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Sosirea in Capitală
a primului ministru

al Suediei

UN REMARCABIL SUCCES AL CONSTRUCTORILOR

UZINA DE FIBRE
lOURiȘUl NICIJ1AE CEAUSESCU

K PRIMIT 0 DELEGAȚIE Ț CONSILIULUI

SINTETICE IAȘI
A INTRAT ÎN FUNCȚIUNE CU 6 LUNI ÎNAINTE DE TERMEN

Platforma industrială a lașu
lui are o nouă și modernă în
treprindere : Uzina de fibre sin
tetice. Noua întreprindere ie
șeană, intrată vineri în producție, 
cu șase luni mai devreme decît 
era prevăzut, cuprinde construc
ții și instalații ce se desfășoară 
pe 16 ha. Ea va livra anual 
10 000 tone de fibre, denumite 
comercial „Terom“, asemănătoa
re celor străine,’ cunoscute ca 
tergal sau terilenă. In amestec 
cu bumjjac sau lină, această can
titate oe fibre este suficientă 
pentru realizarea a circa 30 de 
milioane de vestminte pentru fe
mei, sau a 9,5 milioane de cos
tume bărbătești. Materia primă

este furnizată da Combinatul pe
trochimic din Ploiești.

Intrarea în funcțiune a noii u- 
zine a prilejuit o festivitate, U 
care au participat tovarășii E- 
mil Drăganescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri. 
Miu Dobrescu. nrim-secret ar al 
Comitetului județean Iași al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean. Alexandra 
Boabă, ministrul industria chi
mice, Matei Ghigiu, ministrul 
construcțiilor pentru industria 
chimică și rafinării, acad. Cristo- 
for Simionescu, membra al Con
siliului de Stat proiectau ți, con-

In rina de 11 aprilie ac, tova- 
rățul Conjocu secretar
gtAM_ial al CuMietnlm Central al 
PaT+irtaliaî O—Rfllâll. pfC- 

Cottshm de Stat al 
Soo*****? Rcnunu. 

tmpmmâ m tovarășul Gheorghe 
Apostol, toeobe* al Conitetxxim 
ExecuKv. al Firrirfinhri Pernu- 

al C.C. al PXUL prered- 
Cnaaic aka Cmtral al V ni- 

un Gaaoale a Sndacztelar. a 
Bramt a defefpS- a Coanhn- 
tar National ai lagiarriloa h Teb- 
aacresdar forartă chn |imi
r.t Cn iMsrfT Dtaculescx Drtțe- 
AtoM G_N.LT, acad. Ștefan 

p arad. Recans Râdcjeț.
Delegata Coenhcia Natiaaal 

al Izgivriler p Tefanoealor a

a fost iarhaatft

Cu acest prilej, delegația 
C-N-I.T. a asigurat conducerea 
partidului, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal. că intelec
tualitatea tehnică iși va consacra 
întreaga ei energie și forță crea
toare pentru dezvoltarea econo
miei, științei și tehnicii, lnptfnd 
cu devotament și abnegație pen
tru desăvirșirea construcției so
cialiste in patria noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a felicitat pe cei prerenți și prin 
ei întregul colectiv care a creat 
această lucrare valoroasă, expri- 
m*ndu-fi convingerea că intelec
tualitatea noastră tehnică, ca de 
altfel întreaga intelectualitate a 
patriei. b> pune p ta viitor cn- 
ncgtinteie, 'talentul, puterea de 
muncă tn slujba înfloririi științei 
p culterii românești, propășirii 
socâetățn noastre socxahrin.

Telegrama adresată

Mesajul
adresat de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, 
constructorilor și colectivului de muncitori, 
tehnicieni și ingineri ui Uzinei de fibre 

sintetice din Iași
Stimați tovarăși,

Cu prilejul intrării în funcțiune înainte de 
termen a Uzinei de fibre sintetice din Iași, 
important obiectiv al actualului plan cincinal, 
vă adresez, în numele conducerii de partid și 
de stat, cele mai calde felicitări pentru remar
cabilele dv. realizări.

Prin construirea și darea în exploatare a 
acestei noi si moderne unități industriale, 
chimia românească își sporește potenția
lul tehnic și capacitatea de a valorifica la 
nivel superior bogățiile naționale, de a fabri
ca o gamă tot mai largă de produse necesare 
economiei și consumului. Însușirea și realiza
rea tehnologiei de înaltă complexitate a pro
ducerii teromului, evidențiază încă o dată com
petența și priceperea specialiștilor, muncito
rilor, inginerilor și tehnicienilor din țara noas
tră, care își consacră cu entuziasm și hotărire 
eforturile lor 
al industriei 
partidului de 
de ridicare a

creatoare progresului continuu 
socialiste, înfăptuirii politicii 

dezvoltare economică a patriei, 
nivelului de trai

Succesul pe care l-ați dobindit, prin intrarea 
in producție a uzinei cu șase luni mai devre
me decît era prevăzut, demonstrează in mod 
convingător că atunci cînd munca este judi
cios organizată, cînd se realizează o strinsă 
conlucrare între proiectanți. constructori si 
beneficiari, pot fi executate in bune condi- 
țiuni, la termen si înainte de termen, cele mai 
complexe lucrări de investiții.

Apreciind in mod deosebit activitatea dv. 
a tuturor celor care au contribuit la punerea 
în funcțiune a uzinei, îmi exprim convingerea 
că veți depune toate eforturile pentru utili
zarea rațională a instalațiilor si atingerea in 
cel mai scurt timp a capacității proiectate, 
pentru obținerea unei producții rentabile de 
bună calitate. Este a îndatorire de cinste pen
tru organizația de partid și comuniștii din 
uzină de a mobiliza întregul colectiv de muncă 
în vederea îndeplinirii acestor importante b- 
bieetive.

La acest bun început de drum, aș dori să 
urez muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor 
uzinei, comitetului de direcție, succes deplin 
în activitatea viitoare.al poporului.

