adesea în 
fața dosarelor cu tineri delic- 
venți cu numeroase antecedente 
penale și care aveau în biografia 
lor adresele unor institute de 
reeducare. în aceeași zi în care 
asistam la anchetarea lui Ion, în 
altă încăpere, ofițerii anchetau 
un grup de 4 tineri, specializați 
în furturi de obiecte de la auto
turisme ; în vara anului trecut 
își făcuseră o astfel de carieră 
pe litoral. De notat că trei din
tre ei fuseseră ca minori in-

VICTOR
CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a V-a) 

amouri, ambasadorul Tunisiei 11 
București.

In cursul întrevederii, care s-a 
desfășurat Intr-o atmosferă cor
dială, au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea relațiilor din
tre cele două țări, în interesul 
ambelor popoare, al păcii, precum 
și uneia aspecte ale rituațleî in
ternaționale actuale.

ambasadorul Japoniei 1> Bucii* 
rești.

★
Luni după-amiază, președin

tele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit pe ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Re
publicii Cuba, Jesus Barreiro 
Gonzalez, In vizită protocolară 
de prezentare.

Ea întrevedere, care a de
curs Intr-o atmosferă cordială, 
a participat Mihai Marin, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe.

manifestat pînă acum mai ales 
în rîndul profesorilor mai în 
vîrstă. Și, profesorii cred că 
sînt cei mai indicați a parti
cipa la alcătuirea monografiei 
satului". Dar această partici
pare, sîntem de părere că tre
buie să aibă loc într-un cadru

FLORENTIN POPESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

<7nsemnari

NU

ZVIRLIȚI
FRUMU

SEȚILE aaa

GH. SUCIU

In drum spre Ardealul pă
rintesc întîlnesc în compar
timentul trenului o femele 
din județul Alba. Începem 
să tăinuim amândoi, o las pe 
ea să vorbească mai mult, 
îmi place cum cîntă cuvinte
le. Tresar uneori cînd aud 
cîte o sonoritate veche, cite 
un cuvânt rostit în bunul 
dialect ardelenesc și pe 
care eram aproape gata să-l 
uit. De Ia o vreme, mă mul
țumesc doar să-i pun între
bări. Femeia povestește evi
dent satisfăcută, arar în 
vorbirea ei pică cîte un ne
ologism și atunci contextul 
capătă un farmec deosebit. 
O întreb mai ales despre 
datini, cum se mai fac nun
țile, cum mai nînt în nopți
le lungi de iarnă șezătorile, 
cum se petrec înmormintărî- 
le, dacă se mai spune și as
tăzi că de ziua sfintei Tro
ienii trece vulpea peste Mu
reș. dacă-i înghețat îl topeș
te, dacă-i vai curgător îl 
face pod de gheață, dacă se 
mai duc și acum feciorii în 
petit și multe altele. Femela 
îmi dă răspuns la toate. 
N-am ajuns încă nici la 
Brașov. O ascult cu atenție.

(Continuare în pag. a V-a)
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MEMORIA PĂMÎNTULUI STRĂMOȘESC

TEATRUL
TINERETULUI

'1EXF DE

DECIV’A
EDITURA 5T1INT1FIC* :

EDITURA Ml UT ARA :

VIITOAREA DV. PROFESIE ?

FACULTATEA
IOAN VULCAN

• 9 •

PENTIW TIMPUL
CASE DE CULTURAUN

STUDENȚEȘTI

e-

A SUNAT CLOPOȚELUL
(Urmare din pag. I)

MARȚI, 8 APRILIE 1869

Dte 
VXC.

Tn completare 
De la 10 aprilie

treapta de 
finalizează, 

concursurile

tinără «i 
artistică

FI arco ța 
românesc 
apreciind

..Ciprian 
din

N. Tâata : 
NOUA DIN 
1(LM.

LA CLUBURILE TINERETULUI 
DIN BUCUREȘTI

La Repu- 
11,45 , 14 ;

■— ora 20 ; Teatrul Giu- 
pAlAria florentina 

Studioul I.A.T.C. : 
ora 19,30 ; Teatrul 
,,C. Tânase“ (sala

vorbește I. Athanasof ; exempli
ficări cu filme de jazz (ora 20).

Ateneul tineretului (sectorul I): 
Cercul de dezbateri pe proble
me de filozofie : ,,Originea șl e- 
sența statului ; statul socialist" 
(ora 17) ; Clubul de jazz ,.Bucu
rești" : „Pianiștii clasici" —

TIMIȘOARA
• în cadrul studioului „Thalla", 

formația Institutului politehnic 
prezintă piesa „Burlacii", comedie 
de George Carabln (Sala de spec
tacole, miercuri, ora 20,30).

-PLECAT-AM 
VASLUI* Im

Tehnlc-Club (sectorul V) : 
Cursul „Arhitectura orașului 
București" : „Bucureștlul de as
tăzi" — vorbește arh. prof. Justin 
Vlădescu (ora 19,30).

CLUJ
• Filme realizate de clneclu- 

bul studențesc ; Filmul artistic 
bulgar „Țar șl general" (Sala de 
spectacole, marți, ora 18).
• Pagini de istoria artelor — 

„Barocul în Austria șl Germania" 
■— proiecții prezentate de Nicolae 
Sabău, cercetător științific (Sala 
de dans, marți, ora 20,30).

luat în primire supu- 
supHciu de

In 8 
de muncă ei strunesc 

-50 de mașini cite se reali
zează zilnic în prezent — ur- 
mînd ca In faza finală, de pe 
banda de montaj să coboare 
un autoLurism la 8 minute.

„econo-
70 la zi și

Pcmm-
Bucureșli — 

ne

IAȘI
A „Cursa de șoareci" — specta

col de teatru prezentat de forma
ția Institutului pedagogic (Sala 
de spectacole, miercuri, ora 28).

• „Muzeu] Luvru" — prezintă 
lector univ. Michel Louyot (Clu
bul Artelor, miercuri, ora 28,36).

CLUJ

ÎMPĂDURIRILE
OBIECTIVUL
PRINCIPAL

Soarele unei frumoase 
dimineți de primăvară i-a 
însoțit pe miile de tineri 
din județul Cluj la acțiuni
le de muncă patriotică. 
Vineri și sîmbătâ. grupuri 
dc tineri din diferite loca
lități ale județului au an
ticipat startul oficial al 
desfășurării entuziasmului 
și hărniciei. Au fost în
cepute lucrările de reame- 
najare a celor 60 de baze 
Sportive sătești și de car
tier. S-au nivelat terenuri
le de fotbal. s-a făcut 
marcajul, s-au Ințelenit 
barele. In acelați timp. ®-a 
început lucrul la 17 baze 
sportive. Duminică. însă, 
au fost reluate acțiuni noâ. 
I mpăduririle. obiectivul 
de bază, au început in co
munele ChiueșD. Ținteni. 
Vultureni, Mărgău. în a- 
propierea Clujului. La 
Start au fost prezen;i pea-

APROAPE
5 MINUTE CU

IRINA
LOGHIN

i
Sosilă in tară, după na re

cent turneu întreprins In 
Italia si Austria cn 
dia Carpațilar*4 — 
virtioua formație
a studenților de la Conser
vatorul 
bescu" ___
Irina I.oghin ne răspunde 
cu am^bilitatea-i caracteris
tică la citeva întrebări.

— Ați putea să-mi redat! 
in trei cnvinte impresiile 
voiajului ?

— Veneția, luna.^ si pu
blicul ’

— Și dacă ar fi ai ne «tați 
bl amănunte ?

— Notați : Roma, Padova, 
Perugia, Livorno. Ravenna. 
Milano, Bologna... locuri un
de spiritul latin ne-a însoțit 
cu generozitate și exube
ranță.

— Un ziar din 
califica ansamblul 
drept „magnific", 
melodiile interpretate ca
„adevărate nestemate ale
unei țări atit dc apropiată 
nouă și care și-a păstrat cu 
succes tradițiile și cnltura- 
Numlti cițiva mesageri 
purtători ai acestei neste
mate...

— Damian Luca si Pante- 
limon Stingă.

— ȘL., dumneavoastră, de
sigur.

— Da, deși se spune că 
modestia... Rețineți, totuși, că 
succesul bucură De oricine. 
Aplauzele nu înseamnă doar 
satisfacție, ci și încredere în 
tine.

— Ați simțit vreun soc în 
trecerea de la meridionalii 
milanezi la. să zicem, gra
vitatea vieneiă?

— Cfntecul deschide sufle
tele — și sufletul este oriun
de frumos; iată liantul și. tot
odată, puntea spirituală care 
m-a însoțit. Si apoi să nu 
uităm că între ..Ciocîrlia" 
și Strauss*4 — referindu-ne 
la esența fenomenului artis
tic veritabil — există multe 
puncte analoage.

— Ați concertat numai la 
Viena ?

— Linz. Steyr. Salzburg, 
Innsbruck-ul a devenit, pen
tru o zi, sediul „Olimpiadei... 
cîntecului41.

— Ultima solicitare : un 
gînd de viitor ?

— Lucrez la pregătirea u- 
nor noi melodii. Să nu uităm 
apoi repetițiile în cadrul or
chestrei ..Barbu Lăutaru*4 a 
Filarmonicii de Stat „George 
Enescu" (turneele în țară ca
re ne așteaptă) unde atît eu, 
cît și vechiul șl devotatul 
său prieten Benone Sinules- 
cu, ne simțim foarte bine.

— ...și unul pentru cititorii 
noștri.

— Le dedic primul meu 
cîntec nou, pe care-1 vor pu
tea asculta în curînd la radio. 
Cred, de asemenea, într-o re- 
întîlnire la Serile „Scînteii 
tineretului*'.

I. ANDREIȚA

STAGIUNEA CONCURSUL

MUNCII PATRIOTICE La volanul celui de al 5 500

te 500 de tineri studențl și 
țărani cooperatori care se 
pot mîndri cu primele 
hectare plantate care 
adaugă 
al județului. 
Gheorghieni, 
ieri, amenajarea 
de agrement, a terenurilor 
sportive ?i spațiilor 
verzi. Primii lor autori, 
aproape 500 de tineri.

6 
se 

fondului forestier 
în cartierul 
a continuat, 

locurilor

I. RUSU

GALAȚI

15000 DE
TINERI

• 1EU DIMINEAȚA B 
•m-i la Clnj famaiia artis
tici COB.ALA UNiVTXM- 
TAKA DIN COPENHAGA 
ff^AJL) care. la invitația 
Vniuîi Awiatiei Slndenți- 
Iar din Bnainla. va efeetna 
nn mrnen In tara Beaiiră

EDITURA MERIDIANE:

H. PemekM : -VIAȚA 
LUI TOVLUSE-LAOTREC-, 
lei U.

• • • — ..PICTURA MO
DERNA DE LA CUBISM L-A 
PICTURA ABSTRACTA*. 
Iei ÎL

de către organizațiile 
U.T.C., au lucrat pe șantie
rele de îndiguiri, la amena
jarea drumurilor comuna
le și spațiilor verzi, la 
plantarea pomilor fructi
feri și arborilor ornamen
tali. la colectarea metale
lor vechi și strinsul plante
lor medicinale. Bilanțul a- 
cestei zile 
sugestiv : 
400 puieți 
pomicole.
n ament aii
s-au amenajat 29 kilometri 
drumuri, au lest ealertate 
zece 'Zfrtae metale vechi 
șî 2M kilocn 
dicinale. De 
lucrările de
flm executate 
metri ratei 
iar lacrkrile de 
țâre a teiratiflfilm

MM9 W-

este deosebit de 
au fost plantați 

in plantațiile 
32 MS plopi ar
in aliniament :

MARIA SILION

n
AU SOSIT
LOCATARII

CE *E OFFFA EDITURA
PEHTRU LITERATURA 1%

TRIMESTRUL AL ll-LEA

lea autoturism românesc
Călin, unul din cei 

elțlva „piloțl de încercare" ai 
Uzinei de autoturisme din Co- 
libați, demarează scurt, ner
vos ; în clteva sute de metri 
bordul arată viteza de 80 km. 
pe oră. Și Indicatorul continuă 
ză bată spre dreapta. O frfnă 
bruscă era cit pe aci să-l 
faci pe subsemnatul să păgu
bească uzina de un parbriz. 
Participăm la momentul final 
elnd se ..aiculLă" motorul șl 
comportamentul în pistă. Se 
verifică sistemul de frinare, 
schimbările de viteze, reglarea 
carbnrat oralul, direcția. Dar 
mal ales ascultă — în mo
dul cel mal concret cu putin
ță — flecare zgomot, flecare 
tresărire suspectă a mașinii. 
Iți trebuie o ureche fină de 
doctor să distingi bătăile fl- 
re*il ale motorului pe un c- 
vemul suflu suplimentar si 
■ed a rit. Mașinii I se întoc
mește apoi _fița medicală" — 
apraape Întotdeauna cu cali
ficativa] ^sănătos" ; rarele 
miei defecțiani slnt Înlătura
te Imediat pentru ea apoi au- 
tacurtsmnl să-și ocupe cochet 
local zlătari de celelalte sia-

meze In așteptarea beneficia
rului. Cei 10 km. petrecuțl pe 
pistă lntr-o lncrîncenată și o- 
riginală corridă constituie ulti
mul certificat de garanție al 
celorlalte mii de kilometri pe 
care le va înregistra la bord.

Autoturismul cu numărul de 
serie 5 ă00 putea pleca în lume. 
Alte 12 000 vor ieși de pe porți
le uzinei anul acesta.

Pînă la sflrșitul lui 1972, uzi
na va avea o capacitate de 
40 000 automobile anual (plus 
10 ooo echipament pentru au
toutilitare)

...Am petrecut clteva ore tn 
uzină. Intre timp de pe ban
da de la control-montaj au 
trecut spre pistele de încer
care alte clteva autoturisme. 
„Așii volanului" (Marin Colin. 
Ilie Gheorghe, Paul Ciorcea) 
le-au ’ * '
nîndule aceluiași 
verificare a calității, 
ore 
45—

coală — Florea Simedrea în 
vîrstă de 86 de ani. La fel 
de interesante au fost expu
nerile prof. Elena Splintoiu, 
înv. Teodor Voinea. Tinerii 
din Stănești i-au avut ca oas
peți pe cei din Gogojari și 
Putinei u. Formațiile din co
munele amintite au prezen
tat tn continuare un bogat 
program artisbe.

Liceul „Matei Basarab" 
din Capitală. Un potop d« 
costume naționale, de uni
forme școlărești, o revărsa
re de bucurie, de cîntec și 
veselie, de entuziasm speci
fic „vîrstei de aur" a ado
lescenței. Concret, era vorba 
acolo, la Liceul amintit, de 
unul din numeroasele cen
tre ale municipiului Bucu
rești, în care se desfășura 
concursul cultural-artistic 
al elevilor din licee, școli 
profesionale și licee de spe
cialitate — postliceală ; con
curs organizat de Ministerul 
Invățămîntului, Uniunea Ti
neretului Comunist si Comi
tetul de stat pentru cultură 
și artă. Anul acesta, con
cursul elevilor — finalizat 
cu o fază republicană — este 
dedicat, firesc, cu dragoste și 
entuziasm, ca un imn de 
cinstire, eliberării.

Eacă e vorba să dăm fap
te concrete, trebuie spus că 
in acest an concursul — a- 
flat la prima lui ediție — 
a antrenat pînă la faza mu
nicipală — numai în Bucu
rești — peste 17 000 de elevi 
din cei 23 602 elevi.

Iată, fără vorbe mari, cum 
se îmbină și combină mate
matica, fizica, chimia, teh
nologia, lăcătușeria, strungă- 
ria, mecanica, cazangeria, 
turnătoria, electrotehnica, 
construcțiile auto, construc
țiile montaj, zidăria, bumbă- 
căria, croitoria, cizmăria, ca 
meserii cu arta. Juriile sînt 
puse în încurcătură nu nu
mai de afluența concurenți- 
lor, ci, mai ales, de afluen
ța talentului elevilor care 
urci pe scenă. în fața cole- 
riior. profesorilor si părinți
lor. întrecindn-se în dans, 
cinttc și papile.

Printre aplaudați! Ia sec
ui deschisă trebuie mențio
nate în mod deosebit for
mațiile Grupului școlar 
construcții-montaj (dansuri 
populare și gimnastică ar
tistică), Școlii profesionale 
„Dîmbovița" (cor șî forma
ție de estradă), Școlii specia
le nr. 1 (orchestră de muzi
că popnlară). Școlii profesio
nale „Grivița roșie44 (fanfa
ra cu 130 de membri), pre
cum și interpreții Ion Con
stantin. de la Școala profe- 
■ionala .Vulcan" (muzică 
popnlară). M. Banvurea și 
D. Pușchilă de Ia I.S.R.M. 
(muzică ușoară), care acum 
se pregătesc intens pentru 
noile confruntări ce-i a- 
șteaptă.

GHEORGHE P. IOAN

CE VREȚI SĂ

Stedrx Haref : _MECAXI- 
ca sociala*, t

Artaotel ; .DESPRE SU
FLET*. lei 7.30 (brodată), 
lei 12.30 (cartonată).

: -REPUCI

[X iWril

M>4 mt. m

R. L

ocular nu mai are 
nevoie de comenta
rii, așa că, deocam
dată, ne oprim aici...faT<Uvi WUil

viori, violon- 
contrabasuri. 
20 de ani de 

produs aici 
) instrumentecere urmează să ru

leze in programul 
viitor.

Martorul nostru

Cercul de actori, recent în
ființat în municipiul Rm. Vîl- 
cea, despre care, ne scrie 
Costea Marinoiu. inițiază în 
tainele artei dramatice pe cei 
mai talentati tineri, majorita
te efevi ai liceelor din locali
tate. „Teatrul tineretului-, 
cum i se spune cercului, este 
condus de Tanța Negrescu și 
pregătește punerea în scenă 
a piesei „Congenți la dra
goste" și a schițelor „Ieri și 
azi“ de I. L. Caragiale.

înmagazinată in fibra mo
lidului Carpaților Româ
nești. vibrația melodioasă 
a lemnului de rezonantă a 
ajuns să incinte pe iubitorii 
muzicii din multe tari ale 
lumii. Un colectiv de lutieri 
de la Complexul pentru In
dustrializarea lemnului din 
Reghin, îndrumat de mais
trul Roman Boianciuc, lau
reat al Premiului de Stat, aDE ECONOMIA PRODUCȚIEI

3
mdastrid socialiste", „organiza- 
rea fi planificarea întreprinderi
le» industriale" ; ..economia con- 
stiucțiilar <i transporturilor", 
_organizarea ți planificarea între
prinderilor agricole" etc.

Absolventii secției „economia 
industriei, construcțiilor și tran
sporturilor" sînt repartizați — fn 
ordinea mediilor obținute — în 
întreprinderi de profil. în cen
trale economice, în sectoare de 
specialitate ale organelor locale 
ale administrației de stat iar ab
solvenții secției „economia agri
culturii" în întreprinderi agricole 
de stat la consiliile agricole ju
dețene si în alte întreprinderi și 
instituții.

Anal trecut, la secțiile Acade
miei de studii economice din 
București, locurile au fost dis
tribuite astfel : „economia indus
triei, construcțiilor și transportu
rilor" — 300 la zi ; 120 la seral 
și 270 la fără frecvență ; 
mia agriculturii" — 
50 la fără frecvență.

Discipline de examen : mate
matici (algebră, trigonometrie) 
— acrii și oral ; Elemente de 
conomie politică — scris.