CARNET
DIURN

Ce e mai simplu ? O 
lampâ, o carte, un ceas de 
odihna și se poate îm
plini acel sfînt ritual care 
e cititul. Oare așa sâ fie ? 
Nu cred.

Acum doua sute de ani 
citeam mai puțin dar... 
parca mai bine. Oamenii 
nu inventaseră încâ 
blocuri cu perefi-foaie de

A CITI
GH. TOMOZEI

ceapâ, nu existau radio
uri cu tranzistor! și felina
re cu neon (ziub era zi, 
noaptea noapte) și cînd 
liseîntîmpla sâ râmîna în 
fața cu o carte, singuri, o 
citeau cu evlavie și tăce
re, timpul lunecînd pe 
nesimțite în vîrsta lor. în 
vreme ce nouâ, lectorilor

(Continuare 
In pag. a Vll-a)
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9 Mari personalități ale lumii contemporane 

despre tineri și tinerețe

THOR HEYERDHAL

In legumicultura,

pomicultură,

viticultura

1
I
I

J

Această săptămtnă a fost mar
cată in județul Galați de o in
tensificare a lucrărilor agricole în 
cîmp : pînă la data de 10 apri
lie 5 000 hectare cu culturi de 
prima epocă fiind deja însămîn- 
țate. Atît în nordul cit și in su
dul județului în foarte multe u- 
nități ritmul intens de lucru tn 
care s-a început continuă să fie 
menținut. La l.A.S. Ivești s-au 
terminat de însămânțat culturile 
de lucemă și borceag prevăzute 
în plan, pînă în seara aceleiași 
zile fiind însămânțate și 100 hec
tare de floarea soarelui. Caracte
ristic ritmului rapid de lucru din 
această unitate este și faptul că

tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de către Consiliul Național 

al Inginerilor fi Tehnicienilor
Dăa iademBiiI ti cw vprițart Paru^alaă m SoibIbL cp 

■>tfsrul l■mii Geamie a Sndicatrtar n pna iagrijvea 
Caipa^m NMueii ai iBcjatribat w Tttaairieailar. rBiectivBl 
lx vie— a Tehnic bmâa a raatxzai in afrinai â—iTrri de 
am dsoâ etabarhri ale R ii i panstre lacră?î meietopedăee 
dia dame-niui tehaic.

VI ragla] tă prunii e* două elaborări ale Lexiconu
lui, ca amaciu și recunăștiață a iscmerftor și tehaicimilor 
români pentru indrumirM si ajoioral acordai muncii de ridi
care a științei și tehnicii ia tara noastră.

Vă asigurăm că intelectualitatea noastră tehnică iși Ta 
aduce și în continuare întreaga ei contribuție la progresul 
materia] și spiritual al țării si că. in sxrinsă unitate cu între
gul popor, va lupta pentru desăvirwea cnusmretiej socialiste 
în țara —artră. țelul măreț al palii acri partidniui șî natului 
nostru.

CONSILII L NATIONAL 
AL INGINERILOR ȘI TEHNICIENILOR

RĂSPUNDEREA 
SOCIALĂ A

STUDENTULUI
Prof. dr. docent PIUS BRÂNZEU

rectorul Institutului de medicină 
Tinupnooa

o ricin d. Asupra a- 
cestui lucru este 
necesar să re insiste 

. in tot momentuL 
Prin elementele ca
re o desen esc, școa
la imprimă un anu
mit mod de a gin- 
di, comunică un a- 
numit crez politic, ea 
trebuie să dezvolte 
spiritul de lupți In 
slujba unui idea] 
comun. In zilele 
noastre, nu mail este 
suficient ca un ce
tățean să știe si 
scrie și să citească, 
să aibă noțiuni de 
matematică, fizică, 
de istorie sau de 
biologie. El trebuie 
să se integreze în

îndreptățit, re 
discută adesea în 
mediu] universitar, 
cu multă maturita
te, în profunzime, 
despre responsabili
tatea și angajarea 
sociala a studentu
lui din România. 
Sînt probleme de 
ordin educativ care 
merită, după pă
rerea mea. o atenție 
deosebită din par
tea tuturor colecti- 
i clor studențești. 
Funcția de integra
re -sociala a școlii 
este fundamentală 
Ralul educației, ca 
factor de integrare 
socială, apare astăzi 
mai pregnant decît

In 
U

lContinua rr 
in pag. a H-a)

TIMPUL PERMITESÂ SE
I

LUCREZE MAI INTENS
toate cele 450 hectare vie au fost 
dezgropate și fertilizate aplicîn- 
du-se ;i tăierile de rodire iar pe 
70 hectare s-a efectuat și cel de 
al doilea stropit. Cu aceeași in
tensitate se desfășoară lucrările 
de sezon la Ivești și în cadrul 
cooperativei agricole unde, termi
nând de semănat cele 50 hectare 
cu mazăre, G0 hectare cu bor
ceag și 20 hectare cu sfeclă pre
văzute pentru această campanie 
mecanizatorii secției a 8-a I.M.A. 
bănești, împreună cu membrii 
cooperativei, au început și însă- 
mînțatul celor 130 hectare cu 
floarea soarelui. La Ivești, m 
cîmp, alături da președintele coo-

per aticei, cei doi ingineri ai aces
teia, care controlau permanent si
tuație solului, era prezent și pri
mul secretar al Comitetului jude
țean Galați al V.T.C., tovarășul 
Vasile Catolică. Solicitîndu-i cî- 
ieta aprecieri despre modul cum 
tinerii se prezintă în actuala cam
panie, dînsul ne-a declarat prin
tre altele :' „în mod deosebit se 
așteaptă, pentru că e și hotărî- 
tor, aportul mecanizatorilor. Și 
în general ei se prezintă bine. 
Schimburile prelungite în care 
se lucrează vor permite unități
lor din județul nostru să se înca
dreze cît mai deplin în epoca 
optimă la însămînțări. Trebuie

însă ca printre ei să fie prezente 
în permanență și conducerile u- 
nităților cooperatiste ale I.M.A. 
Cînd spun acest lucru am în ve
dere în primul rînd faptul de alt
fel știut că pentru acoperirea în
tregului necesar de mecanizatori 
au fost aduși și elevii școlilor 
profesionale din anul III. Fiind 
primul lor contact cu munca pe 
care o asemenea campanie o im
pune, ei trebuie atent suprave- 
gheați și încadrați între mecani
zatorii cu experiență".

NICOLAE COȘOVEANU

(Continuare In pag. a IlI-a)

La invitația președintelui Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurei', vineri după-amiază a so
sit In Capitali, înti-o vizita ofi
cială, primul ministru al Sue
diei, Tage Erlander, împreună 
cu soția.

Premierul suedez este însoțit în 
vizita sa în România de Torsten 
Nilsson, ministrul afacerilor ex
terne, baronul Cari Rappe. amba
sadorul Suediei la București, Ole 
Joaajii, secretar general în 
M.A.E, contele Wilhelm Wach- 
tmeister, directoru] afacerilor po
litice în MA-E-, Ol of Landenius, 
șeful protocolului MA^L, și de 
alte persoane oficiale.

In inti mp marea oaspeților, pe 
•ei opta Lui Răneara re aflau pre- 
țedintele Cmîlmlni de Miniștri, 
Ion Cbeorehe Maurer, cu soția. 
Corne::u Mănescu, ministrul afa

cerilor externe. loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini. Bujor Almășan, minis
trul minelor, Octavian Groza, 
ministrul energiei electrice, Mi
hai Suder, ministrul economiei 
forestiere. Ștefan Bălan, minis
trul învăț ămîn tu lui, Pompiliu 
Macovei, președintele Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă. Nicolae Giosan, președin
tele Consiliului Superior al Agri
culturii, George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe. Ion Dragau, secretar ge
neral al Secretariatului General 
al Consiliului de Xfiniștri, Eduard 
Mezincescu. ambasadorul Româ
niei la Stockholm, conducători de 
instituții centrale, generali și ofi
țeri superiori, ziariști români $i 
străini.

Au* fost de față K. V. Măkela, 
ambasadorul Finlandei, R. W.

Hansen, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Danemarcei, și 
membru Ambasadei Suediei Ia 
București.

Pe aeroport erau arborate dra
pelele de stat ale României și Su
ediei.

S-au intonat imnurile de stat 
ale celor două țări. Primul minis
tru al Suediei. Tage Erlander și 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, au 
trecut în revistă garda de onoare 
aliniată pe aeroport.

Oaspetelui i-au fost prezentata 
persoanele oficiale venite la aero
port în întîmpinarea sa. A avut 
loc apoi defilarea gărzii de 
onoare,

• 
(Agerpres) ț

DINEU OFERIT DE PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE MINIȘTRI

Președintele Consiliuloi de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion GheOTghe Maurer, 
împreuna cu soția, au oferit vineri 
nn dineu în onoarea primului 
ministru al Suediei, Tage Erlan
der. și a soției sale.

Au hiat parte Corneliu Mă-

nescu, ministrul afacerilor ex
terne, miniștri și membri ai con
ducerii unor ministere și instituții 
centrale, oameni de știință și cul
tură și alte persoane oficiale.

Au participat Torsten Nilsson, 
ministrul afacerilor externe al 
Suediei, și celelalte persoane ofi-

VIZITA PROTOCOLARĂ
^"meri după-a miază.

mînieni a] Suediei, Tage Erlan
der, ■ făcut o vizită protocolară 
președintelui Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia. Iod Gheorghe Maurer.

Cu acest prilej, între cei doi 
șefi de guverne a avut loc o con
vorbire cordială.

La întrevedere au luat parte 
Corneliu Minescu, ministrul afa
cerilor externe. Pompiliu Maco
vei. președintele Comitetului de 
Stat pentru Colturi și Artă. 
Eduard Mezincescu, ambasadorul

României la Stockholm, și Tudor 
Jianu, directorul protocolului din 
M.A E.

Au participat, de asemenea, 
Torsten Nilsson, ministrul aface
rilor externe al Suediei, baronul 
Cari Rappe. ambasadorul Suediei 
la București, Ole Jodahl, secretar 
general în M.A.E., contele 
Wilhelm Wachtmeister, directo
rul afacerilor politice în M.A.E. 
și Olof Landenius, șeful pro
tocolului în M.A.E.

(Agerpres)

ciale care însoțesc pe primul ni* 
nistru al Suediei.

De asemenea, au luat parte 
K. V. Makela, ambasadorul Fin
landei, R. W. Hansen, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al Da
nemarcei, și membri ai Ambasa
dei Suediei la București.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă prie
tenească, președintele Ion Gheor
ghe Maurer și primul ministru 
Tage Erlander au rostit toasturi.

(Agerpres)

CITIȚI TN PAGINĂ A VII-A, 
'TOASTURILE PREȘEDINTE
LUI CONSILIULUI DE MI
NIȘTRI ION GHEORGHE 
MAURER Șl PRIMULUI MI
NISTRU TAGE ERLANDER

PENTRU 0 EUROPĂ A PĂCII 
Șl BUNEI ÎNȚELEGERI

Opiata pahtcă dă țara nnai 
tră a priaiîl ca aa reatiaeat de 
adiată ntidacție hatăririJe 
prin care Can«lial de Stat fi 
CoBflâliial de Miaiștri ale Repu- 
bKcn Socsalbte Ramânia au a- 
prebat ie unanimitate, documen
tele reFerilaare la perfecționarea 
structurii p arganelar de condu
cere ale Tratatului de la Varșo
via $i Apelul statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia către 
toate statele europene. Halârîri- 
le. emanați* ■ erganelor consti
tutionale in drept «â decidă în 
aceasta sferă de probleme, expri
mă rentimentele fi profundele 
convingeri ale întregului popor 
care se identifică cu politica par
tidului și statului pusă in slujba 
intereselor fundamentale ale po
porului român, a prieteniei, ali
anței și colaborării multilaterale 
cu toate țările socialiste, a cauzei 
păcii, destinderii și colaborării 
internaționale in Europa și în 
lume. Consiliul de Stat și Con
siliul de Miniștri au dat o înaltă 
apreciere modului în care de
legația Republicii Socialiste Ro
mânia, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și-au îndeplinit man
datul încredințat de conducerea 
partidului și statului nostru.