Facultatea de rcuooma pro
ducției din Academia de shadd 
economice pregătește eeonomijti 
cu studii superioare pentru in
dustrie. construcții. transporturi 
și agriculturi. în acest scop fa
cultatea funcționează cu două 
secții ■ Economia industriei, con
strucțiilor și tmwwtBrtkv 
(cursuri de a. M9»k> ttri frec
vență) ; Economia agriculturii 
(cursuri de zi și firi frecvență). 
Secția ..economia industriei, con
strucțiilor și transporturilor" — 
cunun de zi și fără frecvență — 
mai există și la facultățile de stu
dii economice ale universităților 
din Cluj, Iași. Craiova și Timi
șoara. La Cluj și Iași, secția a- 
ceasta are și cursuri serale. De 
asemenea, secții „economia agri
culturii", avind cursuri de zi și 
fără frccvenjă. sînt cuprinse In 
facultățile de profil de la Cluj 
și Iași ; Ia Craiova numai cursuri 
de zi.

Durata studiilor este de 4 ani, 
la cursurile de zi, și 3 ani la 
învățămîntul seral și la cel fără 
frecvență.

Dintre cursurile cele mai im
portante predate la cele două 
secții. menționăm : „economia

școală îi pecetluiește situația 
școlară, un alt trimestru, nu 
mai există după acesta. Cla
sele finale — a XH-a și a 
VIII-a — termină școala pre- 
gâtindu-se pentru examene 
care fie bilanțiaza o activi
tate școlară de doisprezece 
ani, fie dă dreptul la pătrun
derea pe o altă 
învătămînt. Se 
de asemenea, 
școlare tradiționale și-i vom

cunoaște pe laureații etapei 
la nivel republican.

Toate aceste evenimente, 
absolut toate, cer o cantitate 
de muncă extrem de sirgu- 
lncioasă și strînsă, zile de 
școală dense. Chiar dacă 
primăvara și vara vor veni 
cu tentații îmbietoare „pen
tru altceva'4. S3 amînăm ,,a- 
cest altceva*4 pentru mai tîr- 
ziu, la vară. în vacanța marc. 
Acum, să facem liniște, să 
ne concentrăm atenția. A re
început școala.

terminat de executat primul 
lot de instrumente de coar
de pentru Australia în care 
se trimit acum i 
cele, violine si 
In cei aproape * 
meșteșug s-au 
peste 150 000 de 
muzicale.

PIPELE rulează
bUca (orele >,M ; ,
16.30 ; 18,45 ; 21). ADIO, GRINGO 
rulează la Luceafărul (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,3» ; 21) ; Bucu
rești (orele 8,45 ; 11 ; 13 31 : U :
18.30 , 21 ; In completare Paiața) ;
Favorit — Drumul Taberei (orele 
10 ; 13 : 15,30 ; 18 ; 28.N). CRIMA 
1N STIL PERSONAL rulează la 
Festival (orei© 9 ; 11,15 ; 13.38 ;
16 ; 18,33 ; 20,45 ; in completare
Jupiter trebuie salvat). RĂUTĂ
CIOSUL AOOLESCENT rulează 
la Victoria (orele 8 45 ; 11 ; 13,3i ; 
16 ; 18,30 ; 20,45 ; In completare
Cintecele Renașterii) ; Excelsior 
(orele fi ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45 ; In completare Cintecele 
Renașterii). TATA, rulează la 
Central (orele 9 ; 11 ; 13 ;
15 ; 17 ; 19 ; 21 ; în programul
viitor CĂLUGĂRIȚĂ Șl COMI
SARUL). PRELUDIU rulează la 
Lumina (orele 9,15—16 în conti
nuare ; 18,30 ; 20,45 ; In comple
tare Eternul feminin). RIO BRA
VO rulează la Doina (orele 11,30 ;
16 ; 19,30 ; Program pentru copii
orele 9 ; 10) ; Arta (orele 8,45—12 
în continuare ; 20 ; In completare 
Domnia sa, pietonul). OAMENI 
ÎMPIETRIȚI rulează la Union ta
lele 15,30 ; 19 ; 20,30 ; sîmbătâ,
completare Soarele negru). PE 
PLAJELE LUMII rulează la Fe
roviar* (orele 8.30 ; 10,30 ; 12,30 ;
14.30 ; 16.30 ; 18,45 ; 21 * In comple
tare Cintecele Renașterii) ; Mo
dern (orele 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 
IB 30 ; 20,45 ; în completare Eter
nul feminin). RISCURILE MESE
RIEI rulează la Grivița (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 ; In
completare Drama străzii) ; Me
lodia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30) ; Flamura (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), CO
LUMNA rulează la înfrățirea (o- 
rele 15,30 ; 10 ; Tn completare Ori-

xent științific nr. 2/1M9). ROLLS 
BQYCE-UL GALBEN ru1e*zi Ia 
Buzeștl 'orele 15.31 ; 18) :ROMAN- 
TA PENTRU TROMPETA (orele 
2». 30). UN OM PENTRU E1EK- 
NITATE rulează 'a Dacia (orele 
1.45—15.45 In continuare ; 18,15 ;
30.45). PASA rulează la Bucegl (a 
rele 9 : 11,15 ; 13,30 ; 18 ; 18,15 ;
20.30 ' In completare Cu toții la
vot) ; Ciulești (orele 15,30 . 18 ;
20,30) ; Aurora (orele 8 . 11.15 ;
13.30 ; 16 . 10.15 ; 20.30). AVENTU
RILE I.U1 TOM SAWYER ; 
MOARTEA LUI JOE INDIANUL 
rulează la Unirea (orele 15,30 ; 19). 
PRINȚESA rulează la Lira (orele

** ** In comDletare
nr. 1/1969). PE 
rulează la Dru- 
15 : 17,30 ; 20).
rulează la Fe-

10 ; 20,15).

țelul). VEȘNICUL INTIRZIAT 
rulează la Vitan (orele 15,30 ; 18 ; 
TANDREȚE orele 20,30 ; In com
pletare Pentru cel așteptat). EX
PRESUL COLONELULUI VON 
KYAN rulează la Rahova (orele 
15,30 , 18 ; Tn completare Răscru
ce) : VALEA (orele 20.30 : Tn com
pletare Merele). BECKET rulează 
la Progresul (orele 15,30 ; 10). UR
LETUL LUPILOR rulează la Pa
cea (orele 15.30 ; 18 , 20,15 ;
completare Despre pițlgol ;

FEDRA 
Iești : 
— ora 20 ;
CIOCÎRLIA — ora i»,ju ; icatrui 
satiric-muzical ,,C. Tănase“ (sala 
din Calea Victoriei) : FEMEI, FE
MEI, femei — ora 19,30 ; Teatrul 
de estradă „Ion Vasilescu“ : DE 
LA BACH LA TOM JONES — ora 
20 ; Circul de stat CIRCUL 
RION“ (R. Bulgaria)

15.30 : 18 : 20.15 ;
Orizont științific 
TEREN PROPRIU 
trul Sării (orele 
PROFESIONIȘTII 
rentari (orele 15,30 : 
MARELE ȘARPE rulează la Co- 
troceni (orele 15,30 ; 18 ; GUSTUL 
MIERII orele 20.38 : In completa
re Anotimp și Îmbrăcăminte). LA 
LST DE EDEN rulează la Flo- 
reasca (orele 9 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30 ; 
2<1 : în completare Șofer de du
minică) ; Gloria (orele 9,30 , 12 ;
14.30 ; 17 ; 19,30 ; In completare
Cimentul). PENTRU ÎNCĂ PU
ȚINI DOLARI rulează la Volga 
(orele 9—15,30 în continuare ; 18 ;
20.30 ; In completare Neaene) ; 
Miorița (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 : 16 ;
18.30 ; 20,45 ; In completare Mis
tere în piatră). FELDMAREȘALA 
rulează la Viitorul (oreie 15,30 ; 
18 ; DRUMURI orele 20.30 ; In 
completare Misterul culorilor). 
NEÎNȚELESUL rulează la Moșilor 
(orele 15,30 ; 18 ; CELE TREI
NOPȚI ALE UNEI IUBIRI orele 
20,30). „...APOI S-A NĂSCUT LE
GENDA" rulează la Popular (o- 
rele 15,30 ; 18 ; 20.30). CADEREA
IMPERIULUI ROMAN rulează la 
Munca (orele 16 , MAGAZINUL 
DE PE STRADA MARE orele 20). 
TATA DE FAMILIE rulează la 
Tomla (orele 9—15,45 în conti
nuare ; 18 15 ; 20,30 ; în comple
tare Legendele Ceahlăului). DUE
LUL LUNG rulează la Flacăra 
(orele 15,30 ; 18 : MESTEACĂNUL 
orele 20,30 ; în completare Ca o-

In 
CUiiipieLHre u»capre i De
la 10 aprilie PENSIUNE PENTRU 
HOLTEI orele 15,45 . 13 ; 20.15 ;
In completare Carnavalul anima
lelor). PENSIUNE PENTRU HOL
TEI rulează Ia Crîngași (orele 
15.30 ; 18 ; 20,15 : *
Apa subterană.
URLETUL LUPILOR orele 15.30 ; 
1B ; 20,15). MADE IN ITALY ru
lează la Cosmos (orele 15,30 ; 18 ; 
20,15. De la 10 aprilie PRINȚESA 
orele 15,30 ; 18 : 20 15). TOTUL
PENTRU RÎS ; CULTURA PIER
SICULUI ; 600 SECUNDE DE A- 
DEVAR ; GUSTAV SE ODIH
NEȘTE rulează la Timpuri Noi 
(orele 9—21 tn continuare). DOM
NUL ROSSI FACE SCHI ; UN 
OSCAR PENTRU DOMNUL ROS
SI ; GUSTAV SUPERSTIȚIOSUL; 
GUSTAV ȘI RUDELE BOGATE; 
VRĂBIUȚĂ CIUFULIC1 ; ALFA, 
OMEGA ; DRUMUL Șl MAXWELL 
rulează la Union sîmbâtă (orele 
18).

MARȚI, 8 APRILIE 1969

Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Studio) : TRAVESTI 
— ora 10,30 ; Teatrul de Comedie ; 
CROITORII CEI MARI DIN VA- 
LAHIA — ora 20 ; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (Bd. Schitu 
Măgureanu) : D-ALE CARNAVA
LULUI — o^a 20 ; (sala Studio) : 
PHOTO FINISH — ora 20 ; Tea
trul „C. I. Nottara" (Bd. Maghe- 
ru) : LA CIORBA DE POTROA
CE — ora 19,30 ; (sala Studio) !

• 17,30 Telex TV • 17,35 Pen
tru elevi. Consultații la matema
tică (clasa a XII-a). Tema : In
spirație sau aplicare sistematică ? 
Prezintă prof. Eugen Rusu • 18,05 
Limba engleză. Lecția 53 • 18,30 
Micii meșteri mari — emisiune 
pentru pionieri șl școlari • 19,00 
Telejurnalul de seară. Buletinul 
meteorologic « 10,30 Bucureștlul 
se întîlnește cu primăvara « 19,50 
Film muzical • 20,00 Seară de
teatru. „Platonov", adaptare după 
A. P. Cehov, de Anda Boldur. In
terpretează un colectiv al Tea
trului Național din Craiova. In 
pauze : Cronica muzicală de Radu 
Gheciu. Cărți noi în librării : 
„Cara-Su" de Ion Valerian ; „Se
renadă la trompetă" de Stnziana 
Pop ; „Solara noapte" de Radu 
Boureânu ; „Incunabule" de Emil 
Mânu a 23.00 Telejurnalul de 
noapte ■ 23,10 închiderea emisiu
nii.

BUCUREȘTI
• „Procesul intentat de Brân- 

cuși autorităților federale și a- 
cademlștilor din S.U.A. In 1926“
— prezintă Vasile Paleolog (Sala 
Mică, marți ora 20.30).
• Concert susținut de orches

tra simfonică șl cvartetul de coar
de al Casei de cultură a studen
ților ; „Portretul Jul Zubin Mehta"
— film pe 16 mm (Sala Mare, 
marți, ora 20,30).

• Formația „Contrapunct" ; 
Tradiție, stil modern — microre
cital de poezie universală, inter
pretat de Radu Basarab, student 
al I.A.T.C.

O Omul șl mașina ; cibernetica 
si societatea — participă Edmond 
Nicolau (Clubul Actualităților, 
marți, ora 20,30).
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Semnificația investirii organizațiilor U.T.C. cu drepturi mai 
largi în gestionarea unor mijloace financiare nu, estq- ana singura 
— și lucrul acesta nu-i poate scăpa nimănui. Mai întâi, o asemenea 
măsură este de natură să multiplice posibilitățile organizațiilor 
U.T.C. în desfășurarea unei bogate activități culliiral-artistâce, 
sportive, turistice și recreative, in asigurarea și sporirea continua 
a bazei materiale pe care o reclamă realizarea unor Qștfel de acțiuni. 
In al doilea rînd, măsura reprezintă ea însăși o pîrghie educativă 
Srilejuiud tinerilor formarea spiritului gospodăresc, a spiritului 

a inițiativa și răspundere, prin valorificarea cu maximum de 
eficiență a fondurilor pe,care ei înșiși le realizează și le investesc.

Implicațiile sub toate aspectele ale acestei măsuri în activitatea 
organizațiilor U.T.C. au constituit tema unui raid întreprins re
cent, fin județele Cluj, Dolj, Mureș și Timiș. Iată ce-au constatat 
corespondenții noștri :

veniturile nu-si propun să „în- 
ghețeu intr-un cont oarecare, 
să devină, adică. <un sccrp în 
sine. Acumularea lor își află 
sensul, justificarea, doar în va
lorificarea cît mai eficientă, 
pentru ridicarea 1a o treaptă 
superioară a întregii activități, 
Intr-un circuit neîntrerupt. Sînt 
și aici destule exemple care do
vedesc o bunij orientare a chel
tuielilor. către edea ce este cu 
adevărat necesar. Cele mai mul
te organizații îsl dirijează in
vestițiile spre materiale spor
tive, instrumenta muzicale, 
jocuri pentru activitățile de

tea sportivă este imposibilă spre 
materiale sportive sau culturale 
de o mai lungă utilitate. A da 
banii pe ce se ivește și a nu te 
gîndi la ceea ce îti este naesar 
nu înseamnă decît a strînge cu - 
o mînă si a risipi cu cttdalll. *

tHE iH MUNCĂ * IU VIAȚA UE OHGftfiiZATÎE

CEEA CE ESTE
ESENȚIAL

Sînt diverse și numeroase 
posibilitățile prin care organi
zațiile U.T.C. pot să-și realize
ze, prin mijloace proprii, fon
durile bănești pe care le nece
sită acțiunile ce le inițiază. In 
comuna Gilău — județul Cluj, 
ca să apelam Ia cîteva exemple, 
comitetul camunail U.T.C. dis
pune la C.E.C. de o sumă de 
peste 8 000 lei. în cea mai mare 
paTte rezultați din muncile pa
triotice efectuate de tineri pe 
ogoarele I.A.S. Sucaag sau. din 
valorifica/rea metalelor vechi. 
Din aceleași surse, organizații
le U.T.C. din municipiul Cluj 
au realizat în anul care a tre
cut venituri cu 15 la eută mai 
mari decît cele planificate. Dar 
metaleile vechi și lucrările agri
cole r.u epuizează sursele. Si în 
această privință căutările orga
nizațiilor U.T.C. adaugă cîștigu- 
lui pe plan financiar, importan
te succese privind diversifica
rea acțiunilor, antrenarea tine
rilor la inițiativele organizației.

In anul trecut, ne spunea 
economistul Radu Gheorghe de 
Ia Comitetul municipal Cluj al 
U.T.C., uteciștii de la cooperativa 
„Munca invaliziUiOff** își expli
cau sărăcia activității prin lip
sa unor fonduri și mai ales 
prin imposibilitatea de a le 
procura. Iată însă că în acest 
an au descoperit soluții, au de
pistat o sursă cît se poate de 
rentabilă : recuperarea si valo
rificarea unor rezid uri. ca de 
pildă sorgul, pe care întreprin
derea n.u-1 utiliza, dar care poa
te fi utilizat în sectoarele zoo
tehnice ale cooperativelor a0ri- 
cole. O situație asemănătoare 
există și în alte organizații, aJ 
căror număr mic de membri nu 

1 înseamnă obligatoriu și posibl- 
' lități la fel de mici. în munici

piu se desfășoară în prezent o 
largă acțiune de colectare a 
maculaturii, a materialelor de 
ambalaj și a deșeurilor textile. 
Calculele estimative ne arată 
efi, dacă fiecare tînăr va colec
ta, așa cum este prevăzut, nu
mai două kilograme de macula
tură. în bugetul organizațiilor 
U.T.C. vor intra nu mai puțin 
de 30 000 de lei. O sursă dintre 
cele mai 
creșterea 
constituie și organizarea mani
festărilor 
județul 
multe 
constituit.
culturale proprii, ale căror spec
tacole, repetate în localitățile 
învecinate, asigură obținerea 
cu ritmicitate a unor sume im
portante. Organizația de la În
treprinderea de reparații auto 
din Tg. Mureș Inițiază frecvent

importante pentru 
veniturilor proprii o

cultural -artistice. în 
Mureș, de exemplu, 

organizații U.T.C. și-au 
orchestre și echipe

A

In administrarea 
fondurilor bănești ale 

organizațiilor U. T. C
O ÎNTREBASE cheie

PROIECTE 
ÎNDRĂZNEȚE 
Șl AMBIȚII 

PE PATRU ROȚI
în categoria celor dintâi am 

enumera la loc de frunte riteva

jabila ai un bun gospodar nu-și 
risca aversa fără să calculeze 
dinainte cîștigul ai eventualele 
pierderi. Și fiind vorba de ba
nii noștri ar trebui eă fim gos
podari fn adevăratul In lelea al 
cu viatului.

Dar ae pare că ideea autobu
zului a încolțit undeva mal sus, 
la comitetul județean U.T.C. 
Șl aid interesele diverse si im
perioasa ale •ctivtății sînt ră
pusa unui sever regim de eco
nomii. nu din spirit de econo-

AVEȚI
SPIRIT

D E BUNI GOSPODARI ?
Întruniri tovărășești la un 
club din centrul orașului și, da
torită organizării cu regularita
te a acestor manifestări, veni
tul net obținut pină acum depă
șește așteptările. Intr-un mod 
asemănător, tinerii de la între
prinderea balneo-climaiterică 
Sovata au înscris în contul or
ganizației lor o sumă de peste 
5 000 lei. In sfîrșit, Ia nivelul ju
dețului. Ansamblul tineretului, 
formație relativ «recent consti
tuită, reușește să atragă un pu
blic larg datorită calității spec
tacolelor sale. Cele 20 000 lei 
cheltuite pentru cumpărarea 
unor instrumente muzicale vor 
fi. cu siguranță, amortizate în 
scurtă vreme : numai în trei re
prezentații, pînă acum, au fost 
încasate 6 000 de lei.

Exemple, la care s-ar mai pu
tea adăuga multe altele, eviden
țiază că resursele fiecărei orga
nizații în a dobîndi mijloacele 
financiare necesare activității 
sfint practic aproape inepuizabi
le. Raidul a relevat în aceiași 
timp existența unei strînse rela
ții între valorificarea ac eston 
resurse șl activitatea educati
vă în general a organizației, în 
sensul că acolo unde a existat 
o preocupare pentru asigurarea 
mijloacelor materiale, acțiunile 
educative sînt mai numeroase, 
mai bogate în conținut, mai 
atractive. Ceea ce reprezintă în 
fond esențialul...