Analiza realităților europene 
cuprinsă în Declarația de la 
București a țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia, din 
1966, și-a demonstrat justețea și 
își vădește deplina actualitate. 
Desfășurarea evenimentelor a 
confirmat realismul concluziilor 
acestei declarații, a relevat va
labilitatea măsurilor preconiza
te pentru asigurarea păcii pe 
coptioentul eu rope ap, Principiile

eflanțale de Declarația de la 
București fi măsurile preconiza
te în acest document în legătura 
cb securitatea europeană întru
nesc largi adeziuni pentru că vin 
in in timp marea năzuinței de 
pace a popoarelor de pe încerca
tul nostru continent. Faptul că 
în toată această perioada nici un 
guvern european nu s-a pronun
țat impotrisa principiilor unei 
largi colaborări a tuturor statelor 
de pe continent indică posibili
tățile existente pentru ca, prin 
strădanii comune, prin dezvolta
rea in continuare a procesului 
destinderii, să se materializeze 
ideea securității europene. 
In sprijinul acestei pro
puneri s-au pronunțat forțe de 
cele mai diferite orientări con
vinse că pacea poate fi consoli
dată numai prin stabilirea de re
lații de încredere și bună înțe
legere. de fructuoasă conlucrare, 
lichidindu-se divizarea Europei 
în grupări militare opuse, înlătu- 
rîndu-se sursele de tensiune. In 
acest context se înscrie și recen
tul Apel de la Budapesta care 
reafirmă convingerea că există 
o unică alternativă la politica 
forței și a confruntării militare : 
dezvoltarea multilaterală a co
laborării pașnice, reciproc avan
tajoase, între țările Europei.

Apelul de la Budapesta a găsit 
un larg ecou în opinia publică 
europeană și a suscitat aprecieri 
pozitive în rindul factorilor de 
conducere a numeroase țări, în 
lumea politică, printre perso
nalități de diferite convingeri 
politice, filozofice și religioase, 
organizații obștești etc. Răsune
tul inițiativei ilustrează faptul că 
aceasta răspunde unor preocu

pări actuale ce se impun în în
treaga Europă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia în cuvîntarea rostita la 
ședința comună a Consiliului de 
Stat și a Consiliului de Miniștri 
că Apelul adresat la Budapesta 
pentru securitate în Europa 
„are o importanță deosebita 
pentru ca intervine intr-un mo
ment în care, după aprecierea 
noastră, exista condiții favorabile 
pentru a se putea realiza pași 
înainte în această direcție. Felul 
cum a fost primit pcest apel de 
către opinia publică și multe 
cercuri conducătoare din Europa, 
demonstrează justețea acestei 
aprecieri a noastre, demonstrea
ză că apelul este bine venit, că 
avem datoria să acționăm ferm 
pentru a contribui la înfăptui
rea dezideratelor pe care le cu
prinde".

Evoluția situației p© continent 
vădește faptul că principala mo
dalitate prin care pacea poate fi 
consolidată în Europa iar secu
ritatea tuturor statelor de pe con
tinent poate fi asigurată o repre
zintă dezvoltarea relațiilor multi
laterale, economice, politice, 
tehnico-științifice și culturale în
tre toate statele, indiferent do 
orînduirea lor social-politică. 
Pacea continentului este slujita 
cel mai bine prin acțiuni con
crete îndreptate spre țelurile 
destinderii. In realizarea unei 
ambianțe de înțelegere mutuală 
și de conlucrare rodnică capătă 
o importanță deosebită respec-

BUGENIU OBREA

(Continuare în pag. a Vll-a)
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REPORTERII „ACTUALITĂȚII PENTRU TINERET** VĂ OFERĂ — CONSULTÎND AGENDA 
ACTIVITĂȚILOR CULTURAL-DISTRACTIVE Șl EDUCATIVE, ORGANIZATE ÎN LOCALITĂȚILE ȚĂRII — 

CÎTEVA PROPUNERI PENTRU TIMPUL DUMNEAVOASTRĂ LIBER

Ca de obicei, la sflrțltiil ■AsCAmIb1! reporterii _>««alItAtU 
nentru tineret** «f-aa natal ia agesdele Iar riteva tageosU pestn 
cititorii din Capitali «i dia țari aia ral ai Msii-R. O ia vesti- 
gație in diferite laealHitl ale ți rti ce-a pct !a fala aaar data 

pline de interes : arfiniiatarii ti a paie Liter pl-aa prep «9. pe«- 
trn azi fi miine, aetiTiuy tenia si atractive, late efteva dia 
de :

MIRAJUL

Acțiuni susținute 
frumusețarea orașelor vor 
lor la Gherla ii Dej.

CUPELOR

pentru lu
area

La București va» fi greu de ales..
...ne declară wrarlnl Di 

aHEORGHISAN. primul »?•
rctar al comitetului

bucurești. în curbul 9M te
dmbătă. 12 aț>rrie. la tete
luburile tinere^*' ni rr im

Ioc. InceDînd de la M.
■ baluri ale pritevertiL
Școala prefe»;».a
anaralnj". la •».' «f
Ministerului !nr»;tatototoL
In moderna $1 încăritoarea aali
a uzinei Vulcan — voț i- ea ioc 
•sfiri distractive ji baluri ded>->- 
te fruntașilor, iar tineri- -o*x>e- 
ratori din comunete Ssbwti. 
Vîrteju si Dumitrana vor f*: cm»- 
op-ii tinerilor din .'a
..Balul saltiiu-. Tot « -cl 
tute de tineri vor zlrri ta 
excursii pe Valea Prabovrt '.s 
Călugăreni si R-s*e (R P. B-‘- 
garia).