0 MINĂ ADUNA,
CEALALTA

Aspectul pe care l-am urmă
rit în mod deosebit a fost însă 
folosirea, și gospodărirea fondu
rilor, destinația concretă pe 
care, odată realizate, o capătă 
acestea. Pentru că e evident că

club etc. Am citat cazul ansam
blului din Tg. Mure$ SÎ s-ar 
mai putea adăuga multe altele. 
Sînt însă, din păcate, și ni se 
pare necesar să insistăm aici, și 
cazuri în care se fac 
ce nu reclamă cu 
apelarea la veniturile 
ției, exemple care nu 
decît o acută lipsă de . „ 
podaresc. In uneîe părți, în ju
dețele Cluj sau Timiș, se contri
buie de pildă cu o cotă extrem 
de mare la organizarea ex
cursiilor, în dauna unor treburi 
de mai mare necesitate și ur
gență. cum ar fi amenajarea 
umor baze sportive sau procura
rea unor materiale de folosință 
mai îndelungată. în alte orga
nizații. veniturile colectivului 
sînt afectate de vizionarea unor 
filme sau spectacole pe care 
normal trebuie să le suporta 
flecare, adică participanții în
șiși. La un film sau Ia un spec
tacol nu merg odată toți tinerii, 
și nu e firesc ca de realizările 
colectivului să beneficieze doar 
unii. Și-apoi sînt lucruri mari, 
sînt lucruri de interes unanim 
care pot suferi din această în
clinație spre risipă, din această 
prioritate acordată întâmplării 
Nu ni se pare firească, de pildă, 
nici avansarea unei mari părți 
din fondurile obținute pentru 
procurarea — așa cum s-a pro
cedat la „Metalotehnica”, la 
U.J.C.D., sau Ia alto organizații 
din județele Mureș, Timiș c* fi 
din alte județe — a unor lucruri 
ca maieuri. tricouri, tenisi. chi
lot I eic. Sînt necesare si «ce«- 
tea. dar. e ușor de tetetes fot
bal fără maieu sau jambiere 
mai poți să joci ; de minge nu 
te poți Insă lipsi. Multe din obl- : 
ectele respective pot ii procu- . combinat scapă din vedere un 
rate și de către tineri, rărâînind 
apoi în folosința lor și tocmai 
de aceea credem că banii orga
nizației trebuie să capete o des
tinație în primul rînd spre ace
le lucruri fără de care aetivita-

cheltuieli 
necesitată 
organ iza- 
dezvăluia 
simt gos-

example tot din j_udețul Mm: 
organizațiile 
C.I.L. Reghin ți 
August" din Tg. 
Btruiesc cabane 
ț iun ea Sovata. 
reunite ale mai _ _
zații. chiar în ac picată lună 17 
căsuțe turistice vor fi puse la 
dispoziția comisiei județene da 
turism pentru a invita tinerii.

Intr-un alt județ, la Timiș, or
ganizațiile U.T.C. de la UJLT. 
Si de la Grupul școlar de con
strucții au investi: banii strinsi 
în procurarea de echipament 
turistic, de corturi, cea ningi ti 
în construirea unei cabana pa 
malul Timișului, la Sag.

Sini investiții maxi, dar care, 
asa cum demonstrează rezulta
tele deja obținute, ce dc^vedesc 
deosebit de rentabile. Si orga
nizațiile mari, organizațiile care 
reusesc să-«i asigure resurw 
financiare Însemnare procedea
ză bine orientmda-ae «ore ase
menea proiecte îndrăznețe.

Nu intră în această earegarie 
li exemplele care, aparent. •» 
>-ar vot OrganiTați^ U.T.C. de 
la Cornhînatul chimir dm Or
lova si-a propus, de pDdă. oim- 
părarea unui autobuz. -Toate 
forțele, ne vase secretarul co- 
mitetulut C. Catsi. — toate fon
durile. adăugăm rtai — xint În
dreptate ore acest sotobuz". 
N-avem n tei ir cu atebDbtxzcd. ar 
fi chiar un irstnxnes: ideal 
pentru exxnixia de iu. iau. nu
mai că. privindu-ss ia numele 
kd de orice alle chelmisfl pe 
care activ:taxe* cu
tineru. organizația U.T.C. ce- .a

U.T.C. de la 
iPROFIL .J3 

Mureș Ui eno- 
proprii în ita- 
Din tontteru« 
multor organi-

amănunt ecențial : cheltuielile 
cu autobuzul votr începe abia 
după procurarea luL ȘotferuL 
benzina. întreținerea. piesele 
de schimb nu sînt lucruri nefti-

DAR COMISIILE
DE CENZORI?

au, precum se știe, comisiile de 
cenzori. Exprimînd controlul 
colectivului de uteciști în mo
dul cum sînt gospodărite mij
loacele financiare și materiale 
ale organizației, ele trebuie să 
se constituie In organe active, 
să influențeze în bine mersul 
lucnirilor într-o organizație sau 
alta, printr-o susținută activi
tate de prevenire a eventuale
lor abateri de la disciplina fi
nanciară sau a intențiilor de 
cheltuire nejustificată a unor 
fonduri.

Din păcate. însă, în multe ca
zuri comisiile de cenzori nu-și 
îndeplinesc nici aceste sarcini 
minimale de urmărire și de ve
rificare periodică a activității 
financiare a organizațiilor. în 
județul Timiș ele nu sînt nici 
măcar instruite la toate orga
nizațiile, de aceea nici nu fac 
dedt ceea ce știu să facă sin
gure. fără îndrumători : contro
lul încasărilor corecte a coti
zației. în alte păzii, ca în jude
țul Dolj de pildă, membrii co
misiilor de cenzori verifică 
doar respectarea formală a in
strucțiunilor și ajută la întocmi
rea hirtiilor necesare, dar nu 
fac și recomandări asupra celor 
mal rentabile investiții, deși 
au Indicații precise în acest 
sens. In sfîrșit. există și cazuri 
!n care nici măcar controalele 
contabilicești nu se mal fac sau, 
dacă da. atunci de multe ori 
procesele verbale de control 
sau dările de seamă asupra exe
cuției planului de venituri ră
mân simple piese de dosar, fără 
urmările pe care le-ar reclama 
cele constatate.

Ceea ce se cere, așadar. în
treprins de urgență de către co
mitetele județene U.T.C. este 
o examinare amănunțită a si
tuației in care se află comisiile 
de cenzori și stabilirea măsuri
lor cuvenite pentru ridicarea 
Iar la nivelul răspunderilor ce 
Ie revin, a atribuțiilor pe care 
trebuie să și le exercite cu ade
vărat. Singur, comitetul jude
țean — sau adesea doar activiș
tii Însărcina ti cu problemele 
gospodărești — nu vor izbuti 
niciodată să asigure o îndruma
re si un control eficiente In 
toate organizațiile sale. Modali
tatea cea mai recomandabilă 
rfsnfeie aceea ca. pretutindeni, 
comisiile de cenzori să acțione
ze cu promptitudine, cu seriozi
tatea pe care o presupune mi
siunea lor. 1 
deauna de la
mijlocită a 
organizații, 
dnt nici un 
ct dincolo 
benefk1!! rit mal mari, spiritul 
Ccflpodăreoc în realizarea inves
tițiilor pe care Ie fac organiza
țiile U.T.C. are si trebuie fă 
•Ibă pentru tineri valoarea unui 
exemplu cu semnificații mal 
largi.

pomiodu-se Intot- 
i cunoașterea ne- 
realitătilor fiecărei 

Și du trebuie pier- 
moment din vedere 
ae dobinriirea unor

' A TRECUT ȘI MARTIE
(Urmare din pag. 1)

seseră chemați la trust, după ex
pirarea detașării de două-trei 
luni. Această fluctuație de cadre 
tehnice, tolerata de conducerea 
trustului nostru și încurajată în 
același timp prin detașări pe pe
rioade scurte, ale unor cadre cu 
funcții de conducere, deși indica
țiile forurilor superioare prevăd 
detașări pînă la terminarea lu
crărilor încredințate, au avut gra
ve repercusiuni asupra bunului 
mers al lucrărilor pe șantierul 
nostru.

Cum se întâmplă, de altfel, în
totdeauna, o neregulă generează 
la rîndul ei alte nereguli. Dacă 
constructorii nu și-au realizat sar
cinile stabilite nici Iotul de insta
lații nu s-a putut încadra în gra
ficul de lucrări, realizînd doar 23 
la sută din productivitatea mun
cii planificate.

— Noi, constată inginerul Fe- 
her Virgil, șeful lotului de insta
lații, muncim pe unde putem, 
uncLe găsim front de lucru, pen
tru că deși a trecut un an de zile 
de la deschiderea șantierului, în
tre constructori și instalatori nu 
s-a încheiat încă un grafic exact 
de eșalonare a predării ampla
samentului pentru lucrări de în
treținere.

La discuția purtată în biroul 
secretarului de partid erau de 
față și tovarășii Ion Mateescu, 
secretarul organizației U.T.C. de 
pe șantier, Balaș Carol, locții
torul său, și Bencze Iuliu, se
cretarul comitetului orășenesc 
U.T.C. Prezența lor era absolut 
normală dacă avem în vedere că 
aproape 200 de constructori sînt 
tineri, ei reprezentând o forță 
hotăritoare pe șantier.

— V-afi întilnit vreodată în a- 
ceeași formulă ca cea de azi, 
pentru a stabili împreună cu toți 
factorii de conducere, măsurile 
pe care trebuie să le ia organiza
ția U.T.C. pentru dinamizarea ac
tivității tinerilor pe șantier ?

— Nu, pentru ca organizația 
U.T.C. este tânăra, se scuză tov. 
Mateescu, de abia au trecut doua 
luni de Ia constituirea ei.

Intr-adevăr, n-au trecut decît 
două luni dar în acest timp, or
ganizația n-a întreprins nici o ac
țiune educativă în sprijinul pro
ducției, n-a desfășurat practic 
nici o activitate.

— Ce observații ați avea de 
făcut la adresa activității tineri
lor de pe șantier, observații care 
să servească organizației U.T.C. 
la inițierea unor acțiuni concrete, 
la obiect ?

— In primul rînd, referitor la

disciplină, spunea tov. Cheorghi- 
ță. Absențele nemotivate — 314 
zile-om pe primele două luni, 
plecările de la punctele de lucru 
cu 15—20 de minute înainte de 
ora cuvenită și începerea cu în- 
tîrziere a activității, întreruperea 
frecventă și nemoticată a lucru
lui ne creează destule greutăți și 
produc deranjamente pe întreg 
circuitul șantierului.

— Dezinteresul pe care-l ma
nifestă unii fața de gospodări
rea materialelor, intervine tova
rășul Stoica, ar fi un alt aspect 
al indisciplinei. S-a atras atenția 
unor echipe (Kiss Emeric — zi
dari) pentru dezordinea lăsată la 
locul de muncă după terminarea 
schimbului, pentru aruncarea da 
la înălțime a cofrajelor și dete
riorarea acestora (KraOzer Ștefan 
— dulgherii, descărcarea sacilor 
cu ciment din mașini prin arun
carea la pămînt imprăștierea 
prin această „metodă" a unei în
semnate cantități de materiale 
(Victor Stoica) apoi pentru cali
tatea slabă a unor lucrări, pen
tru neîngrijirea utilajelor.

în agenda organizației U.T.C. 
ar trebui să figureze, așadar, toa
te aceste aspecte ce vizează ac
tivitatea zilnică a unor 
ele să inspire biroului 
cele mai oportune. In 
că asemenea măsuri au 
prevăzute în programul 
vitate pe trimestrul II, 
tăm cu atenție. Dar programul — 
exemplară probă de formalism — 
cuprinde patru acțiuni minore, 
care nu răspund nici pe depar
te problemelor celor mai strin
gente pe care le impune situa
ția de fapt de pe șantier. Și nu-i 
de mirare, pentru că organizația 
U.T.C. de aici nu s-a bucurat de 
ajutor din partea Comitetului ju
dețean Covasna al U.T.C. deși se 
afla la începutul activității sale. 
Nici un membru al biroului co
mitetului județean nu a trecut 
prin șantier deși nu s-ar putea 
spune că în județul Covasna sînt 
prea multe construcții de ase
menea proporții și interes.

— Cu ce alte acțiuni credeți 
că ar trebui să fie completat pro
gramul de activitate al organiza
ției U.T.C. pe acest trimestru ?

— Mă gîndesc la inițierea unor 
controale operative, efectuate de 
grupe din doi-trei tineri după lă
sarea lucrului pe șantier, și se
sizarea aspectelor de risipă și 
neîngrijire a utilajelor — este 3e 
părere tovarășul Gheorghiță. ftfr 
tinerii surprinși de mai mult* ori 
în astfel de abateri, să ftc .puși 
în discuția adunării generale.

tineri și 
măsurile 
speranța 
fost deja 
de acti- 
îl cerce-

fV< D

tinderi, apa iad băltește firi ea 
din partea consilnlQr ernâac*- 
re ale CA.F. și a ar^weior *- 
gricole si se manifeste uațutridt 
pentru eliminarea ei.

Forțele de care
țile agricole din județul Doq ga
rantează efectuarea finexânior *- 
gricole la timpul optim u de ta 
nivel calitativ superior dar acea
sta depinde de modul cum cos* 
ducerile acestor unități înțeleg sf 
facă mobilizarea tuturor coope
ratorilor
munca.

și mm r» rarii

FLOREA STAICV

Primele zile se- 
T ne de lucru ta 

cîmp au penaâa 
cooperatorilor și mecanizatonk» 
din județul Olt să intensifice rit
mul lucrărilor din cadrul actua
lei campanii. Zilnic sînt însămân
țate peste o mie de hectare ca 
culturi din prima epocă. Coope
ratorii din Vișina Veche, de psL 
dă, au 
zile sa 
prefață 
mazăre 
tit terenul pentru încă 280 hec
tare destinate sfeclei de zahăr. 
Dintre acestea, mai bine de 50 
au și fost însămînțate. De ase
menea, la C.A.P. Orlea, cele 20 
de tractoare ale secției ce o de
servesc executau luerări în cîmp.

O L

reușit ca numai în doni 
însămînțeze întreaga m- 

repartizată culturii de 
(70 hectare) și au pregă-

Prrirnrind aspectele de mai 
■ui, nu putem si mi Snc*vcăm 
si măcar cîteva explicații. Un 
rol de primă Însemnătate In 
cunoașterea procedurii de ges
tiune si de încurajare a spiritu
lui de gospodărire chibzuită D

Raid întreprins de co
respondenții noștri :
C. POGACEANU 
v. rAvescu 
ion RUSU 
ION D. DA NC EA

»'rr-

te

FIECARE ZI FOLOSITĂ

DIN PLIN LA SEMĂNAT
executau lucrările necesare Cele
lalte cooperative agricole, ca cele 
din Birza, Șopîrlița. Rycovena. 
așteptau „timp mai bem** — cnrn 
remarcau președinții acestor uni
tăți pe care i-am întîfriît în bi
rourile lor. în vreme ce se putea 
lucra pe suprafețe întinse, (fapt 
dovedit de ritmul intens In care 
se lucra la vecini) la aceste coo
perative agricole se programaseră 
ședințe în care să se dezbată, 
concret, ce trebuie făcut pentru 
intensificarea lucrării or de cam
panie. Și, în timp ce se formu
lau propuneri de către partici
pant], mecanizatorii căutau front 
de lucru, iar membrii cooperatori

secției de aici numai 4 funcțio
nau. La două din ele se făcea 
reglajul ambreajulni, altul se gă
sea în reparații la I.M.A., iar ce
lălalt nu axes conducător. Și ne
reguli de acest fel au fost sem
nalate și la alte secții ale între
prinderii sus amintite. Conduce
rea I.MA Căneasa, dar mai a- 
les Direcția agricolă județeană 
trebuie să intervină operativ 
pentru înlăturarea acestor nea
junsuri care se repercutează asu
pra ritmului totul necorespun- 
zător în care Iț execută, în fl
ees t județ, lucrările agricole de 
primăvară. în aproape zece zile 
bune de lucru în mai toate uni-

tițue azricc4e ale jmletuhii ară
turile de primăvară abia s-au 
executat pe dc-j— mri $i ceva de 
hectare tLr. cric 55 610 pe cîte 
se impMirw executarea acestei lu
crări d? a sriujuî , s-au în-

S64 hectare CU mazăre 
H un hectar din cele
I 5^3 p S ZOO hectare destinate 
fio?n soarelui p sfeclei de za
hăr.

Deosebii de critică este și si
tuația tortămfnțârii cepei și a ce
lorlalte cui teri legumicole din pri
ma epocă. Doar două hectare au 
fost pînă acum ;nsămînțate cu 
ceapa ; lemme'e din prima epo
că mai trebuind însămînțate pe 
mai bine de 1 800 hectare.

In aceste rile condițiile de lu
cru sînt excepționale, lipsește în 
■chimb — fi fără mei un motiv 
— suportul orțamzatocic. Lucra 
în două schimbări pe tractoare, 
alimentarea din men a tractoa
relor $i semănător-!!rir cu semințe, 
crearea celor mai bune condiții 
de hrană și odihnă tractoriștilor. 
Stabilirea de către ingineri a te
renurilor unde să re lucreze — 
iată doar cîteva sugestii desprin
se din însăși discuțiile avute în 
județul Olt Aplicarea lor se im
pune. O impune chiar rămîne- 
rea în urmă —- în bună parte 
ne justificai ti — ■ însămînțărilor 
și a celorlalte lucrări semnalate 
în acest județ cu terenuri deo
sebit de fertile.

v. rAvescu

Anomaliile din organizarea 
producției și a muncii pun sub 

semnul întrebării

UNGEREA
PARAMETRILOR
PROIECTAȚI

Pornim de la un paradox. 
Deși în cele 6 luni ale perioadei 
octombrie 1968—martie 1969 
planul de producție al Fabricii 
de confecții din Craiova înregis
trează neîndepliniri doar în fe
bruarie, deși normele de produc
ție pe întreprindere s-au realizat 
consecvent, lună de lună, totuși, 
In acest interval, cu excepția lu
nilor octombrie și decembrie, sa
lariile muncitorilor se găsesc sub 
nivelul mediu planificat. Pare de 
necrezut Datele existente oferă 
însă deplină autenticitate afirma
ției. în noiembrie, de pilda, 10,8 
la sută din numărul de munci
tori ai fabricii au încasat veni
turi bănești mai mici decît pla
fonul salariului tarifar. în de
cembrie, procentul scade la 6,7 
la suta, pentru ca în ianuarie — 
nu s-a strecurat nici o eroare — 
să crească, a tin gin d peste 30 la 
sută, adică 1 012 muncitori.

Investigarea cauzelor care au 
determinat această situație anor
mală ne prilejuiește de la început 
să cunoaștem...

Așteptafi 
pe cineva? 
Nu. Sînt in
producție!

Jocul de-a
planul...

Denumirea prescurtată 
binecuno&cut mijloc de 
ment „uite popa, nu e 
jocul a intrat în obișnuința Fa
bricii de confecții din Craiova 
prin „grija“ forului său tutelar
— Direcția generală a industriei 
de confecții din cadrul Ministe
rului Industriei Ușoare.

— Planul de producție al tri
mestrului IV 1968 — ne infor
ma cu satisfacție tov. Ion Po
pescu, șeful serviciului financiar
— a fost îndeplinit în proporție 
de 102,6 la sută. Cel al lunii 
ianuarie 103 la sută. Nerealizări, 
adaugă dînsul cu ton mai trist, 
înregistrăm numai în februa
rie.