Si ziua de du - » 1 •*-

dse Clbxr»—-c. r- v a
«ei eirtfL: < îa-rxnstîM ț 
va tot toca pa rbM*
rajto caanmM motor
d« »*±. •• >• desth’de
aaato soorw 11 aer lite* M 
rtad:xi-3t .Cnmtrirto'rL-. rs 
ava» tor - -.r ;tj*. mlt-’x’-’-* 
t-stic ai e’ev.-or d'o te>
ret>r» jt de irite. !a?a pe
rvaaîrtpm D’ixJ re. în cur*ul 
clei. IIOtt irc’i vor pi.—icipa 
la d* munră pitno’lri
ne kw*» Pipera. Bi.
Mztea. B.’ti A^î -ie-a lungul 
rherulsii D:-nb.-vftel etr, a e- 
iaff tireri Inrhnts dumiri?» 
rortî-tr’ryf ’.a .Serile dHtraeti- 
*•* ee te vor "rgsnira. ‘’’?e- 
pînd de m crew 17. în toate 
ctoterîto ttoarvtotoL.

-Tirngxil prielnic al începu
tului de primăvară va atrage, 
duminică dimineața, numeroși 
eteri ii iradenti ne terenurile 
de sport ale orașului- — ni «-■ 
ipua la Timișoara. Duminica 
•portivl erte marcată de înce
perea fazei municipale a cam- 
Di.onatelor de fotbal, volei și 
baschet. ramDionate organizate 
de Comitetul Municipal U.T.C 
SL ea întotdeauna, la asemenea 
evenirr.eete sportive, vor fi pre- 
rer.ti st de data aceasta tinerii 
sportivi ai acoliî 
^Electromotor”, al 
1 și ld si al Scolii 
— Construcții.

Pentru ftudenti. această du
minică va însemna începerea

profesionale 
Liceelor nr. 
profesionale

competițiilor pentru «Cupa 
Complex** la mlnlfotbal, denu
mire care Indică sf locul de 
desfășurare ■ meciurilor, tere
nurile din cadrul Complexului 
Studențesc.

Conform tradiției, cîstigăto- 
rllor acestor competiții li se 
vor înmîna cupa, diferite dis
tincții si diplome-

Sîmbătă după amiază sl dumi
nică dimineața ie va desfășura, 
la Casa de cultură a studenților 
sl la Clubul .,1 Mai-, faîa ju
dețeană a Concursului cultural- 
artistic al elevilor din liceele sl 
școlile profesionale. Slmbătă 
seara. în îăllle cluburilor timi
șorene. vor avea loc seri 
dans si seri distractive.

de

'.a

LA TELEFON CLUJUL
Oi i ■ 

le promit *u 
..seri distracții 
Ir si duminică, ^aer: 
desfășura In majcri^*-ea ? . 
rilor orașului ; din care >c rp-«se« 
că cele mai reustîe vor 5 «• • 
desfășurate la eiuburue C P F- 
S 1 PROFIL...

Duminică. ?:teva — ii ?e • 
vor lucra la amn-j “ti terw&a- 
lui de antrenamec: te Itottl 
stadionul municipal v>* » •
pomi fructiferi Ia DtfMA
vor executa împădwln W te*- 
lurile din jurr! C.ujx’-x 
amenaja un term t»
cartierul Cuzcr.oara

Căminul ciEtursI dUa lî-ra va 
debuta — du.T--.niri — ns to**- 
matîa sa a mirt"? 5. wîr • ♦ 
nretarea piesei Dimii • ta 
razna*. _

în satele de BMte tarwtek 
care Balis. CtlA e» toarte»

I
I

I
I

BUȘTENI-VIA CÎMPINA-PLOIESTI. o ineditâ 
„magistrală" a muncii voluntar-patriotice

Panglica aemuitoare ce stră
bate minuni ta Vale a Prahovei 
va uni. sîmbâtă si duminică. 
er.tuz.aam’jl tinerilor pe o ade
vărată. «magistrală- a acțiunilor 
de m'jaei voluntar-patriotlcl. 
Deaprindam. de pe aceet itine- 
rariu iunjf de aproupe M de 
mile cl tex-a pletra kilametrice j

BUȘTENI — km. IM. elevi d« 
liceu al al scolii profesionale 
li tineri de La Fabrica de hirtie 
vor participa la lucrări de gos
podărire ii înfrumusețare a ora
șului : curățitul străzii, trotuare
lor, amenajarea spatiilor verzi.

SINAIA — km. 121. Lucrări 
similare. Reținem — In premie-

ră — ..toaleta de primăvară- a 
arboretului ornamental.

BREAZA — km. 91. Brațe ti
nere se vor arcul în efortul de 
amenajare a parcului de la Po
dul Vadului.

CÎMPINA — km. W. Sîmbfitfi, 
orele 13 ; tineri de la Uzina 
„Neptun- si IRUE vor continua 
activitatea de amenajare a 
..Parcului tineretului". Orele 14: 
elevi de la Grupul școlar pe
trolier si tineri de Ia întreprin
derea de reparații — auto vor 
înfrumuseța principalele arte
re de intrare în oraș. La ace
eași oră. pe bulevardul princi
pal. elevii Grupului pcolar ener
getic vor lucra la îngrijirea ar
boretului șl trandafirilor etc.

PLOIEȘTI — km. 59. Tineri 
muncitori, elevi, studențl, func
ționari — vor participa la ame
najarea spatiilor din incinta în
treprinderilor, instituțiilor, a 
parcurilor si șoselelor.

Flecare acțiune de pe mcm- 
tl magistrală a tinereții se V» 
Încheia cu activități onltural-ar- 
tistlce ii sportive, dintre oara 
reținem : Carnavalul primăve
rii — la Bușteni ; secțiune în 
actualitatea Internă sî externă 
a patriei — la Sinaia ; specta
cole artistice la casa de cultură 
și Liceul „Dimitrie C*ntemlr“
— Ia Breăza ; spectacol de mu- 
ileă ușoară — la Cîmptaa j 
programe artistice șl reuniuni
— la Ploiești- La căminele eul- 
turaie din comunele județului 
vor avea loo balnri ale tinere
lului.

VÂ MAI RECOMANDĂM PENTRU
rx FILM limrilt ■eeerleL O pro- 

te'.» a radiourilor franceze. Pro tag o- 
»r elatirerol Jacques Brel — pentru 
Fru-te dată actor într-un film artistic. 
AJIîbH de ei. artrita Emarueîle Riva 
(Interpreta memorabilelor roluri dm ..Hi
roshima moa amour- si ..Climate**). Fll- 
—■ d.ctms eu premiul cinematograf.ei 
f^nao—f — a-ttJ IM. •

• peooim-.: JI cjrrj»
<M>M wteel te pre te cta. rate 

®* —- *’*tel

de Eugene Scribe. O savuroasă comedie, 
care face carieră pe scena Teatrului Na
țional din București, la o dată respecta
bili de la premieră. Protagonistul specta
colului este Gheorghe Cozoricl, al cărui 
joc nuanțat si plin de finețe dă o notă de 
elevație întregului spectacol. Situațiile 
imprevizibile si umorul de o bună factură 

Printre interpretele feminine : 
Vaier.a Gasialcr «i Adela Mărculescu.

O EXPOZIȚIE : Dnrue de Gkeergke 
ti Gk. HiescR-Cilineptl. Vizitatorul 

• • .--•raia :•! acerti d^i tineri sculptori 
— ai ci ret aport «a «czviltarea artelor

noastre plastice !n ultimii 
mai simțit — oferă o nouă 
?i măiestrie. (Sala din Bd.

I N CONCERT. Concertul simfonic al 
Filarmonicii G. Enescu. Dirijor, Mihai 
Brediceanu. Solist, Rudolf Kerer 
(U.R.S.S.). în program : suita de balet 
„Triculiciul" de Zeno Vancea. Concertul 
pentru pian si orchestră nr. I în re minor 
de Brahms, Preludiu sl moartea Isolde!, 
Călătoria Iul ftlegfrld pe Rin, Cavalcada 
vralkirilor — de Wagner. (Ateneul român, 
limbă ti 12 martie ocn X*.

ani sa face tot 
lecție de talent 
Magheru).

i

I
I

COMEDSAN'ȚII rulează 1> Patn* 
(orele 17; -Jt). PIPELE «_ 2a
Hepublica (orele s.ia . il.ti ; m . 
16,; 1S.15 . 21). CRIMA IN
■< i IL PERSONAL rulează ia 
Festival (oreie S ; U,15 , IX.» ,
16, II,M ; a,45 ; in comp.e.are
Jupiter trebuie salvat). XACTA- 
CiOSLL ADOLESCENT ruleazi 
Ia Victoria (orele s,ti ; u ; ÎMI ii 
16 ; 18,M i 20,45 ; In complelarv
Clatecele Renașterii) ; Excelxior 
(orele 8 , 11,15 . njl. li . 1MI. 
20,45 . în completare Claiccne 
Rrnașterli) CĂLUGĂRITĂ ȘI CO
MISARUL rulează la Cer/^al 
(orele 8,45 ; 10,M , 12,15 . 14 . u.ti,
17.30 ; 19,15 : 21). PRELUDIU rulea
ză Ia Lumina (orele 8,15—16 în con
tinuare ; 18,30 ; 20.4a . In comple
tare Eternul feminia) R1O BRA
VO rulează la Doina (orele 11X3 ; 
16 ; 1S,« , Program pentra capu 
orele S ; 16) ; Arta (orele «.«-12 
în continuare ; 20 ; In completare 
Domnia sa, pietonul). OAM1-M 
ÎMPIETRIT! rulează la Domn ic
rele 15,M , 19 . 2»,» . S’.mMU.
completare Soarele negro). PE 
PLAJELE LUMII ruleazi La Fe
roviar (orele 1.31 , 10,31 ; 12.31 ;
14.30 ; 16,30 , 18,45 ; 11 în completare Cinteceie Renașterii) j Mo
dem (orele 9,30 ; 11,45 , 14 ; ÎS, 15 ; 
18 30 ; 20.45 ; In completare Eter
nul feminin). RISCURILE MESE
RIEI ruleazi la Grivlța (orele I :
11.15 ; 13.30 ; 16 , 11,15 . »JI . In
completare Drama strtzii) ; Me
lodia (orele 8 ; 11,15 ; 13,3» ; 14 ;
18.15 ; 20,38) ; Flamura (orele I 2
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; a.38). CO
LUMNA rulează • la înfrățire» tt>- 
rele 15.30 ; 19 ; In completare Ori- 
zent științific nr. 2^190). rolls 
ROYCE-UL GALBEN rulează la 
Quzești (orele 15.30 . 18) ;ROMAN- 
ȚA PENTRU TROMPETA (orele 
20,30). UN OM PENTRU E1E*- 
NITATE rulează la Dacia (orele 
8.45—15.45 în continuare ; 1I.1S ;

T4TK BE FAMFLIK ra*a«i ±1 
Tr- 5 9-B<5 ta eeru-
r »•* . :» :î ?n crro^-
tare Le’* CeihLluhnt DUE-
I.lL LING .1 FL»e. i
• i-re-'e ?• . MEvttac țxtL
r.-eie J* ■■ *- Ci •-
țeî-l. VEȘNICIE INTIRFIAT
r 'j la- c-*--* :: » ;
TANDREȚE r-T > f- cs---
ps*’*’* Ftetr» rrt
PIF'IL COLOMPt I t . I % OW 
■ TAN r-jtrtrl i.» F-î - 7 .1
15.3» . :t i ? «terte-
cei : vai ea r w T- ewss-
p’.e'arv BECXET ~iim »?l
1» -a-rt* U » . îlft. U9-LEHT tUFIOl i> P>-
cea m 7* ?! ?r