Sînt cifre inexacte ? S-a pro
cedat cumva la umflarea lor ar
tificială ? Nici decum, dar de 
amintit că atît în cursul trimes
trelor III și IV ale anului pre
cedent, cît și în trimestrul I al 
acestui an, sarcinile de plan au 
fost reduse de cîte doua ori 
(în luna ianuarie, de exemplu, 
planul de producție inițial a fost 
diminuat cu aproape 32 la sută). 
Firesc, în urma acestor modifi
cări, nivelul fondului de salarii 
a scăzut corespunzător. Menți- 
nîndu-se aproximativ același nu
măr de salariați, lucrurile își ur
mează logica firească : salariile 
normale pentru un număr de lu
crători au scăzut sub limita sa
lariului tarifar de încadrare. 
Cum ? Vom vedea în continuare.

de-a

a altui 
amuza- 
popa",

calificarea
Cînd pe poarta întreprinderii 

intră, în interval de cîteva luni, 
I 200 de oameni care nu au avut 
niciodată sau prea puțin con
tact cu confecțiile, este previzi
bil ca prima grijă a respectivei 
unități economice să fie rapida 
lor pregătire. La fabrica din 
Craiova acest proces a fost tra
tat prin doua modalități dis
tincte. Prima — cei care posedă 
noțiunile elementare de croitorie 
casnică au fost repartizați direct 
în sectoare pe lingă muncitorii 
cu experiență, a doua — cursuri 
de calificare la locurile de mun
că cu durata de cinci luni.

Pînă aici toate bune. Fiecare 
întreprindere organizează instrui
rea așa cum crede de cuviință, 
cum consideră că e mai potrivita 
condițiilor sale specifice. Cînd 
insă, cum e cazul de față, tine
rii n-apucă bine SA VADĂ (nu 
e egal cu SA ÎNVEȚE) cum 
trebuie făcută o operație, că și 
intervine o schimbare și li se în
credințează altceva, rezultatele 
sînt NULE sau APROAPE nule.

— Primele două luni din cele 
5 afectate școlarizării — releva 
maistrul Dina Tudor — au în
vățat, cît se poate învăța în a- 
cest timp, sâ execute diverse o- 
perații simple la confecționat 
halate. Acum li s-au dat sa con
fecționeze paltoane. Mai poate 
mira pe cineva faptul, în aceste 
condiții, că salariile mid — pre
cizăm, ele nu se repetă la aceeași 
salariați în perioade îndelungate, 
ci pe maximum două luni — au 
fost realizate, în general, 
muncitorii noi angajați, cu o 
chime de pînă Ia un an și 
tegoria I de încadrare ?

Iată, prin urmare, unul 
factorii care au condus la situa
ția amintită.

de 
ve- 
C3-

din

...21 martie ora 12. Parcurgem 
sectoarele VI, V și IV ale fabri
cii. Am crezut că am ajuns în 
timpul pauzei. Grupuri întregi 
de muncitoare, zeci de mașini 
stau de dimineață în așteptarea 
semifabricatelor de Ia sala da 
croit.

— Situația se repetă de cîteva 
ori pe lună — ne mărturisește 
ajutoarea de maistru, 
Iovoaica.

Ne reamintim că în 
numelor celor care au 
cîștiguri mici figurează 
absențele ne motivate. Factorul 
timp, deci •— din punct de ve
dere extensiv — uu a avut nici 
o influență în nercalizarea sala
riului planificat. Latura sa in
tensivă însă este știrbită în mod 
frecvent de aprovizionarea nerit
mică a locurilor de muncă.

— Nu întotdeauna diverșii 
noștri furnizori, ne informează 
tov. Marin Dobrescu, directorul 
adjunct al fabricii, își onorează 
la termen obligațiile contrac
tuale. întreprinderea textilă din 
Pitești, de pildă, are acum o 
restanță de peste 2 900 metri din 
sortimentul „diagonal Domnești", 
cantitate a cărei lipsa împiedică 
desfășurarea normală a procesu
lui de producție.

Aici întâlnim o deficiență de 
nenumărate f ori semnalată — 
funcționarea cu intermitențe a 
mecanismului furnizor—benefi
ciar. Numai că, ținem să mențio
năm, în cazul de față atît în
treprinderea beneficiară cît și 
cele furnizoare aparțin aceluiași 
for tutelar Ministerul Industriei 
Ușoare I

Insuficienta folosire a timpu
lui de muncă ca urmare a unor 
evidente anomalii de organizare 
— între care încărcarea utilaje
lor cu producție la nivelul pa
rametrilor de funcționare și ne
ritmici ta tea aprovizionării cu ma
teriale sînt cele mai importante 
—• constituie, așadar, cel de-al 
doilea factor esențial care a de
terminat nerealizările amintite.

★
Un număr însemnat de tineri 

muncitori ai Fabricii de confec
ții din Craiova nu și-au reali
zat în perioada octombrie 1968 
—martie 1969 salariile planifi
cate. Responsabilitatea acestei 
stări de lucruri revine neîndoios 
atît conducerii întreprinderii cît 
și conducerii Ministerului Indus
triei Ușoare. Existau numeroase 
posibilități de evitare a unei a- 
semenea situații — stabilizarea 
planului și a sortimentelor, orga
nizarea temeinică a pregătirii lu
crătorilor, sincronizarea relațiilor 
furnizor-beneficiar. Dar, în pe
rioada la care ne referim nu s-a 
întreprins mai nimic pentru re
medierea deficiențelor amintite. 
Singurul lucru care ne-ar fi pu
tut convinge de contrariul ar fi 
fast reducerea ponderii salarii
lor sub limită. Știm că în ulti
mul timp, în fabrică a fost tri
mis pentru schimb de experien
ță și ajutor un grup de specia
liști din cadrul ministerului și 
al altor întreprinderi similare din 
țară. Repetăm, în ultimul timp. 
Adică, atunci cînd lucrurile s-au 
agravat, coincizînd și cu neînde- 
plinirea planului de producție. 
Am întâlnit în întreprindere, ne 
referim la sectoarele V și VI, uti
laje (benzile transportoare, de 
pildă, care au costat sume im
portante), al căror rol în dina
mizarea procesului de fabrica
ție era important și care stăteau 
nefolosite. Deși prin proiect se 
prevedea ca în aceste sectoare 
să fie executate confecții ușoare 
— rochii, bluze, sarafane — la 
data raidului nostru se confec
ționau paltoane sau pantaloni. 
Organizarea unui flux de pro
ducție continuu, respectarea des
tinației inițiale a sectoarelor 
prezentate în proiect, tratarea 
eu spirit de răspundere a pro
blemelor pregătirii profesionale a 
cadrelor, reprezintă cîteva impe
rative ce se cer luate în seamă 
pentru a face ca o situație simi
lară celei sesizate să fie irepe- 
tabiiă. Locul improvizațiilor în 
conducerea activității economice 
trebuie luat de riguroasa orga
nizare științifică a producției și 
a muncii. Altfel, va fi puțin pro
babil ca moderna fabrică craic- 
veană să treacă cu bine difici
lul examen programat la sfîrșilul 
semestrului I : atingerea para
metrilor proiectați.

GH. GHIDKIGAN

Virginia

dreptul 
«obținut 
arareori
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DULCE INACTIVI
TATE CARE SE ASCUNDE IN
SPATELE PROIECTELOR

re-

din 
în- 
nu

In urmă cu oîteva săptămîni 
am discutat despre proiecte. I?? 
atunci a trecut suficient timp 
pentru a se trece Ia realizarea 
lor, dar proiectele au rămas tot 
în faza de... proiecte. E drept, 
acestea s-au conturat cu pre
cizie. multe dintre ele trezesc 
un interes deosebit ; ce folos 
Insă dacă nu se trece mai 
pede la înfăptuirea lor...

La Institutul politehnic 
Brașov, comitetul U.T.C. a 
țeles foarte bine faptul că 
poate fi vorba de formarea unui 
bun inginer dacă studentul nu 
reușește să-și contureze o per
sonalitate care să depășească 
sfera specializării stricte, prin- 
tr-un nivel mai înalt de inte
grare în viata politică si cul
turală. S-a înțeles, de aseme
nea, că idealul formării ca spe- 
cialist-cult, care trebuie să a- 
nime astăzi studentul, viitor in
telectual, ca și necesitățile men
ținerii unui randament superior 
în munca intelectuală prin o- 
dihnă activă, impun organizarea 
unui bogat program dedicat lăr
girii orizontului politic și cul
tural, precum și recreării stu
denților.

...Șj iată-ne din nou la Brașov, 
după trei săptămîni. pentru a 
vedea în ce măsură acea acti
vitate complexă in cadrul or
ganizației U.T.C. pe țâre o a- 
nunțau proiectele — Încep* să 
producă schimbări în structura 
„stilului de viată si de muncă" 
al studenților. Firește, nu am 
căutat această activitate la se
diul comitetului U.T.C. sau al 
consiliului asociației, ci In 
facultăți, în cămine. Surpriză, 
însă : viața de organizație con
tinuă să prezinte o imagine ae 
ansamblu statică, unilaterală, 
dominată do șabloane, de »che- 
matlsme. A trecut mai bine de 
o lună de cind a început acest 
semestru și a.udenții nu simt 
încă prezența acelei game de 
manifestări politico-ideologice, 
culturale, recreative, manifes
tări concepute cu destulă chel
tuială de energie si imaginați* 
de către comitetul U.T.C. al 
institutului. Cînd a fost vorba 
de proiecte, s-au conturat cu 
ușurință nenumărate acțiuni in
teresante. Cind este îns£ vorba 
de trecut la fapte, cînd proiec
tele trebuie să prindă viată, 
aici lucrurile se complici. De 
ce ? Convorbirea cu doi Itu- 
denti din anul II al Facultății 
de tehnologia construcțiilor de 
mașini, Nicolae Alexandre si 
Mircea Budu. ml s-a părut fn 
acest sena deosebit de semnifi
cativă. I-am întrebat : „Cum 
credeți că poate fi depășit aceat 
moment nedorit ? Mircea Budu 
s-a grăbit să-și decline compe
tenta :

— Na eu sînt ia măsuri să 
răspund la această latre bare. 
Adresați-vă colegului nea. el 
este activist al erg**intlel 
U.T.C.

Colegul său. Alexandru XI- 
colae, este insă de părere ta 
rezultatele pozitive nu pot fi 
decît rodul unei permanente 
colaborări între activiștii orga
nizației U.T.C., ai asociației și 
masa de studenti. O colaborare 
care să nu se încheie fa faza 
întocmirii planurilor de activi
tate (și care de fapt, se reduce 
la .oncultarea studenților) ci să 
ce facă simțită și atunci cînd 
trebuie să se treacă la realiza
rea acestor planuri.

Spuneam că această convor
bire mi s-a părut deosebit de 
semnificativă. Și iată de ce. 
Mulți dintre studenții cu are 
am stat de vorbă s-au dovedit 
dornici de a participa, in cadrul 
organizației U.T.C. si asociației 
la o activitate bogată și inteli
gent concepută. Exigențele lor 
sînt foarte ridicate. Iar crltic’le 
la adresa organizațiilor de tine
ret din institut — care încă 
nu au reușit în acest se
mestru să ofere studenților 
prilejul de a participa la o ase
menea activitate — sînt aspre. 
Voi reda aici, sintetizate, opini
ile formulate cu prilejul unei 
„mese rotunde" la care au parti
cipat Elena Cărămidar din anul 
I al Facultății de mecanică ; 
Ion Bolovan, Vasile Tabareea 
și Valeriu Voinea — din anul 
I al Facultății de silvicultură ; 
Violeta Andrei și Florica Ta
bacii — din anul III al Facul
tății de mecanică ; Anastasii Sl- 
mișan — din anul IV al Fa
cultății de tehnologia construcți
ilor de mașini ; Marla Aposto
lescu — din anul IV al Facul
tății de mecanică : „La Institu-

(Urmare din pag. I) 

foarte bine organizat, pînă în 
cele mai mici amănunte. Mulți 
dintre interlocutorii noștri au 
fost de părere că strîngerea 
materialului documentar de că
tre colective de cercetători este 
imperios necesară. „Se pot al
cătui grupe de strîngere a ma
terialelor din arhiva județului 
— ne-a spus tov. profesor Ne- 
dealov Constantin, din comuna 
Maluri — Vrancea — de la 
muzee și biblioteci. Aceste gru
pe ar trebui îndrumate de un 
colectiv care se ocupă direct de 
redactarea monografiei. Prin 
bogata documentare și prin 
celelalte probleme (la fel de 
dificile ca documentarea) pe 
care le ridică o monografie 
Cred că nu se poate lucra cu 
folos decît sub forma colec
tivului. Munca unui singur om 
e insuficientă șî poate fi pusă, 
din foarte multe puncte de ve
dere, sub semnul întrebării".

O importanță deosebită o au 
pentru documentare colecțiile 
și arhivele bisericilor, ale celor 
mai vechi familii din sat etc. 
S-a sugerat ue către unii din
tre interlocutori chiar ideea ca 
aceste colective de redactare a 
monografiilor să lucreze sub 
(Erecta îndrumare a unor ca-*
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Poet de
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de sacrificiu s-a 
firul istoriei: re
ia 1848. Partici- 
la revoluția din 

Dimitrietul politehnic din Brapev, colec
tivele studențești ale anilor de 
studiu, ale facultăților au fie
care un specific aparte, o perso
nalitate distinctă și, firește, pre
ocupări diverse. Or, manifestă
rile Inițiate In cadrul organiza
țiilor de tineret din facultățile 
noastre nn aiul pe măinra aces
tor trăsături. Nu se asigură uu 
program de activitate echili
brat, care să lărgească sfera de 
acțiune a organizațiilor U.T.C. 
din Institut, a asociațiilor nu s-u 
restrângă și s-o fărimițne. Dacă 
se organizează fair-o săptamlnă 
numai deibateri profesionale. In 
alta numai faforviirl politice, 
tar In cea de-a treia numai oeri 
de dans, atunci viata de organi
zație in cadrul fnstitutulai va 
fi mereu săracă, ineficientă și 
lipsită de atraciiTltatc—“

Reamirteuc a firma Ud studen
tului Mlrcea Budu : _Nn sini ia 
măsură să răspund la această 
Întrebare. Adresați-T* colegu
lui nes. el cute activist al or- 
g&Ataațiet U.T.C.-. In c<K-.-.*orb.- 
nle pe care le-am avut cu stu
denții afirmația aceasta s-a re
petat adeseorv iluiți sti>de.'.u 
consideră că răspunderea P«>- 
tru r.ers al irtirtUS: fa
cadrul organizație- U.T.C. re
vine numai utecijtilor aleși fa 
birourile U.T-C. din ani uu fa 
comitetele U.T.C. ale facultațî- 
Ior și institutul*^ In coo- 
siliile aso<r^ati£or. Nu este însă 
mai puțin adevărat ci fi rtu- 
dent* dintre cei care u f:s: 
aleți Ia organe de roc.-
ducere 2u asemenea cocvuxc* 
De pildă, în anul I al Fx:us 
de tehnologia «mstrorti#*; 
mas mi lîeețla de subite- 
fost nevoie de o dezbatere 
tr-o adunare generală pc 
ea secretarul bîrerilui U.T.C 
înțeleagă că lingura cale vdt- 
obțfaena unor rezultate pozi
tive este rolirorarea n între
gul colectiv al an-JjQ ti 
mixiea cusă pe coc: propriu. 
Asa se IntimpU de obicei : stu
denții ft consideră simpli bene
ficiari si așteaptă ca organizata 
U.T.C. r.iu asociația yl-i favtte 
la acțiuni intere ctJvtsva
organizațiilor de =□ xpe-
leazâ Ia snrib 

aces d an na a 
tra zaoretZ’ — t 
MMB Oh teta
Eiîe edificator fa<g ' că ta ta 
sută <Lnrre rtsda-ntî uu f.-m 
promovat toate franmfZ .Așa
dar. aproape ;jrltaU» djiire 
sTodeetil i3SiMirt.ilul eu s-iu a- 
chitat in primul semeetrn de ce* 
mii eiemectară dxztre coLga- 
Uiie ce le revin : promovarea 
examenelor. Intr-un asemenea 
context, comitetul U.T.C» aso
ciația ș*-au propus să vini In 
sprijinii] studenților precool- 
zind să-și aducă contribu
ția la derre «tarea unei at
mosfere d- stadiu de muueă 
perseverez mereu
vorbind >-se fn lvr:ea m wcM- 
tară despre aoeiTJ. atmc*reri 
de studiu, dar «e stre ei -u 
ecte tocmai -jjee de creat • ase
menea atmosferă. Se cere pri
cepere, tact pedaxegie, tenaci
tate. o nrinta coiiborire iz . e 
organizațiile de tineret îi ca
drele didactice sort-ofidirea j- 
E Ji climat de respect, de fî'—A 
pentru ir.unea stiiețifiei. toi te 
acestea dublate de inițiative 
care să-i ofere fa nermanentă 
studentului confruntări pe pla
nul conștiinței. si-I determine 
să reflecteze cu maturitate asu
pra responsabilității sale soefide 
Au găsit oare argar.izaătal» 
tineret din politehnica bes 
veană acele modalități ■ 
cifice activității din fiecare 
facultate. tradițiilor Institutu
lui, particularităților legate de 
gradul de pregătire a stu
denților, modalității care să 
stea la baza conceperii între
gului complex al munci* de edu
cație ? Consultlnd programul ac
tivităților proiectate a se orga
niza în semestrul al doilea, răs
punsul nu poate fi decît afirma
tiv. Acest program nu a foet 

dre didactice universitare de 
specialitate iar monografiile să 
fie publicate la nivelul case
lor de creație județene.

„La noi în județ — ne de
clara tov. Florin Muscalu, 
metodist cu probleme de crea
ție Ia Casa de creație a jude
țului Buzău — un punct de 
plecare In alcătuirea monogra
fiilor sătești îl pot constitui 
paginile monografice săptămâ
nale publicate de ziarul jude- 

MONOGRAFIA SATULUI
tcan „Viața Buzăului-. Aceste 
pagini deși sînt foarte bine do
cumentate, cuprinzînd adesea 
date de istorie, etnografie, fol
clor etc. foarte valoroase, sînt 
totuși sumare și nu ne putem 
mărgini la ele. In satele jude
țului sînt profesori, intelec
tuali, care ar putea scrie ase
menea monografii ce pot re
prezenta prin ele însele reale 
studii documentare și literare, 
mergînd de la strîngerea mate
rialelor și pînă la redactare", 
în strîngerea materialelor pri
vind folclorul, tradițiile etno-

conceput fa birou ; el 8-a bucu
rat de o largă participare itu- 
dente&acă. Nu numai că i tu den
til or li i-a cerut să facă propu
neri, flă-și formuleze preferin
țele, dar s-au organizat șj an
chete cu «copul de a ac con
stata cum este folosit timpul de 
studiu, cum a-a achitat fiecare 
student de sarcinile sale profe
sionale, in ce măsură a =imțit 
sprijinul organizației U.T.C din 
an sau din facultate. Dar mă
surile prepuse ne an fast În
făptuite. Organizațiile U.T-C. *1 
asociațiile au organizat unele ac
țiuni paralele, fa loc U-și con
centreze eforturile și astfel une
le măsuri au foet 
Iată. de pildă, 
petrecut lucrurile 
al facultății de ______ __
coButructiilor de marini In adu
narea general* a orgar/xatfe! 
U.T.C. studenții si-au formulat 
sugestiile ji preferințele, mem
brii biroului U.T.C. au făcut 
promisiuni privind îmt&zAliț: 
rea situației profesionala 
dupl ee adunarea rener5 
încheiat, totul a fort dat 
.Asccâtle eărrta
prezent :i revfae prfarrțrîla 
datorire. privind fa-Sr*jre.«rea 
r.vîtăui pr: fesfar.rie. mi 
tervemt pentru ca briâriri 
d măr-u generale U.T.C rf 
resnectata- S-a aștetxut Xr 
o ltu_ste care va duri, p 
bS. pînă la viitoarea adunare 
geneneă.