!a -e PTNCIUNT PINTS V
HOLTET r're.'e -! T ?! 19 ?
I- CC—- -7S-- Car- JI» »! «1
ie««n> ers-«’r\T prvmr hol
tei r •»!! j c "iw
ZL^’ - !■ -£ ■ ^Ț-3'.eta-e
Al» nhtente De -» M 
i urm Li nuit .531
1» . FRTNTEȘk -r»73
1» Cte*te Tre> ’•». ;
*? i5i mrn mur 
cultura mnt«cnn: <*•
«rrvvnr df aditIi • gus
tat XR ODIHNISTK r-*»- 
U 1» T-—
»-® în rc=r-:-i—' BOMXTL 
■ O««l FACT SCHI : UN O*- 
c ar prxr»r ©ow^ttl aos 
«1 : niTTAt <CFTR<Tm<XUE; 
gu«tat si iron_r iocaîi; 
VRAHTCTA 'tțfțun; ALFA- 
OMTG A : ■RUMUL FI M AXWTLL 
r-'eazl «f—bitl terr'e
1F».

f •••tel 1 ROstro 92 JU- 
UVTa (MB: RBcniA nc 
XavaIA. rt* tl«. a fCa). 
4^41 rXXRDCT k. era 19 39 ; 
(Sate RteBte pArxwtd txju- 
kni «r> toto: CMTTtLSkWA. 
«te ttJB; WWTWV «■•
n> Ttetng te OteBte* M3C- 
*3C. w» MJI Rtetei tul Mtete 
c-®. sac* «• ■ «Mte» iSto are 
mjto. OIK9CT. mMmv «■ 
> ■ . Twri atee RtesteM te» 
untew* <• tel teMto MtewBsaMtf:

let AuaJc »>• 
Băi: JXALF u<*9<r<ixvux. 
•te »■; rONTSAfOCT. •■• 
>99, tete tetete • t curr. t 
p» PH’-wpue «te te», pwo- 
to rrsrwit «■ aw .
T» te <BJVT1X. «te : Tw- 
ttel te OtoCl 9C«rTE. CÎWTA- 
REAȚă CMEALA. «te lAte . TA’_- 
TaCT-L ars Mte ; SUMSA, 
—'• tete . Tterte JC 1 M-tete* 
>te<. Magtena LA CTORRA 
r< PVTROACX. «te MJ91 EOU- 
un i fbjuml. ev* n>. o 
CAJLă OteOteAWl k Rte MJ9.

9C«U»LLr ' a 
h -.i ermtATirt toamna

. te M«9 «re
» m TWtei OtaMBR S CVfeftA 
C« tCMUIta. ete :<«• ukf-'O 
âEMWVWLK «te ZA» -*• 
hteJ _*ate OeteteHteteT - MV>-

* ara MM . TteLi i.I Evr» 
kter te ne« JI**L «ra 11.99 : 
Ftetete TJUTC. OARDERO- 
mxLE rgr tesuDarn r- 
TWTA Nr»*! «ra rtJi .Ț f - *1 - r > *« . șo-
BSCTUTL 9T FAFtSA, ora 11.99 ; 
tete tea ate AteteMăefi PUN- 

'< CT do: Rant, ora 11.99;
T—tnl 99teto Rrateal WC Tăna-

M* r>2-3 «2-.■?■.) : CAFEAUA CU 
LA 7>TS DE ADIO, ora 11 ți. 19.31 ;
S« a cir. Calea Victoriei) : FE- 

Mi-X. FEMEI. FEMEI, ora 19 » ; 
'' -? S:aî : CIRCUL „ORION- 

ore.’- U T J« :■ a.

Ofi''
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PROGRAMUL I
• 1L39 - Telex TV. « 173« “ 

Mec;.-:! vl afiiuieste. pu-
tes p.’eietv ar«u: .:« la copii a 
iî-M — LMinaa copiilor : , O po- 
vțste pesitzo Așctuuță" a î*-31 — 
Tele-eneieSopedia a H.M — Te'.e-

r-tiTjI de seară a ^.U — Ca- 
d*an — er*^s*'me de actualitate 

terr.atl<3ff-.aiâ a mi — Seară d« 
operă. . Traviata" de Giuseppe 
Verdi. Transrrjiffiune de la Sala 
PaLa*. j‘. L a spectacolului extraor
dinar s-;.*urut: de soprana Vlrgl- 
n:a Zear.r a n3l — Film aerial 
..Bonanza" a EL29 — Telejurnalul 
de r.oapte.

PROGRAMUL D

a îl.* — Telex TV. a ».H — 
Parada formațiilor de muzică u- 
șoari formația Nic. Apoințan 
a M.S — Revista revistelor a 
2S.45 — Recitalul de «îmbătfi sea
ra susținut de Cornelia Visile —

vioară s’. Worst Gehan — orgi, 
a SJ5 — Roman foileton ,.Aven- 
r nle ci Di tan ului Kloss" (II) • 
22,15 — Agenda artistică-

DVMTN1CA 13 APRILIE 190
PR OG HAMUL 1

a UI — Ora exactă. Cum va 
C vre-nte * Gunnasuca de învio
rare a î-D — Pentru copii «i sco
li n : La șase pa>1 de a excursie — 
F ’id serial BELLE ȘI «EBAS- 
T1EN (IID Vinltoarea • 11.99 — 
Ora sa*-:?ji a >L99 — Caleido
scop mtz-ca’-coregrafle a 12.99 —- 
De slr=;i ritr.ei • 123* ~ Con
cert ?: r -ic Partea a n-a ■ 
cor.cer*uL Ot chest! el Naționale 
a Raite: e'.e-iZi-r-J franceze. Di- 
rifer Roberto Benzi a ,î-2i “ *n_ 
ch.cerea emiilunil de dimineață 
a ifi.99 Duminica ipordvi — 
Finalele campionatelor naționala 
lrdrx*iduale de box a 19.M — 
Telejurnalul de seară •19.19 —■ 
C*niece de prl'clvari a 29,90 — 
Film cu trei stele i „Creierul e- 
lectwnic“ co Spencer Tracy. Ka- 
tbarir.e Hepburn șl Joan Biondell 
a 21.45 — Ion Mlnulcacu — poe- 
tuL Amintiri de Ro ria Oprescu a

22.M — Recital Doina Badea a 
22,35 — Telejurnalul de noapte 
• 22.41 — închiderea emisiunii.