. Acrie proiecte Indrs<r»w*e 
mc repute cu pricepere uc-tx-se 
să evadeze din dotzre S. să-V- 
an^țe prezerta fa activitatea 
r--?rd_ină a erganiz 
-ere* dia fartihst. 
rest fel. ar^oahxi 
’jberfad. comitetul U T-C 

aaociauei. vor fare 
nMs: fcr a capaeitățL ne 
iactar: acerv fc viața ce- 
nlm al 

grafice sin tem de părere că se 
poate face apel și la elevii din 
«coli care ar putea constitui 
brigăzi complexe de documen
tare. Rămîne numai ca acest 
interes pentru monografii să 
fie stimulat de toate ziarele lo
cale, de toate căminele cultu
rale comunale și bibliotecile de 
pe lingă acestea, mai ales din 
centrele care nu au pînă acum 
o monografie a lor.

„Adevăratele monografii va

loroase și din punct de vedere 
documentar dar și ca nivel li
terar — ne declara tovarășul 
învățător Orbu Constantin din 
comuna Cetina, județul Buzău 
— pot fi foarte bine scrise de 
intelectualii satului familiari
zați deja cu viața și proble
mele acestuia. Dar rămîne o 
problemă foarte serioasă antre
narea acestora la o muncă atît 
de interesantă și dificilă în a- 
celași timp".

Demnă de a fi reținută mi 
se pare a fi și opinia profeso
rului Constantin Apostolescu

ifrv f. Ornau, student ta awl III al Facultății da arte pias
tre a Imtttrutubri pedagogie din Bucurați i, la ora da atelier

din comuna Cilibia, același ju
deț: „Evident, intelectualii sînt 
cei chemați să scrie monografia 
satului dar a ne opri la această 
afirmație este prea puțin. In 
toate satele există colecționari 
de artă populară, conservatori 
ai tradițiilor, rapsozi populari. 
Găsirea unei forme prin care 
ceea ce ei au păstrat pînă azi 
să fie valorificat și în paginile 
eventualelor monografii care 
s-ar scrie mi se pare o cerință 

de care trebuie să se țină 
seama".

Așadar, cine scrie monografia 
satului ? Răspunsurile primite 
cu prilejul anchetei noastre 
converg spre același răspuns : 
intelectualii acestor meleaguri, 
apropiați de tradițiile obiceiu
rilor locului. Dar dacă răs
punsul este foarte clar se ri
dică totuși o mulțime de pro
bleme în legătură cu scrierea 
și redactarea 1 monografiilor 
rurale : documentarea, siste
matizarea documentelor și cri
teriile după care trebuie făcu- 

totâl a curafoa partizan, ciclotu- 
'ut pa drumurile Europei, mare 
chirurg conducător politic, acla- 
mot de micime... O mtîlnire cu 
v f-'ă. m frnp ff f&w

trj—Mk de r^bci —, 
i reârxJ ftainJw — «cvs» rfw- 
Jcsî — meo-*. am-
M W C1* i «rcJe m MMgmf- 
w ce c reteirfaif u

m cmf r *fccw de cu- 
de a phriocrrfc

hi*. ta^ihti aia, de
o^a acaun ip dă aeame, ara ai 
omului obtțnuil : era anonimul 
^eroirm" entuhan.

f: p-irffte cd rmogtnea finals a 
fdinului trebuia *d rdmlni dCMd 
e trecem btet « fluviului — âm- 
tol d curbului de a fi tu friniji. 
F^eohzatorul a preferai virtuțile 
.■ye-verită-ului, ofarindu-ne o 

toilarficd proeeamne la ten cimi 
fir, pentru frumttaețed formala e 
îumoiârilo* eprints bifr-o cera- 

ontoatâ Inserare—
Este de remorcai In acest lrun 
m, cu fi despre tineri, indepar- 

da la poncif aia ^eazutUor" 
rețeta care mai face raragii, rm- 
:ind pe un fab dinamism exîe- 
ricr |i pc un didacticism supără
tor. ertreesietic. Nu da mult, tot 
ua film maghiar .Xllocni pe pe
reți" reuțue ți el Inir-o aceeap 
dxficdă încercare de a ^enzațio- 
nah=a~ biografii comune.

Dacă ar fi «d amintim de alte 
filme care pornesc do la proble
matica doică a scenariului ți 
plnâ la interpretarea actoricească 
mu imaginea cinematografică, 
am alătura „Tata* de „Un pa
har cu bere" ți ^Salonul nr. 9“, 
filme reolizaia cu ctțiva ani în 
■rmd tot de studiourile maghiare.

In distribuție un cuplu nou 
Kati Solyom ți Andras Balint, pe 
lingă alți doi cunoscuți actori de 
film: Klari Tolnay si Miklos
Găhor.

TLDOR STĂNESCU

tă, stilul etc. O reală contribu
ție spre stimularea interesului 
în scrierea monografiilor să
tești trebuie s-o aibă în primul 
rind forurile culturale. Micro- 
ancheta noastră se vrea doar 
punctul de plecare în semna
larea unei probleme insufi
cient studiate pînă acum și 
care merită o mult mai mare 
atenție din partea forărilor 
culturale județene. Monogra 
fia satului rămîne deocamdată 
mijlocul Ideal de a cunoaște 
viața locuitorilor patriei pe 
spații restrinse, de a urmări 
dezvoltarea ei prin perspectiva 
istoriei pînă în zilele de astăzi, 
pînă în anii bogați în împliniri 
ai socialismului. Mijloc de cu
noaștere a xealităților noastre 
de astăzi dar și de confruntare 
cu realitățile trecutului ea este 
un excelent mijloc de educație 
patriotică a tinerei generații. 
De aceea munca pentru întoc
mirea monografiilor satului 
credem că trebuie să rămînă 
permanent în atenția forurilor 
culturale județene care trebuie 
să găsească formele cele mai 
potrivite pentru apariția unor 
lucrări de ținută științifică, lu
crări capabile a stîmi interesul 
celor cărora se adresează.

DIMITRI E
BOLINTINEANU
150 de ani de la naștere

Născut în ,1819, în Bolinti- 
nul din Vale, ca fiu al mace
doneanului Ienache Cosmad, 
originar din Ohrida, și al unei 
localnice, Dimitrie Bolinti
neanu va împărtăși pînă la 
un punct destinul generației 
sale. Al acelei generații de 
scriitori patrioți, angajată fără 
menajamente în nobila acțiu
ne de „renaștere" națională, 
socială și culturală desfășura
tă în Principatele Române, în 
secolul trecut. Din retrospec
tiva critică operată de Emi- 
nescu în poezia „Epigonii", 
Bolintineanu nu putea lipsi.

El este încadrat „sînteloi 
firi vizionare", acelei familii 
de spirite fratemizînd la lu
mina unor aspirații comune : 
libertate națională, emancipa
re socială, progres cultural. In 
figura lui vom recunoaște 
măreția vremurilor eroice, de 
pionierat, dar și tragedia unor 
destine individuale, ale căror 
idealuri, ricoșînd brutal la 
contactul permanent cu con
servatorismul feudal, vor ră
mîne adînc traumatizate. D. 
Bolintineanu, N. Bălcescu, 
Ion Ghica, V. Alecsandri, Gri- 
gore Alexandrescu, Eliade Ră- 
dulescu ș.a. și-au închinat 
creai io literară propășirii 
multilaterale a poporului că
ruia îi aparțineau, dar nu 

mărginit numai la 
Scriitori prin vocație și 

militanți prin concurs de îm
prejurări, ei au prelungit me

OPEN"

ci 1AH1UU ei 
dcseeperl adevăruri esențiale 
injn a ceea te inieamnă lele- 
vixiue. daca vei avea eroismul 
de a ar miri programai integral 
al unei duminici pe micul ecran 
îmi închipuiam, piuă la a face 
această revelatoare experien
ță, că mă voi număra pi intre 
pa (inii temerari care *e inco
me la să-și înceapă ziua de o- 
dihnă m gimnastica de învio
rare si s-o încheie cu telejurna
lul de seară Bănuiam vinovată 
televiziunea de atentat ta rezis
tența atatemului nervos uman 
si am constatat că nu puțini 
sînt telespectatorii (regret că 
nu posed o statistică precisă) 
care suportă fără a cîrcni 10-14 
ore de transmisie într-o singură 
zi. Devine din ce in ce mai re
dus numărul acelora care se 
pliu* de suprasolicitare. Ca și 
jucătorul de tenis sau de fotbal, 
telespectatorul devine cu ade
vărat .profesionist". Amatoris
mul începe să piardă teren, pu
țini sînt aceia care deschid 
televizorul 1a intîmplare, pentru 
un ceas sau două, pentru o emi
siune anume, numai pentru 
„Reflector" sau „Steaua fără 
nume" sau T.V. 111 sau „Bo
nanza". Profesionistul vede tot, 
știe tot, îl interesează în egală 
măsură desenele animate și 
muzica populară, țeleenciclope- 
dia și transmisiile sportive.

Trebuie să recunoaștem: Tele
viziunea își cunoaște cliențil 
mai bine decît ne Imaginăm 
uneori a-i ști noi, cronicarii. 
Duminică este ziua de festin 
a telespectatorului de profesie, 
prilej de intensă activitate tele- 
vizivă. prilej de recapitulare a 
unei săptămîni ce a fost și do 
pronostic asupra a ceea ce va 
urma. In fapt, adevărata „tele- 
enciclopedie" se difuzează acum, 
duminica, fără întrerupere, de 
dimineața pînă seara la miezul 
nopții. Este ziua turneului 
„open", unde amatorii cedează 
vizibil, ca și in sport, profesio
niștilor. Este ziua în care se 
probează rezistența psiho-fizi- 
că, maratonul săptămînal al 
alergătorilor de cursă lungă.

Se înșeală cine își închipuie 
că programul unei duminici 
T.V., alcătuit pe principiul a- 
tractlvitătil pentru o cît mai 
largă categorie de telespectatori 
interesează separat copiii, os
tașii, oamenii de la sate, cinefi
lii. sau melomanii. Practic a- , 
celași spectator vede tot, fără a 
selecta. Faptul e îmbucurător 
și semnificativ. Am auzit nenu
mărat! adulți 
tați peripețiile simpaticului cu
plu „Belle și Sebaslien", lău- 
dînd „Dirijabilul furat" și „Ul
timul apus de soare", aplaudînd 
excelenta transmisie sportivă 
de la Cluj ...Șl filmul care ne-a 
prezentat-o pe Julie Felix a 
fost, duminica aceasta excelent. 
Am rezistat de minune la 
un program pe care îl credeam 
epuizant. Am aplaudat măsura 
șl bunul gust al tuturor emisiu
nilor, preocuparea pentru varie
tate si diversitate tematică. Pu
țini sînt, cred, cel care se pot 
socoti nedreptățiți, l-aș numi 
..amatori", avînd eu acum orgo
liul unui „profesionist" partici
pant la un reușit turneu „open". 
De ce să căutăm neapărat cu
sururi. atunci cînd totul a fost 
bine șl frumos ?

relatînd încîn-

PETRE RADO ■

cajul artistic în realitate, con- 
vertindji-1 în acțiune revolu
ționară concretă. De fapt, o- 
pera cea mai de seamă a 
pleiadei scriitorilor pașoptiști 
mi se pare a fi aceea în care 
spiritul lor 
împletit cu 
voluția de 
pant activ 
Țara Românească, 
Bolintineanu a trăit intens a- 
tît sublimul clipelor în care, 
la gustul irepresibil al „slo
bozeniei", un întreg popor de 
„clăcași" s-a ridicat la luptă 
pentru sfărîmarea cătușelor 
feudale, cît și amărăciunea 
clipelor de exil, după înfrân
gere. Patriotismul scriitorului 
nu era, însă, un sentiment pa
sager, 1a discreția capriciilor 
istoriei, ci o permanență a în
tregii sale vieți. Actul Unirii 
Principatelor din 1859, va 
afla în Bolintineanu un adept 
convins, iar domnitorul Al. I. 
Cuza — un colaborator pre
țios și un biograf onest.

în planul artei, 
Bolintineanu este 
mai ales ca poet, 
structură romantică, desigur, 
cu o vădită apetență a exo
ticului și macabrului. Capa
citatea, de esență folclorică, 
de a sugera fantasticul și su
pranaturalul plasat într-un 
trecut fabulos, este cu stră
lucire demonstrată în „Mih- 
nea fi baba". Fascinat de 
momentele eroice din istoria 
poporului român și văzînd în 
acestea un imbold puternic

e-am obișnuit ca a- 
tunci cînd vorbim des
pre arta epocii medii 
de pe teritoriul țării 
noastre, să cităm mo
numentele Ignorînd 

autorii. Fenomenul răspunde u- 
nei situații de fapt : nu prea îi 
cunoaștem. Atei umanism româ
nesc întirzîat — despre care cu 
atlta căldură vorbea Tudor Vianu 
în unul din studiile sale — de o 
factură similară umanismului a- 
pusean de tip renascentist, este 
un fenomen accesibil nouă prin 
scrierile rămase de la autori în 
general cunoscuți. Cu totul altfel 
se prezintă situația în cîmpul ar
telor plastice unde abundența 
operelor. într-o perioadă de evi
dentă Înflorire nu este nici pe 
departe in corespondență directa 
cu informațiile pe care ie avem 
despre realizatorii lor. Secolele 
XVII fi XVIII tint șl ele din 
aeeft punct de vedere dezavanta
jate, căci în străduința de a găsi 
»ici rădăcinile, începuturile a- 
propiate ale picturii de șevalet 
care se va afirma ca gen consti
tuit din secolul XIX, cercetăto
rul întîmpină nesperate dificul
tăți. Procesul de evoluție al ar
tei, al picturii în special, nu a 
îmbrăcat la noi, datorită llpeei 
condițiilor prielnice, acea formă 
care să ducă la abandonarea 
atit a temelor cît și a 
lor de reprezentare 
deja tradiționale.

Noutatea în pictură 

ne să se manifeste fie sub as
pectul inovației iconografice, 
fie sub cel al apariției unor noi 
elemente pe care o expresie 
destul de convențională le-a 
denumit laicizante. In acesl 

' context cunoașterea pentru 
noi a contribuției pe care 
o aduce un artist la îmbo
gățirea artei reprezentării uma
nului prin divin are o extremă 
importanță pentru înțelegerea 
drumului parcurs de arta noas
tră de-a lungul veacurilor.

Figura unuia dintre cei 
țin cunoscut! nouă, Pîrvu 
gravu, stă în centrul cărții 
cente a Teodorei Voinescu. Ști
rile asupra vieții și activității 
acestui pictor care a avut o 
contribuție destul de însemnată 
la „procesul de închegare al 
unui stil autohton unitar," cum 
se exprimă autoarea, sînt lacu
nare pentru constituirea unui 
portret foarte convingător. O 
serie de opere ale sale, sînt des
tul 
din Măgureni 
chiar 
Tirg, 
lung, 
rești).
înfruntind dificultățile ridicate 
de gtarea actuală a operelor de 
artă,* a reușit să ne ofere o ima
gine de ansamblu asupra 
vității acestui precursor a 
operă devine o sinteză 
care se va pune bazele 
nou curent. Că faplele stau ast
fel o demonstrează o serie din
tre lucrările executate de el, 
precum pictura bisericii de la 

pu- 
Zu- 
re-

de deteriorate (bisericile 
și Sinaia) sau 

dispărute (Filipești de 
Negru-Vodă din Cimpu- 
Sf. Gheorghe din Bucu- 
Este meritul autoarei că

acti- 
cărui 
prin 
unui

pentru ridicarea contempora
nilor la demnitatea deplinei 
libertăți (naționale și sociale), 
Dimitrie Bolintineanu va 
crea cunoscutul ciclu al le
gendelor istorice inspirate 
din evenimentele învăluite în 
negura ale evtilui mediu ro
mânesc. Alcătuite cu o desă
vârșită tehnică a versului mu
zical, „legendele", în ciuda 
unor facilități specifice au
torului, dar explicabile și prin 
stadiul de evoluție al poeziei 
noastre în acea perioadă, au 
cunoscut o mare popularitate 
în rîndul cititorilor și l-au 
impus posterității.

Tot romantismului i se pot 
racorda și romanele „Manoil" 
și „Elena", lucrări care în
scriu numele lui Bolintinea
nu printre pionierii romanu
lui românesc. Fără o valoare 
deosebită, dar izvorîtă din a- 
celeași nobile aspirații, esta 
dramaturgia. Remarcabile ră- 
mîn, însă, „Călătoriile* role.

Astăzi, din perspectiva ce
lor o suta cincizeci de ani 
care s-au scurs de la naște
rea scriitorului, profilul sau 
pur, înnobilat de o adîncă 
iubire de tară, stăruie prin
tre noi, tulburător, ca un tes
tament exemplar. Încît, co
memorarea poetului împru
mută un caracter de ritual. 
Ca în vestita sa poemă a 
transhumanței: „San-Marina 
astăzi are / Sărbătoare de 
păstori / O serbare / De ple
care / La Vardar, ce cură-n 
mare / Alergînd pe-un pat de 
flori".

NICOLAE BALTAG

Măgureni, unde ritmul cu 
curbe mari al plclurii dă an- * 
samblului un aer de monumen
talitate. Analiza picturii de aici, 
sesizarea pronunțatului aer de 
familie și a strădaniei de a in
dividualiza modelul prilejuiește 
autoarei cârtii afirmația că ne 
allăm în fața uneia dintre „cele 
mai vechi opere de pictură mu
rală la noi, care implică pic
turii de portret unele din cali
tățile picturii de șevalet". Afir
mația ni se pare destul de dis
cutabilă, dacă avem în vedere 
faptul că aceleași calități pot fi 
atribuite foarte bine și altor o- 
pere, chiar cu mult anterioare 
perioadei la care se referă au
toarea. Trecînd peste demons
trația care a stat Ia baza 
acestui enunț și care impli
că desigur studierea fa de
taliu a monumentului, re
marcăm faptul că autoarea stu
diului se străduiește a nu 11 
plasa pe artist într-un mediu 
rupt de influențele exterioare, 
de larga circulație a ideilor din 
Europa. Remarcrle făcute în a- 
ceastă privință se referă la noul < 
complex de împrejurări politl- < 
ce, sociale, culturale cu reflexe 
si în operele zugravilor români. 
Procesul de sinteză în urma că
ruia ia naștere acel stil autoh
ton unitar, despre care vorbeam 
mai sus, este rezultatul dezvol
tării într-un mod specific al ar
tei autohtone. Cu multă pre
cauție trebuie să privim a- 

firmatiile privitoare la im
plicarea în acest proces a 
elementelor post-blzantine, ale 
iradierilor renașterii și baro
cului, ale influențelor artei de 
pe teritoriul transilvan. Preciză
rilor de rigoare ar fi fost, desi
gur, de folos textului. Intr-un 
climat în care se manifestă ten
dințe înnoitoare, contribuția lui 
Pîrvu Mutu Zugravu este de un 
folos real în înțelegerea feno
menelor ulterioare legate nu atll 
de debuturile picturii pe șeva
let — cum sugerează paginile 
cărții — cît de evoluția aptei 
ecleziastice a secolului următor. 
Este, desigur, meritul autoarei 
de a se fi aplecat în mai multe 
studii și articole asupra acestei 
figuri 
de la 
doială, 
seamă 
nografie consacrată Iui de Teo
dora Voinescu, este prima încer
care de a-1 scoate din cercul 
destul de restrins al specialiști
lor șl a-] aduce spre cunoaște
rea unui public mai larg. Nu 
mi se pare deloc improbabilă 
apariția unei lucrări mai ample 
consacrate aceleeași chestiuni. 
Materialul unei asemenea între
prinderi se află oricum în ger
mene în această carte al cărui 
singur păcat este poate acela câ 
situează arta personajului de 
care ce ocupă, intr-o ierarhie a 
valorilor mult prea avantajoasă.

interesante. Singuraticul 
Robaia este, fără în- 
unul din artiștii de 

ai vremii sale. Mica mo

GRIGORE ARBORE
•) Teodora Voinescu: Pirvu 

Mutu Zugravu, Ed. Meridiane, 
1909.

I
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TELEGRAMA ADRESATĂ DE CONFERINȚA UNIUNII ASOCIA

ȚIILOR STUDENȚILOR DIN CENTRUL UNIVERSITAR BUCUREȘTI

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

PLECAREA TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE RÂDULESCU LA MOSCOVA

Cu emoție și recunoștință, noi, reprezentanții 
studențimii din Capitală, întruniți în Conferința 
Uniunii Asociațiilor Studenților din Centrul Uni
versitar, vă transmitem sentimentele de dragoste 
și stimă, o data cu legamintul ferm de a munci 
cu pasiune și perseverență pentru pregătirea 
noastră ca specialiști cu formație multilaterală, 
militanți activi pentru construirea socialismului și 
comunismului în România.

Dezbaterile din forumul nostru studențesc s-au 
înscris sub însemnele atmosferei politice de en
tuziasm general care a urmat actului de la 2 Mar
tie, eveniment de ample dimensiuni și rezonanțe 
în viața socială și politică a țării, cînd poporul 
român și-a reafirmat voința fermă și unanimă de 
a înfăptui neabătut politica consecventă a parti
dului închinată dezvoltării și înfloririi națiunii 
noastre socialiste.

în acest an jubiliar al aniversării unui sfert de 
veac de la eliberarea patriei, în anul Congresului 
al X-Iea al P.C.R., bilanțul realizărilor României 
socialiste înmănunchează și perfecționarea conti
nuă a școlii superioare, condițiile minunate de 
studiu și de viață ce ne sînt create nouă, celor 
care ne pregătim în amfiteatrele Almei Mater 
pentru a purta cu cinste mai departe făclia ști
inței și culturii românești. Integrîndu-se armo
nios și necesar în vastul ansamblu de măsuri 
adoptate pentru perfecționarea economiei, a vie
ții de stat și obștești, pentru adîncirea continuă 
a democrației socialiste, aplicarea Directivelor 
C.C. al P.C.R. și a Legii învățământului, indica
țiile practice date de conducerea partidului Ia 
Conferința Națională a cadrelor didactice, au de
clanșat noi energii, au stimulat potențialul crea
tor al studențimii și al corpului profesoral din 
învățămîntul superior.

Susținînd pe deplin chemarea la întrecere a- 
dresată de studenții Facultății de filozofie tine
retului universitar al patriei, participanții la Con
ferință au analizat cu maturitate șt răspundere 

/valoarea muncii desfășurată în amfiteatre, în bi
blioteci, în laboratoare, pe tărîmul pregătirii po- 
litico-ideologice și cultural-artistice și au stabilit, 
în spiritul hotarîrii unanime de a ne integra în 
efervescența creatoare care a cuprins întreaga 

^Jară, măsuri de perfecționare a activității profe- 
' sionale și obștești a studenților din Capitală.

Conștienti că posibilitățile de care dispunem 
pentru realizarea dezideratelor noastre sporesc res
ponsabilitățile sociale și politice pentru fiecare

dintre noi, vom participa activ la toate formele 
procesului de învățămînt și în activitatea de cer
cetare științifică, acordînd, indiferent de dome
niul în care ne pregătim, o atenție deosebită în
sușirii concepției marxiste despre lume și riață, 
aprofundării politicii creatoare a partidului și sta
tului nostru.

în adunări și conferințe a fost exprimată ho- 
tărîrea tuturor studenților de a-și intensifica efor
turile personale în pregătirea profesionala pentru 
promovarea cu succes a examenelor sesiunii care 
ne așteaptă, a fost reafirmată dorința entuziastă 
a studenților absolvenți de a se prezenta la locu
rile de muncă unde vor fi repartizați. Analiza ac
tivității noastre a reliefat posibilitățile de îmbogă
țire și diversificare a manifestărilor cultural-artis
tice, sportive și turistice, de valorificare a ini
țiativelor studențești care trebuie să-și găsească 
un larg cîmp de afirmare tn practica muncii din 
institute și facultăți.

Reprezentanții studenților din Centrul nostru 
Universitar au subliniat totodată importanța per
fecționării activității organizațiilor noastre, nece
sitatea adîncirii preocupărilor de îmbunătățire a 
formelor și metodelor folosite pentru educarea co
munistă a studenților, pentru creșterea rolului 
studenților în dezvoltarea ascendenta a școlii su
perioare românești. •

Pe deplin conștienti de răspunderile ce ne re
vin de a transmite mîine, la viitoarele locuri de 
muncă, lumina științei si culturii ce o preluăm 
de la iluștrii noștri dascăli, îndrumători ai a ti tor 
generații de inimi și minți tinere însetate de a- 
devar și de înțelepciune, ne angajăm cu întreaga 
noastră ființă că promisiunile ce le facem azi. 
vor fi mîine realități, că acestea vor fi coordo- 
natele solemne ale activității noastre, ale spiri
tului nostru întreprinzător.

Mîndri că sîntem martori și părtași la afirma
rea vocației pentru munca pașnică ri creatoare a 
națiunii socialiste române și a calității «ale, că 
alături de întreg tineretul țării constituim un de
tașament de nădejde al Partidului Comunist Ro
mân, exprimăm adeziunea noastră deplină la po
litica internă și international! a partidului și sta
tului, hotărîrea de a participa cu tot entuzias
mul vîrstei noastre la slujirea intereselor po
porului român, la înfăptuirea aspirațiilor sale de 
progres și prosperitate, la munca însuflețită a 
întregului popor pentru înflorirea României so
cialiste.

Tovarășul Gheorghe Rădules- 
cu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, reprezentantul per
manent al Republicii Socialiste 
România in Consiliul de Ajutor 
Economic Reciproc, a păr ăi it 
luni la amiază Capitala, îndrep- 
tlndu-se spre Moscova, pentru a 
participa la lucrările celei de-a 
39-a ședințe a Comitetului Exe
cutiv al C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa. erau prezenți tovarășii 
Leonte Răutu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Virgil 
Pîrvu și Mihai Bilănescu, mi
niștri, Vasile Sandru, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
conducători ai nnor instituții eco
nomice centrale.

Au fost de față I. S. Ilin, mi
nistru consilier al ambasadei U- 
niunii Sovietice la București, și 
membri ai ambasadei.

★
La sosire, pe aeroportul Șe- 

remetievo, erau prezenți M.A. 
Leseciko. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Uni
unii Sovietice, reprezentantul 
permanent al U.R.S.S. în 
C.A.E.R., N. V. Faddeev, se
cretarul C.A.E.R., și alte per
soane oficiale.

A fost de față Teodor Ma
rinescu. ambasadorul Republi
cii Socialiste România in U- 
niunea Sovietică.

(Agerpres)

Duminică a plecat la Viena 
delegația Grupului interparla
mentar român, care va participa, 
între 7 și 13 aprilie, la lucrările 
sesiunii de primăvară & Uniunii 
interparlamentare.

Din delegație fac parte prof. 
Mihai Levente, președintele Co
mitetului de conducere al Gru
pului interparlamentar român, 
prof. Tudor Drăganu, vicepre
ședinte, și Ion Mărgineanu, se
cretar al Comitetului.

Tot la Viena, va avea loc cea 
de-a 104-a sesiune a Consiliului 
interparlamentar, care va stabili 
ordinea de zi a celei de-a 57-a 
Conferință interparlamentară (oc
tombrie, New Delhi) și va re
zolva alte probleme curente le
gate de activitatea Uniunii.

lncheindu-și vizita în Româ
nia, delegația Republicii Tuni
siene, condusă de Mongi Slim, 
ministrul justiției, a părăsit luni 
după-amiază Capitala, îndreptîn- 
du-se spre patrie.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au fost 
salutați de Adrian Dimitriu, mi
nistrul justiției, Emilian Nucescu, 
președintele Tribunalului Su

prem, Stelian Nițulescu, preșe
dintele Asociației juriștilor din 
Republica Socialistă România, și 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Mahmoud Ma- 
amouri, ambasadorul Republicii 
Tunisiene la București, și mem
bri ai ambasadei.

Luni după-amiază a părăsit 
Capitala, delegația parlamen
tară japoneză condusă de Fu- 
kunaga Kenji, membru al Die
tei Japoneze, care a făcut o vi
zită în țara noastră. Din de
legație au făcut parte deputății 
Yamaguchi Shizue, Shima- 
gani Zengoro, Hirose Hide- 
yoshi și Furuchi Hiroo.

Delegația economică din 
Turcia, condusă de Ekrem 
Ceyhun, președintele Direcției 
de coordonare din Organizația 
de Stat a Planificării, a pără
sit luni Capitala.

Sub auspiciile Asociației de 
drept internațional și relații 
internaționale, luni după-a
miază, la sediul Asociației a 
conferențiat prof. univ. Zbig

niew Falfenbuchl din Canada 
— despre „dezvoltarea econo
mică accelerată a țărilor In 
curs de dezvoltare."

Expunerea a fost primită cu 
interes de cadre didactice din 
învățămîntul superior, specia
liști în dreptul internațional, 
economiști, ziariști.

în cadrul ciclului „Seri memo
riale", luni a avut loc la Casa 
Scriitorilor din Capitală o ma
nifestare consacrată poetului Ion 
Minulescu, de la a cărui moarte 
se împlinesc, luna aceasta, 25 da 
ani.

Criticul Șerb an Ciocul eseu, 
membru corespondent al Acade
miei, a evocat, cu acest prilej, 
viața și opera lui Minulescu.

In continuare, cunoscuți actori 
și cîntăreți bucureșteni au susți
nut un recital de poezie și ro
manțe pe versurile poetului.

Cu prilejul împlinirii a 20 de 
ani de la înființarea Filarmoni
cii „Gheorghe Dima" din Brașov, 
luni seara a avut loc un concert 
festiv în sala Teatrului drama
tic din localitate.

(Agerpres)
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NU ZVÎRLIȚI 
FRUMUSEȚILE...
(Urmare din pag. 1)

Femela își continui povestl- 
> rile, din cind în cînd în gla- 
I sul ei simt tonalități nos
talgice. Lingviștii mă învăța
seră în facultate că în ceea 
ce privește limba, femeile 
sint mai conservatoare de- 
cît bărbații. Da, meditez, aa- 
culiînd-o pe femeie, dar lim
ba ține și de datini, șl în 
ceea ce privește datinile, fe
meile sînt mai conservatoa
re. Dacă as fi făcut puțină 
etnografie în facultate, aș fi 
știut mai de mult lucrul 
acesta, femeile nu numai că 
fac portul dar și poartă por
tul. Nană Mărie, preopinen
ta mea. se tînguie, de pildă, 
că astăzi nu li se mal face 
fetelor de măritat ladă de 
zestre. Era un obicei frumos 
legat de această ladă de 
zestre, anume în preseara 
nunții, pe un car tras de 
patru boi, se ducea lada do 
la mireasă Ia mire. îngră
mădiți în car deasupra lăzii, 
flăcăii cîntau acel cîntec du
ios. melancolic, al despărți
rii de părinți. O întreb ne 
femeie dacă astăzi se mai 
cîntă cîntecul acela. Azi. în 
loc de ladă li se cumpără 
fetelor șifonier. Bine, îi spun, 
poate e mai comod, dar cîn- 
tecnl de ce nu se mai cîntă? 
Păi, cum să se mai cînte 
cîntecul dacă lipsește lada, 
mă întreabă, nedumerită, fe
meia în loc de orice răs
puns. Unde să mai stea fe
ciorii în car. aburicați pa 
șifonier? adaugă cu ironie. 
Vezi dumitale. lada era și 
faină, încrustată, șifonierul 
a'ita îi dat cu văpsea și cu 
bait...

Am intrat, la stăruința 
gazdelor, prin multe case 
din toate regiunile țării, 
armonia frumuseților dină
untru te uimește. Un simț 
estetic de un mare rafina
ment, rod al unor cizelări 
de veacuri. îți dă senzația 
uniri interior plăcut, in care 
fiecare obiect are o dublă 
funcționalitate : frumosul sa 
îngemănează cu utilul. Cu 
atit mai mult în casele de 
astăzi, noi, srpațioase, bine 
iluminate de ferestre mari, 
mobilierul și clementele do 
ornare de demult păstrate 
Si necontenit înfrumusețate, 
ce încadrează mai bine, mal 
armonios. De aceea cînd 
suzi că cineva si-a scos toa
te acestea și le-a înghesuit 
Intr-o magazie. înlocuia 
du-lc cn altele de serie, fap
tul trebuie să ne alarmeze. 
Sint chiar cumpărători am
bulanți, oameni uneori de o 
rafinată estetică, ce îndeam
nă Ia lucrul acesta pentru 
a-șl putea cumpăra ei. la 
preturi derizorii, obiectele 
cele frumoaso. Un văr de al 
meu îmi spunea că au venit 
intr-o zi cîțiva ,.domni" în 
satul nostru si au adunat 
toată ceramica veche de 
sute de ani de pe pereți, 
dîn^ut-le în schimb un fel 
de porțelanuri. Trebuie să 
ne întrebăm in numele cui 
S3 produce această substitu
ție ? Acționează poate, cri
teriu1 estetic ? A- fi tr’șt, 
Q scoarță autentică 0K3-

neaseă, țesută în casă, după 
modele pe care le-a cernut 
și le-a impus timpul, nu 
poate fi depășită ca frumu
sețe — ea e prin sine o fru
musețe întreagă. Un carpet 
de oraș, lucrat de fabrică, 
oricît de frumos ar fi la 
rîndu-1, nu poate înlocui 
scoarța cea veche, el se poa
te, uneori, alătur* el, au 
pondere și gust, dînd naște
re unei armonii noi. Cum. 
de asemenea, nu poate fi în
locuită o față de perină din 
Munții Apuseni cu una cum
părată de la magazinul de 
artizanat. ..stilizată*4 de niște 
meseriași mai mult san mal 
puțin prlcepuți. Si apoi, 
sună puțin absurd să stili
zezi ceva deja stilizat, nu de 
un om. ci de mii de oameni, 
nu în cîteva zile, cî în se
cole de timp. Opera folclo
rică poate fi recreată, dar 
asta e cu totul altceva. Mal 
degrabă văd în faptele sem
nalate mai sus un fel de 
snobism curios. Snobismul 
acesta trebuie curmat. El nu 
poate priva casele noastre 
de arta autentică pe care 
am moștenii-o de la părinții 
de dinaintea noastră șl pe 
care trebuie s-o păstrăm cu 
recunoștință, innobillnd-o 
totodată prin propriile noas
tre haruri. Vom fi prea con
servatori ? Da, intern con
servatori intru frumos sl au
tentic.

h iacepit îiscrierile 
peatra ciacirsal priiiri 
transferurile ;i numirile 

personalului didactic
Au început înscrierile 

pentru concursul instituit de 
Ministerul învățămintului. 
prin care. înceDÎnd din acest 
an școlar, se fac transferuri
le si numirile personalului 
didactic. Sînt scoase la con
curs posturile si catedrele 
vacante din învățământul 
de cultură generală, de spe
cialitate. profesional si teh
nic, din școlile generale de 
8 ani și grădinițele existen
te în orașele București. 
Arad. Brăila. Brasov, Cluj, 
Constanța. Iași, Pitești, Plo- 
iegti, Sibiu, Timișoara și Tg. 
Mureș.

La prima ediție a con
cursului, care se va desfășu
ra in a doua jumătate a lu
nii aprilie, iau parte educa
toarele. învățătorii, precum 
si profesorii care doresc sl 
ocupe catedrele vacante de 
limbă română, limba latină, 
istorie, pedagogie, psiholo
gie. socialism științific, e- 
conomie politică, matemati
că. biologie, geografie. Tran
sferurile si numirile — pen
tru cei care au alte discipli
ne de studiu in specialitate 
— urmează să fie efectuate 
în cursul lunii mal. Profeso
rii înăcriși în concurs vor 
susține o probă scrisă pe 
teme de specialitate, iar în
vățătorii două probe scrise 
la română si aritmetică. A- 
precierea candidaților se 
va face pe bază de punctaj, 
acordîndu-se de la 1 la 20 
puncte.

(Agerpres).

Cimn ion ațele mondiale de 
■crimă pentru tineret au luat 
■firjn luni la Genova. Proba 
de ubie a fost cUticată de 
■orie ticul Vladimir Kensal 
care a totalizat 4 victorii. 
Surceau] său a fort obținut 
intr-un meci de baraj susți
nut In compania trlgitorilor 
Dan Irmiciuc (RomJtaia) fi 
I. Sarazenidze (UJLS-S.) cla
sat în ordine pe locurile ur
mătoare tot cu cite 4 victorii- 
Dan Popescu a ocupat locul 
4 eu 1 victorie. Specialiștii 
«trăini au apreciat frumoasa 
evoluție a tmărului Dan Ir
miciuc care a obtinuî astfel 
medalia de argint.

o PROBA DE DUBLU mixt 
din cadrul turneului internațio
nal de tenis de la Reggio Cala
bria a fost dstigatâ de cuplul 
Ion Tiriae (România). UIIx San- 
duM (Suedia). care a învins in 
finală cu JO—8. 6—4 perechea 
australiană Ray Kerdie, Marga
ret Starr. Românul lori Tiriac 
■-a. calificat si în finala probei 
de simplu. IntrecLnd In semifi
nale pe italianul Nicola Pîetran- 
geli cu 8—3, 6—4. El se va în- 
tllni în finală cu australianul 
Martin Mulligan.

• SELECȚIONATA DE FOT
BAL (juniori) a României a re
purtat un frumos succes inter
national cîftigind turneul de la 
Cannes. în finală, fotbaliștii ro
mâni au învins cu «corul de 
1—0 echipa Franței. Pe locul trei 
8-a clasat echipa Israelului care 
a dispui cu 1—0 de echipa 
U.R.S.S.

• MIERCURI la Timisoara 
selecționata de fotbal a Româ
niei care se pregătește pentru 
jocul de la 16 aprilie cu echipa 
Greciei programat Ia Atena. :n 
preliminariile campionatului 
mondial, va susține o oartidâ de 
verificare. Fotbaliștii români 
vor întîlnl formația iugoslavă 
Vojvodina Nori Sad.

• ECHIPA DE RUGBI 
STEAUA București ș’-a conti
nuat turneul In Franța lucind 
ieri la Narbonne cu echipa lo
cală Racing Club. Gazdele au 
obțin ut victoria cu scorul de 
14—3 (0—3). Miercuri in noc
turnă Steaua evoluează la Be
ziers.

• 1N PRIMUL JOC a) turneu
lui Internațional masculin de 
baschet de la Antibes, echipa 
Dinamo București a Învins cu 
■corul de 72—«7 (38—27) echipa 
Italiană Ignis Varese.

:■

:•

(Urmare din pag. I)

ternați. coincidență, la același 
institut de reeducare unde „în
vățase" și Ion Dumitru. O 
altă adresă, deci INSTITU
TUL DE REEDUCARE, unde de 
asemenea trebuie să. poposim. 
Și, desigur, fără a uita de 
răspunderea personală a delic
ventului, reținem că sînt încă 
MULTE ADRESE. Aceste trimi
teri — efect-cauză — ne fac să 
ne gîndim la anturajul acestor 
minori, la cărțile și filmele Ia 
care ei au audiență, Ia barurile 
de zi unde se servește orice, ori- 
cînd și oricui.

La noi, delicvența minoră nu 
este nicidecum un fenomen de 
masă, dar trebuie să ne îngrijo
reze și să gîndim ce este de fă
cut pentru ei, să analizăm dra
ma lor cu mintea și cu inima 
fiindcă este vorba de delicvenți 
care într-un fel sînt încă copii. 
Și cei mai mulți, dacă nu chiar 
toți, au toate șansele de a fi re
primiți în colectivul social.

FAMILIA, UN 
MARTOR PASIV?

Poate pare ciudat, dar aces- 
ta-I adevărul : părinții delicven- 
ților minori seamănă foarte 
mult între eî. întocmai cum fiii 
lor întrunesc adesea trăsături 
comune de caracter. Acești pă
rinți au aceleași manifestări de 
dragoste oarbă, alternate cu ne
păsare totală, aceeași lipsă de

răspundere moral-cetățeneascS 
și. uneori, neștiință în a trans
mite copiilor precepte sănătoase 
de viață.

în toate cazurile cercetate 
părinții au fost primii martori 
ai alunecării copiilor lor spre 
furt, vagabondaj, prostituție. 
Este, dacă ne gîndim mai bine, 
o realitate întristătoare : din- 
tr-un motiv sau altul, de cele 
mai multe ori făclnd erori cu 
intenția cea mai bună, unii pă
rinți își aruncă în afara legilor 
sociale proprii copii ! Pe Mocanu 
Miorel. 17 ani, ni l-a prezentat 
maiorul Iancu Ionel de la sec
torul IV miliție, în perioada 
cînd minorul era anchetat pen
tru furt din avutul personal. 
Apoi i-am cunoscut părinții. Pe 
scurt, povestea lui : dorind să 
se pregătească mai bine pentru 
școală s-a adresat unei fete 
din cartier, puțin mai mică ca 
vîrstă, să-I ajute la matemati
că. După un timp cei doi au ho- 
tărît să termine cu cartea și au 
anunțat tot cartierul că s-au 
căsătorit. în noua răspundere 
de „soț" Miorel si-a găsit prie
tenii printre „stîlpii" cîrciumi- 
lor din apropiere șl tot de la 
ei a învățat să fure — avea 
nevoie de bani în noua lui si
tuație.

Toate acestea s-au petrecut 
sub ochii părinților lui. Cum au 
reacționat ? Ei au acceptat ca 
un minor, copilul lor. să se ..în
curce" cu o minoră, fata unor 
vecini, să se joace cu ea de-a 
dragostea, pentru simplul motiv, 
citez : „n-aveam ce să-1 facem 
băiatului nostru dacă el așa 
dorea" și. „noi cu vecinii nu 
prea vorbim, mai ales cu mama 
fetei care este o persoană cu

purtări urite“. Au acceptat ca 
băiatul să se „însoare" deși nu 
terminase școala, deși era mi
nor. deși n-avea o calificare 
serioasă (abia începuse să înve
țe de la tatăl său meseria de 
zugrav).

Ion Constantin, tot 17 ani. 
elev la o ■ școală generală a fost 
prins cînd încerca să fure bani 
din cutia unui telefon public. 
Infracțiunea nu pare gravă dar 
oricum rămîne ca atare ; tre
buie subliniat însă că ea se a- 
daugă unor numeroase fapte re
probabile de care tatăl mi

TeașeăCautantin

Cea de-a opta re
uniune a suitei de 
intllniri intre tineri 
și sportivii lor pre
ferați s-a desfășurat 
recent, la Oltenița, 
in sala clubului Șan
tierelor Navale. Doi 
luptători — vice- 
campionul mondial 
Ceree] Turturea ri 
vieecampî nn ul otim - 
pic leu Baelu — alti 
doi resumiti sportivi 
de Ulie internațio
nală, rugbiștii Vale
rin Irimescu și Mi
hai Wusek. împreu
nă cu mult comenta
tul antrenor de fot
bal Const anti ■ Teaș- 
eă, recent întors din 
Maroc. au alcătuit 
un cvintet aplaudat 
Ia scenă deschisă de 
către iubitorii spor
tului din acest oraș. 
Aplaudați pentru 
modestia cu care au 

-infătișat drumul lor 
ascendent în sportul 
de performantă, pen
tru puterea de dă
ruire de care au dat

dovadă eu prilejul 
marilor confruntări 
«portive. Alături de 
■mintiri «i Intim- 
plări inedite au fost 
formulate și unele 
prețioase păreri și 
sfaturi in directă 
legătură cu procesul 
de antrenament cu 
programul competi
tion al! Ele vor fi 
preluate, cu siguran
ță, de numeroșii 
sportivi prezenți în 
sala clubului dornici 
să parcurgă, în sport, 
același drum ascen
dent ca și „idolii" 
lor. Fără îndoială, 
„partitura" susținută 
de profesorul 
Teașcă rămîne 
morabilă-

Cu un simț al 
litătii. dublat

c.
me-

rea- 
de 

multă vervă și umor, 
cunoscutul antrenor 
de fotbal a vorbit 
tinerilor despre... 
fotbal, despre con
dițiile afirmării sale 
pe plan internațional, 
despre Dumitrache,

TNTÎLNIRI CU SPORTIVII DV. PREFERAȚI

APLAUZE LA SCENĂ

DESCHISA

Mihal Wusek Valerin Irimescn
despre Atena «1 
Lausanne.

A urmat — așa 
cum era de așteptat 
— «uita întrebărilor. 
Dialogul invltați-sală 
a completat progra
mul Intîlnirii. Multe

din întrebările for
mulate au dovedit că 
la Oltenița rugbiul, 
luptele și fotbalul au 
numeroși si buni cu
noscători simpatî- 
zanți. Și, în același 
timp, că savoarea

răspunsurîlor sponta
ne formulate de ido
lii tineretului poate 
„cumpăra" orice pu
blic.

Fotoreportaj de 
VIOREL RABA : •

FINALELE CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE BOX

Azi comentează GHEORGHE NEGREA
REZULTATE TEHNICE

Maja* Arpad b. p. Ghiță Constantin ; Hodoșan Ion b. p. Filip 
Valeri a ; Mihai Cornel b. p. Voicilă Ion ; ZLUberman Victor 
b. p. Vasiliu Cristinel ; Stumph Horst b. p. T ecu ce a nu Viorel ; 
Petrea Ion b. p. Olteanu Ion ; Cojocaru Constantin b. p. Drăgan 
Gheorghe : Năstac Alec b. KO. 3 Chivăr Gheorghe ; Alexe Ion 
b. p. Dascălu Hie ; Prohor Alexandru b. ah. 1 Schubert Gustav ; 
Iancu Anghel b. p. Panduru Ștefan.

Ghearghe Negrea ■■ a «dtat
baxal ! Dar. pafea sare să-1 
■ite ? Și 1-aa găsit — eraas «1- 
gar eă-l găsesc I — ea Latatdea- 
«aa. ta trib ană. priatre a*eeta- 
tari. atalo ande pasiunile rial 
fierb in ti. trăind en intensitate 
încleștările din ring.

— A fort seara a tresa 1 Maes
tre Negrea, sper că nu sinteți

supărat că '"i acordăm coloanele
«arului, după Nicolae Linca.

— De ce aț fi ? Poți fi tupâ- 
ret pe tm campion olimpic de 
boi ? Dar, sd trecem la ce că 
in/greseozd. 5d țtiți că nu coi da 
verdicte. Numai... opinii. Opinii
le me/e, In echimb, rper tă fie o- 
biedtce, folotitoare pentru bo
xeri, pentru antrenorii care pre

gătesc lotul in vederea „europe
nelor*.

— Să trecem la concret.
— De la începui trebuie să 

spun că îmi plac tinerii care au 
urcat în seara aceasta pe ring. 
Sînt posesorii unui stil curat, 
luptă cu ardoare și asaltează, nu 
fără succes, „senatorii de drept“.

■— Numiți-mi cîțiva din acești 
tineri.

— Iată-i: TON PETRE A, care 
nu s-a intimidat, de fel, de va
loarea ți experiența dinamovistu- 
lui bucurețtean Olteanu ți a cîț- 
tigat detașat : apoi NĂSTAC 1 
Dacă antrenorii îi vor îmbunătăți

tehnica se anunță ca un boxer de 
mare viitor. Meciul lui cu Civăr, 
atit de dramatic, l-a impus, cred, 
tn atenția selecționerilor.

— Dar Zilberman ?
— TÂlberman este un boxer a- 

proape complet. Nu văd cum ar 
putea pierde titlul de campion. 
Totuși primește prea multe lovi
turi într-un meci. Și asta, tot din 
cauza lacunelor de ordin tehnic.

— Totuși, cred că „bătaia" 
continuă... Și în această seară 
majoritatea boxerilor au făcut 
prea puțin uz de tehnică. De ce ? 
E de vină miza ?

— Nu I Ei sînt îndemnați de 
la colț să se bată. Li se cere cu 
orice preț victoria. De altfel pre
gătirea lor tehnico-tactică pro- 
priu-zisă pentru fiecare meci este 
aproape nulă. Ea se reduce cel 
mult la atit : trebuie să cîștigi 1

T. POGOCEANU

ază In plus răspunderea tatălui. 
Lipsa de timp, o scuză subiecti
vă pe care orice părinte o Îm
brățișează atunci cind constată 
că si-a părăsit îndatoririle.

Mama Fîoricăi Guța (această 
minoră a fost Învinuită ae furt 
și prostituție) iflase mai de 
mult că fata ei are prietene 
deochiate. Repetentă cîtiva ani 
la rind. Florica își petrece tim
pul cu prietenele șl prietenii ei 
mai mari. In casele cărora gă
sea antren de tipul barurilor 
de noapte ; de la ei învață că 
viața trebuie trăită „acum cînd

Știu doar că nu prea era cu
minte". Amintind despre tim
pul In care mama e ocupată cu 
serviciu se cuvine o explicație 
mai cuprinzătoare ne care însă 
o vxxn da Ia vremea cuvenita.

în fiecare dintre aceste ca
zuri. și as putea continua exem
plele. părinții au fost martorii 
Intimplărilor care esențialmen- 
te au reprezentat drumul lune
cării. Mart ari pasivi. De ce 
oare ? Să fie vorba de lipsa 
dragostei părintești ? în fața 
acestei întrebări fiecare dintre 
părinții cu care am stat de var-

Mediul și 
transferul vidului

norului avea cunoștință. „Nu 
Știu la ce se gîndea cînd 
era acasă. nu prea ședea 
cu cartea în mflnâ. iar Ia 
scoală mi se aducea la cunoș
tință că fuge de la ore. Poate 
bâtea bulevardele, e mort după 
filme. Uneori se ducea la un 
subsol și se întîlnea cu niște 
oameni. Probabil că acolo era 
un atelier de pictură". „Ați con
trolat" ? „Nu, nu prea aveam 
timp". „Dar soția dv.“ ? „Ea nu 
prea are timp să se ocupe de 
copii, e mai mult bolnavă". Acest 
ultim răspuns notat aici sublînl-

eștl tînără" și că. atunci cînd 
n-au nimic în buzunar să iei 
din cel vecin. Băiatul care a 
stimulat-o pe Florica să fure 
f-ă, propus că după „lovitură" 
să meargă împreună la mare, 
împreună la mare ! Amîndoi 
copii la 15-18 ani 1 De notat 
că acest băiat era un vecin pe 
care-I cunoștea bine și mama 
Floricăi : „Eu munceam aici din 
zori și pînă în noapte (mama 
minorei lucrează ca femeie de 
serviciu la un bufet) și ea ra- 
mînea acasă. în pat. Cine venea 
la ea, unde pleca, nu pot să știu.

bă au manifestat indignare. 
„Cum adică ? — spunea mama 
lui Miorel — Eu am avut tot
deauna grijă de băiat. Uneori 
fără să știe el (soțul care era 
de față Ia discuție) îl dădeam 
bani de buzunar. îl făceam cîte 
un mic cadou". Tatăl lui Ion 
Constantin mărturisește ! „Am 
dorit totdeauna ca băieților 
mei să nu le lipsească nimic. 
Si au de toate începîpd cu lo
cuința (foarte adevărat : inter
locutorul locuiește într-un a- 
partament încăpător dintr-un 
elegant bloc. Ion șl fratele său

mal mic au o cameră a lor mo
bilată cu tot ce le trebuie). Ba 
mai mult, cînd Ion era în clasa 
a V-a. i-am luat doi profesori 
să-1 mediteze. Cîștig destul ca 
să pot face o asemenea investi
ție bănească". Mama Floricăi, 
deși cîștigă mai puțin, are și 
ea ..grijă". „Cind fata mea a 
împlinit 16 ani nu prea aveam 
bani în acel moment, dar m-am 
împrumutat și fot i-am cumpă
rat cîteva cadouri că e frumoa
să și merită".

Și așa mai departe... Cunosc 
un părinte care a cheltuit pen
tru fiul său sume importante 
de bani cumpărîndu-i magne
tofon și motoretă ca o recom
pensă. parcă, la faptul că bă
iatul fusese implicat într-un 
furt din avut personal. Oare 
asemenea acte sînt dovada sfin
tei dragoste părintești?! în loc 
să-și obișnuiască proprii copil 
cu atitudinea firească față de 
viață, aceea cînd munca repre
zintă principalul izvor de sa
tisfacții și bucurii, unii părinți 
Ie îndoapă minorilor buzunarele 
cu bani, le fac daruri costisi
toare sfidînd, parcă, prin ase
menea gesturi bunul simț și 
munca celor dfn jur. Este o idee 
periculoasă a părinților cînd 
spun : „Noi am dus-o mai rău. 
El — copilul — să trăiască mai 
bine, să se bucure de tot, le 
dăm noi tot ce le trebuie, de 
muncit are timp mai tîrziu..." 
Copiii trebuie intr-adevăr să 
se bucure de copilărie dar în 
nici un caz să nu-i îndepărtăm 
de la ideea de muncă și astfel 
implicit de la învățătură. înde
părtați. ei cad pradă tentațiilor 
tot mai mari, dorinței lacome 
de a avea orice și oricum.

Minorii delicvenți atunci 
cînt sînt întrebați de ce au co
mis actele pentru care sînt ju
decați. ridică din umeri. Există 
în acest gest și imaginea ires
ponsabilității sociale apărută 
poate aiurea, dar. și aceasta 
trebuie subliniat în cadrul a- 
cestei anchete, lăsată să se dez
volte în mediu familial, printre 
părinți. Am întrebat zece 
părinți ai unor delicvenți mi
nori : cîte ore pe săptămlnă 
acordați în mod special pentru 
educația fiului sau fiicei dv ? 
Nici unul dintre ei nu a răspuns 
că a rezervat pentru copiii săi 
un asemenea timp, special. Cu
vintele lor semănau foarte mult 
cu cele rostite de tatăl lui Mi
orel Mocanu. „Cum. să fac o 
oră specială, așa. cu el?! Păi 
nu-1 văd toată ziua ? Cînd se 
întimpla ceva discutam cu el ; 
uneori și cu ajutorul curelei. 
Dar așa, o oră anume, la ce ar 
folosi ?!«

Poate să pară firesc și chiar 
să fie firesc ca părinții să nu 
aibe „ore speciale" pentru edu
cația copiilor lor. Dar aceasta 
numai în acele familii în care 
în mod ideal educația se face 
clipă de clipă, ceas de ceas. 
Acolo unde însă pașii greșiți ai 
copiilor dovedesc din plin slă
biciunea sistemului educativ 
al părinților respectivi, acest 
sistem trebuie revăzut șl orele 
permanente, speciale, de discuții 
și supraveghere trebuie intro
duse cu program strict. Ele nu 
numai că pot frina în fașe por
nirile necinstite ale copiilor ; 
în mod real reprezintă un im
portant moment educativ.

(Va urma)
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C. MĂNESCU ÎN U.R.S.S
MOSCOVA 7. — Corespon

dență de la Silviu Podină : La 
7 aprilie a sosit la Moscova, 
într-o vizită oficială, la invita
ția guvernului sovietic, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe al Republicii 
Socialiste România.

La gara Kiev, împodobită cu 
drapele de stat ale României 
și Uniunii Sovietice, oaspetele 
a fost întîmpinat de Andrei 
Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., Nikolai 
Firiubin, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, funcțio
nari superiori din M.A.E. al

U.R.S.S. Au fost prezențL da 
asemenea. Teodor Marinescu, 
ambasadorul României în Uni
unea Sovietică, precum ri 
membri ai Ambasadei româ
ne din Moscova.

La punctul de frontieră Un
gheni, ministrul afacerilor ex
terne al României a fost Intim- 
piuat de reprezentanți ai 
M.A.E. al U.RSS. De aseme
nea, la Kiev, a fost salutat da 
D. Z. Belokolos» ministrul afa
cerilor externe al R-S-S. Ucrai
nene.

CONVORBIRI LA M.A.E. AL U.R.S.S.
încheierea lucrărilor

In aceeași zi, Ia Ministerul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
Intre Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, și 
Andrei Gromîko, ministrul a- 
facerilor externe al Uniunii 
Sovietice, au început convor
biri oficiale ia care au parti
cipat din partea română 
— Teodor Marinescu, amba
sadorul României în Uniunea 
Sovietică, George Marin, Ion 
Covaci și Ion Anghel, directori 
în Ministerul Afacerilor Exter
ne, iar din partea sovietică 
N. P. Firiubin, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
I. N. Zemskov, secretar gene
ral al M.A.E., S. T. Astavin, 
I. A. Iliuhin și I. I. Marciuk, 
directori în Ministerul Aface
rilor

In 
s-au desfășurat într-o atmos
feră prietenească, tovărășeas
că, au fost examinate stadiul 
actual al relațiilor sovieto- 
române, perspectivele dezvol
tării și extinderii pe mai de
parte a relațiilor de prietenie 
și colaborare frățească dintre 
Republica Socialistă România 
și Uniunea Sovietică. Miniștrii 
au făcut, de asemenea, un 
schimb de păreri asupra unor

■

A. A. Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al UR-S-S, 
a oferit în cinstea ministrului 
afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, Ccroe- 
liti Mănescu, un dejun la eara 
au participat : V. V. Grișm, 
membru supleant al Biroului 
Politic al CC al P.GO&, 
prim-secretar al comitetului 
orășenesc Moscova al P.C.U5, 
V. A. Kirillin, vicepreședinte 
al Consiliului de Minipri al 
U.R-S.S-, președintele Comite
tului de stat pentru știință si 
tehnică, E. A_ Furțeva. minis
trul culturii, N. N. Taraaov, 
ministrul industriei ușoare, 
G. A. Kiseliov, adjunct al șe
fului secției relații extena a 
C C. al P.C.US. V. F. Pro
mis Iov, președintele comitetu
lui executiv al sovietului oră
șenesc Moscova, miniștri 
ed juneți, funcționari supe
riori din MJLE. al UR-SS.

Au participat, de asemsxea. 
Teodor Marinescu, ambasado
rul României în U.R-S-S-, per
soanele oficiale car» n înso
țesc pe ministrul de externe 
român, membri al ambasadei 
române.

Dejunul a-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

Congresului P.C. din Finlanda

Sub motto-uî „Tn întîmpinarea tineretu
lui* revista «B.I.T. Panorama" a dedicat 
u’r -nul său număr (martie — aprilie) pro
blemelor care preocupă în prezent tinere
tul lumii.

Panorama* apare de șase ori pe 
or. la Geneva, sub auspiciile Serviciului de 
informații al Biroului International al Mun
ci , care nu este altceva decît secretariatul 
Organizației Internaționale a Muncii.

Acest număr este un rod al colaborării 
O.l-M. cu celălalt organism specializat al 
O.N.U. în a cărui sferă de interese intră 
implicit și problemele tineretului, UNESCO, 
și permite să se deducă o înclinare mai 
atentă spre problematica tinerei genera
ții ain partea organizației mondiale.

Motivele acestei atenții sporite a O.N.U. 
pentru tineret sînt circumscrisa succint în 
editorialul revistei, semnat da David A. 
Morse, directorul general al Biroului In
ternațional al Muncii. Se subliniază, în 
fond, importanța rolului pe care tineretul 
este chemat să-l joace în societatea uma
na de azi si totodată, complexitatea re
zolvării problemei participării sale efecti
ve la viața economică, socială și politică 
a statelor.

Căci,, relevă D. A. Morse, statisticile 
arată că tinâra generație — copii și ado
lescenți — reprezintă mai mult de jumăta
te dm populația globului (cca. 54 la sulă). 
Dintre ei, trei sferturi trăiesc în țări sau 
regiuni în curs de dezvoltare — în Africa, 
America Latină și îndeosebi Asia, (care 
cuprinde singură 60 la suta din copiii și 
hnerii lumii). Viața în împrejurările social- 
•conomice ale țărilor subdezvoltate, con
st • e pentru tînăra generație a acestora, 
o permanentă sursă de griji, mai ales că 
explozia demografică specifică tocmai a- 
cestor țâri determină adesea o creștere 
a populației mai rapidă decît cea econo
mică, posibilitățile de educare, instruire și 
ea fîcare profesională stagnînd sau chiar

AVIAJA
TINERETULUI

problemele
tineretului

redueîndu-se de la an la an. Victimele 
sînt în primul rînd tinerii, care se văd frus
trați de posibilitatea de a se instrui și 
califica pentru a putea ocupa în procesul 
muncii și al producției, și deci și în so
cietate, locul care or trebui sâ le revină.

Imposibilitatea realizării aspirațiilor da 
participare activă și efectivă la dezvolta
rea țării aruncă o parte a tineretului din 
aceste țări într-o stare de nemulțumire 
care tinde să devină explozivă.

Pe de altă parte, se subliniază în edi
torialul directorului general al B.I.M., tine
retul din țările industriale este confruntat 
și el cu probleme, de o natură deosebită, 
ce-i drept, dar care nu pot fi ignorate. 
Este vorba în primul rînd de incongruența 
existenta între aspirațiile acestui tineret

normele care guverneazășt instituțiile șî w
viața economică și cociala a țărilor capi
taliste dezvoltate — deoarece acest sis
tem, o încetat să mai satisfacă dorințele 
unei importante părți a tinerei generații. 
Participarea tineretului la procesul de pro
ducție și deci și la viața economică și po
litică a societății are loc relativ tîrziu, ca 
urmare a creșterii continue a duratei pro
cesului de instruire și calificare.

Răspunzînd postulatului major care spu
ne că nu se poate porni la soluționarea 
unei probleme fără studierea și cunoaște
rea ei aprofundată, numărul special de
dicat tineretului de către publicația B.I.M. 
reprezintă un prețios efort îndreptat în 
acest sens. Asupra cîtorva din materiale, 
cuprinzînd interesante idei și date, vom 
mai reveni.

BAZIL ȘTEFAN

Organizația Internațională a Muncii 
(O.l.M.) este unul din numeroasele or
ganisme specializate ale O.N.U. menite 
să extindă cooperarea internațională în 
diverse domenii. Ea a fost creată în 1919, 
înainte deci ca O.N.U. să existe, cu 
scopul de a promova dreptatea socială 
și a contribui astfel la instaurarea păcii 
în lume. O.l.M. s-a asociat Națiunilor 
Unite încă din 1940. Ca și celelalte or
ganizații specializate ale O.N.U., O.l.M. 
este o organizație interguvemamentală. 
Pe lingă reprezentanții guvernelor țări
lor membre, la lucrări participă insă și 
reprezentanți ai diferitelor organizații 
naționale ale muncitorilor și funcționa
rilor, care dezbat probleme de interes 
general ca : reglementarea unor aspecte 
ale condițiilor de muncă, asigurarea pro
tecției sociale a muncii, respectarea drep
turilor omului etc.

Externe, 
cursul tratativelor, care

probleme Internaționale, 
securității europene.

convorbirile de Ia Paris
ADE-> -

agresiunii

zonele eliberate 
cursul ultimilor
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marș de primăvară

* PROTOTIPUL BRITANIC 
al avionului supersonic anglo- 
francez „Concorde-002“, car® 
urma aS efectueze marți primul 
Bău zbor, a suferit luni un ac
cident în cursul unei probe la 
EO1, la Bristol. în timp ce evo
lua pe pistă cu o viteză de 40 
km pe oră șl pilotul începea iă 
ambaleze motoarele, pneul unui 
tren de aterisaj a explodat, ceea 
ce a impui întreruperea opera
țiunilor de probă. Acestea mai 
fuseseră întrerupte cu două 
zile în urmă, cu prilejul unei 
false alarme de incendiu.

Zborul de probă a fost amînat 
pentru miercuri, deoarece re
vizuirea completă a sistemului 
de frînara a provocat întârzie
rea celorlalte proba de rulaj.

•1 CC.4 PC*.

Scrisoarea reprezentantului 
permanent al României la ONU n

• A FOST DESCOPERIT 
leacul cancerului ? Deocam
dată este prea devreme și 
pentru un „da" sau pentru 
un „nu“. Ziarul japonez 
„Yomiuri" menționează nu
mai că un grup de savanți 
de la Centrul național al 
cercetării cancerului au des
coperit un ser anticanceros 
cu o înaltă eficacitate. Con
form ziarului, serul preparat 
dintr-o substanță extrasă 
dintr-o anumită specie de 
ciuperci și supusă apoi unui 
tratament, a dat pînă în pre
zent rezultate excelente pe 
șoareci inoculați cu cancer. 
Mai rămîne însă proba fina
lă și cea decisivă — reacția 
umană.

• UN COMUNICAT MILI
TAR dat publicității la Umua- 
hia anunță că forțele biafreze 
au respins, după lupte violente, 
un atac federal în direcția lo
calității Uzuakoli. situată la 
numai 20 km de actuala capita
lă a Biafreî. în cursul luptelor, 
apreciate la Umuahia ca cele 
mai sîngeroase de la începutul 
războiului, forțele biafreze ar

ANGLIA: Tradiționalul
1
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Cutremure în Europa
Mișcări telurice au zguduit Pămîntul la două extremități ale 

continentului european. Duminică, populația unor regiuni din 
Turcia, Grecia și Danemarca a trăit emoția cutremurelor, pără- 
sindu-și în grabă locuințele pentru a se refugia în piețe spațioase 
sau pur și simplu pe stradă. Nicăieri nu au fost inw victime 
omenești. Continuînd șirul cutremurelor din ultimele zece zile, 
cel de duminică a fost resimțit timp de zece secunde la Izmir 
și în împrejurimi. Un numă de 68 de case din localitățile Mor- 
dogan și Kosedera au fost distruse de cutremur, iar alte 200 
serios avariate. Cutremurul a fost resimțit și la Bergama (stră
vechiul Pergamum) și în orașul Alasehir, situat la 130 km est 
de Izmir. Cei rămași fără locuință au fost cazați provizoriu în 
școli și spitale.

In Grecia, cea mai afectată de cutremur a fost Insula Chiot 
din Marea Egee, unde au fost deteriorate trei biserici și mai 
multe case. Trei persoane au fost rănite.

Un cutremur calificat de specialiști a fi „neobișnuit de puter
nic" a provocat unele pagube în satul Klitomeller din Danemar
ca. Originea cutremurului pare să fie studiată în Jutlanda.
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O mioasA a foțt formată in
_ de <k?^r*.tranții

i_.‘. C .îsg.-r s; Ed*-bearg, iar 
c in vest. am-
h*’--Ls trțiverCnd țara spre Lon
dra. Pe trisen. m^nRestanții 
au organizat fn diferite orașe 
pnr.' pa> mitinguri de pro- 
>&=£ agresiunii
S-L -A. in împotriva
cijsei Înarmărilor nucleare. 
La Coventry, in fața unei im- 
preMonar.te adunări populare, 
a luat cuvintuL printre alții, 
Nguyen Thi Binh- reprezen
tantă a Frontului Național 
Eliberare din Vietnamul

de 
de

NEW YORK 7 (Agorpres).— 
Reprezentantul permanent al 
României la Națiunile Unite 
a adresat Secretarului general 
al O.N.U. o scrisoare in legă
tură cu poziția discriminato
rie a Angliei, Franței și S.U.A. 
față de participarea celor 
două state germane la viața 
internațională, poziție expusă 
din nou într-o scrisoare recen
tă comună a acestor puteri.

în scrisoarea reprezentan
tului permanent al României 
»e subliniază că guvernul Re
publicii Democrate Germane 
— stat independent și suve
ran care se afirmă ca un fac
tor activ în viața internațio
nală — este singurul In 
să reprezinte Republica

mocrată Germană în relațiile 
internaționale. „Guvernul Re
publicii Socialiste România, se 
spune mai departe în scrisoa
re, consideră necesar să-și re
afirme poziția binecunoscută, 
potrivit căreia una din reali
tățile istorice apărute și sta
tornicite în urma celui de-a! 
doilea război mondial este e- 
xistența celor două state ger
mane — Republica Democrată 
Germană și Republica Fede
rală a Germaniei". . A. recu
noaște această realitate, se a- 
rată în scrisoarea reprezen
tantului român, constituie o 
premisă a abordării eficiente 
a problemelor păcii și secu
rității europene.
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MMM. Genera- 
da^edise ^®bi- 

râae față de eeea « se 
pabiiatale ne 

Wni iară • dală pri- 
lrjtd de ■ verbi despre 
el Pe vreraea cind co
manda pe militarii ame
rica» d» Vietnam era 
■a optimii! incorigibil. 
Camtmâcalefe sale de 
război vesteau numai 
victorii ale „băieților" 
veaiți da dincolo de o- 
eeoB. La conferințele de 
presă nu se zgîrcea cu 
Landde la adresa su
bordonaților sat Repor
terii ii atau spusele în 
titluri însă, spre ghinio
nul generalului, pronos
ticurile sale erau, inva
riabil, inexacte. Pro
mitea periodic infrin
ge rea patrioților sud- 
vietnamezi în puține 
hmi. Firește, făgaduiala 
fără acoperire. La 
care început de 
(a stat la Saigon 
iunie 1964 pînă 
iunie 1968) afirma 
i-a intrat în ..faza 
nală a războiului" și ca 
victoria hate Ia ușă. Și, 
firește, victoria pe care 
o aștepta n-a bătut la 
ujă._ De cîte ori călă
torea la Washington

Optimistul
de altă dată

lîfiiare p poiîtice

fie- 
an 

din 
în 
că 
fi-

jor al forțelor terestre 
americane — dar îl o- 
bligă la tăcere, Ia o 
existenta în dosul ușilor 
capitonate.

§i, ia ta, că Westmo
reland a reapărut în pa
ginile ziarelor. Un ra
port publicat duminică 
ne poartă intr-o proas
pătă istorie sud-vietna
meză. Spre stupefacția 
noastră, și nu numai a 
noastră, optimistul de 
odinioară ne apare în-

dea un batalion. In fie
care săptămînă — cel 
puțin o capitală de dis
trict trecea «nb contro
lul F.N.E.

Westmoreland ținea 
discursuri elogioa» la 
adresa administmției de 
la Saigon dar — mărtu
risește acu» — „după 
aprecierea mea, guver
nul Vietnamului de sud 
nu mai putea sa supra- 
vieffisca decît cel mult 
6 luni acestei ofensive

a 
iaaaaiciiln, dacă Statele 
Uaate ■■ și-ar fi sporit 
■■capsei eu trie sale mi
litare în Vietnam**. In 
pânze dintre redactarea 
a dană comunicate de 
mzbei bogate în ^suc
cese-. întocmea memo
ra patetice către Penta
gon. Generalul a găsit 
ascultare : efectivele a- 
mericMie au sporit de 
k 50 OM în mai 1965 
la peste 500 000 cu 
consecințele grave pe 
care le cunoaștem. Mă
rirea acestor efective 
D-i ameliorat marts in- 
terven ți o oiștilor și a 
pro te ța ți lor lor locali. 
Thieu, Ky și compania 
trăiesc pe același vulcan 
ca și predecesorii lor 
iar cei 560 000 de mili
tari americani nu le 
pot garanta ziua de 
mîine.

Westmoreland opti
mistul a rostit cu glas 
tare adevăruri pe care, 
altă dată le ascundea 
în paginile rapoartelor 
secrete. Succesorii săi 
de Ia Saigon vor învăța 
ceva din amara sa ex
periență ?

M. RAMURĂ

Sud la tratativele cvadriparti- 
te de la Paris, care a vorbit 
despre lupta eroică a poporu
lui vietnamez pentru apărarea 
independenței naționale și în- 
frîngerea agresiunii ameri
cane.

O demonstrație deosebit de 
puternică a avut loc in fața 
bazei aeriene americane de la 
Ruislip, unde numeroși vor
bitori, printre care și depută
ții laburiști Frank Allaun și 
John Ryan, au subliniat nece
sitatea lărgirii mișcării pentru 
dezarmare și pace și s-au pro
nunțat împotriva bazelor mi
litare instalate pe teritoriul 
altor țări. Ingroșîndu-și me
reu rîndurile pe parcurs, cele 
două mari coloane, purtînd 
drapele multicolore, pancarte 
și flori, au făcut joncțiunea 
Luni dimineața în apropiere 
de Londra. Demonstranții au 
parcurs centrul orașului, în- 
dreptîndu-se spre Trafalgar 
Square, punctul final al mar
șului, unde au umplut imensa 
piață. La marele miting, care 
a avut loc luni după-amiazâ 
au urcat la tribună Dick Net
tleton, secretar general al 
campaniei pentru dezarmarea 
nucleară, care a inițiat și or
ganizat marșul, Nguyen Thi 
Binh, deputați laburiști, per
sonalități proeminente din 
mișcarea sindicală și reprezen
tanți ai unor organizații poli
tice și obștești din Marea Bri- 
tanie.

HANOI 7 (Agerpres). — Ziarul 
„Nhan Dan" scrie într-un arti
col semnat „Comentator" că în 
fața creșterii luptei popoarelor 
din lumea întreagă și din Sta
tele Unite, care cer încetarea 
războiului din Vietnam, admi
nistrația americană încearcă 
prin toate mijloacele să liniș
tească opinia publică, făcînd sâ 
circule zvonul că conferința de 
la Paris a făcut „progrese" și 
repetînd că Statele Unite doresc 
pacea. în realitate, scrie ziarul, 
după cele 11 ședințe conferința 
de la Paris rămîne în același 
punct, căci americanii se încă- 
pățînează să refuze să discute 
problemele fundamentale, adică 
încetarea agresiunii americane 
și retragerea totală a trupelor 
americane din Vietnamul de 
sud.

Frazele americanilor cu pri
vire la „dorința lor de pace" 
au fost contrazise imediat prin 
actele lor de război în Vietna
mul de sud, unde bombardiere 
strategice de tip „B—52“ lan
sează zilnic mii de tone de 
bombe asupra orașelor, satelor 
și culturilor agricole, și unde 
trupele americane întreprind 
operațiuni de curățire, terori- 
zînd și masa cri nd populația.

Tot pentru a induce în eroare 
opinia publică, la cea de-a 11-a 
ședință a Conferinței de Ia Pa
ris, reprezentantul Statelor 
Unite a acuzat în mod calom
nios poporul vietnamez că ar 
fi intervenit în Laos și în Cam- 
bodgia. Este de notorietate pu
blică, scrie ziarul, că trupele 
grupării de dreapta din Laos au 
fost întreținute și echipate de 
Statele Unite și că toate atacu
rile lansate de aceste trupe îm
potriva forțelor patriotice lao- 
țiene au fost organizate și co
mandate de imperialiștii ame
ricani. Din 1964 Statele Unite 
au trimis în mod fățiș avioane

să bombardeze 
din Laos. în 
ani, trupele americane și cele 
saigoneze și tailandeze au pă
truns fără încetare pe terito
riul Cambodgiei și au masacrat 
populația civilă. Aviația ameri
cană a bombardat în repetate 
rînduri teritoriul cambodgian.

Este limpede, scrie „Nhan 
Dan“, că încetarea războiului de 
agresiune în Vietnam constituie 
o cerere urgentă a poporului 
american și a popoarelor din lu
mea întreagă. Soluția onorabilă 
pentru Statele Unite este înce
tarea agresiunii, retragerea to
tală și necondiționată din Viet
namul de sud a trupelor S.U.A. 
și ale sateliților lor, pentru a 
lăsa populația sud-vietnameză 
fiă-și reglementeze singură pro
priile probleme, conform pro
gramului politic al Frontului 
Național de Eliberare, fără a- 
mestec străin, scrie în încheiere 
„Nhan Dan".

Senatorul George McGo
vern, democrat din partea 
statului Dakota de sud, re
flectând creșterea curentului 
antirăzboinic din S.U.A., a 
criticat duminică, în cadrul 
unui interviu, politica noii 
administrații în problema 
vietnameză. El a declarat 
că nu există nici o indicație 
din care să rezulte că Ad
ministrația Nixon ar fi luat 
treo inițiativă nouă în vede
rea realizării păcii în Viet
nam, respingînd totodată su
gestiile potrivit cărora nou
lui președinte ar trebui să 
1 se acorde tradiționalele 100 
de zile de Ia instalare pen
tru a-și definitiva poziția 
față de „dosarul vietnamez".

Orientul Apropiat
• MAHMUd FAWZI, consi- 

lierul președintelui _Nasset pen
tru problemele 'externe, care se 
află în prezent la New York, a 
continuat luni întrevederile sepa
rate cu reprezentanții celor patru 
mari puteri, anunță agențiile de 
presă, citind surse diplomatice 
de la sediul Națiunilor Unite. El 
a adus la cunoștința secretarului 
general al O.N.U., U Thant și 
reprezentantului permanent al 
S.U.A. la O.N.U., Charles Yost, 
poziția guvernului R.A.U. față de 
o eventuală reglementare a si
tuației din Orientul Apropiat. 
Fawzi a avut duminică primele

' contacte cu reprezentanții perma
nent la O.N.U. ai U.R.S.S., Ia
kov Malik și Franței, Armând 
Berard, iar marți urmează să se 
întîlnească cu reprezentantul per
manent al Marii Britanii, lordul 
Caradon.

• REPREZENTANȚII PER
MANENT la O.N.U. ai R.A.U., 
Awad El Kony și Israelului, Jo
seph Tekoah, au adresat Consi
liului de Securitate plîngeri în 
legătură cu incidentele de vineri 
din zona1 Canalului de Suez. Am
bele păsți se acuză reciproc de 
provocarea acestor incidente și
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de violarea rezoluției Consiliului 
de Securitate cu privire la înce
tarea focului.

• REGELE HUSSEIN al Ior
daniei urmează să sosească marți 
în S.U.A., urtde va întreprinde o 
vizită oficială — informează a- 
genția M.E.N. Șeful statului Ior
danian- va avea întrevederi cu 
președintele S.U.A., Richard 
Nixon, și cu secretarul de stat, 
William Rogers. Observatorii po
litici consideră că în centrul 
convorbirilor se vor afla proble
mele privind evoluția crizei din 
Orientul Apropiat.
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