PROGRAMUL H

a 29.99 — Telex TV « 21,19 — 
Seară de teatru : VTLEGIATU- 
RIȘTII de Maxim Gorki a 21,M— 
Un secol de muzică la Vlena. E- 
mlaiune de George Shâreea a 22,31 
— închiderea emlsluniL

20.45). PAȘA rulează la Bucegi (o- 
rele 9, 11,15. 13,30, 18; 11,15;
20.30 ; In completare Ca toții ia
vot) ; Giulpștl (orele 15.M . II : 
20,30) ; Aurora (orele s , 11.15 ;
13’30 ; 16 . 18,15 ; 20.31). AVENTU
RILE LUI TOM SAWTEB ; 
MOARTEA LUI JOE INDIANt L 
rulează la Unirea (orele 15.31 ; 131- 
rRINȚESA rulează la Lira (orele
15.30 ; 18 . 20,15 ; ------ -------
Orizbnt științific 
TEREN PROPRIU 
mul Sării (orele 
PROFESIONIȘTII 
rentarl (orele 15.30 ;
GUSTUL MIERII rulează la Co- 
trocenj (orele 15,30 ; 11 : 20.31 ;zlnotlmp

LA
1 la

11,30 ;

In completare 
nr. 1/1969) PE 
rulează la Dru- 
15 . 17,38 ; 20).
rulează Ja Fe- 

18 : 21.15).

In ultima parte a anului 
trecut, la Slatina a-a des
chis șantierul de construcție 
a Fabricii de produse cftrbu- 
noase. O fabrică unic ft In 
țaxS șl printre primele în 
lume.

Străbătind, recent, cela a- 
proape 13 hectare pe <we se 
întinde șantierul, itrecurîn-- 
du-mă printre basculante, 
șanțuri, stîlpl șl conducte, 
am încercat să-mi reprezint 
ce va însemna acest Ioc după 
ce vor pleca constructorii. 
Imaginația mi-a ajutat-o li
nul dintre oamenii șantieru
lui, ing. Ion Dlaoonu : aici 
vor fi depozite șl silozuri 
pentru materia primă ; colo 
hala de amestec prasare-coa- 
cere. hala de grafitore |1 
stația de redreeoare ; dinco
lo — secția, de prelucrare și 
depozitul pentru produse 
finite ...O geometrie vsetă, 
în conținu fi achhnbare si 
transformare, deschi2Înd, 
din proiectul el, dimen
siunea viitorului gigant.

în biroul tovarășului Ln-

elan Ceraș. Inginerul șef al 
viitoarei fabricii, imaginile 
viitorului se ordonează, una 
cite una. în carnetul de în
semnări. Macheta (rtelirată 
de Institutul de Proîectfirl 
Metalurgice), în fața căreia 
are loc discuția, ne ajută să 
na reprezentăm ceea ce. deo
camdată. la scana 1 : 200, sa 
numește Fabrica de produse 
cărbunoase. întreprinderea 
va produce electrozi siderur
gici (necetari la fabricarea 
otelurilor superioare), elec
trozi cloTModlci (pentru elec
troliza olorurll de sodiu) 
blocuri de furnal (folosite la 
căptușirea furnalelor), blocuri 
si < plăci catodica (pentru 
căptuslrea cuvfilor de <flec- 
trollză în Industria alumi
niului). pastă Soderberg, 
mase și paste carbonice tun 
fel de ..mortar** cărburot, 
întrebuințat la ..asambla
rea'* produselor de profil). 
Amintind faptul că majori- 
tataa acestor produse, atît da 
necesare economiei, ne vin, 
în prezent, din import, apaff

la fnbreaga lor dimensiune 
■emnifloatla ș! Importanta 
acestui obiectiv industrial, 
prevăzut în Directivele cin
cinalului. In etapa I (pînă 
la aflrșitul anului 1970) fabri
ca va avea o capacitate de 
18 000 tone produse anual, 
urmînd ca In ftM finală 
(1971) să producă 26 000 tone 
anual. Toarte aceste produ
se — care nu ae fabrică în 
multe locuri din lume — vor 
fi obținute prin metamor
foza cocsului de petrol brut 
și metalurgic, antracitului 
crud șl wnoalei, după ulti
mele indicații ale tehnicii 
mondiale.

La ora dnd aceste rînduri 
tînt încredințate tiparului, 
de pe șantierul viitoarei fa
brici ni se anunță că. ajutați 
de timpul care •-« îtnbunc^ 
tățlt. constructorii au atacaZ 
majoritatea lucrărilor pre
văzute In otontil fizic. Iar 
unele halt iu ajum la aco- 
Perl».

1 ANDREITÂ

Festivalul cultural-artistic 

0 FINALĂ A 
TINERI

Ieri a început în Cspltalfl faza 
republicană — zona București — 
a Festivalului cultural-artistic al 
pionierilor șl școlarilor, desffișd-^ 
rat sub auspiciile Consiliului Na
tional al Organizației Pionierilor. 
Pe scena primei zile s-au Între
cut formații ale municipiului 
București, județelor Ilfov și BrAI- 
la, — cîștlgâtoare Ia fazele pre
mergătoare. Este greu de dat e- 
xemple din această grădină fru
mos împodobită de cele mai ale
se șl proaspete flori. Spicuim to
tuși citeva : corul școlii generale 
nr. 119, grupul vocal al școlii ge
nerale nr. 177, dansul muntenesc 
interpretat de elevii școlii gene
rale nr. 41, fanfara școlii genera
le nr. 39 — toate din București. 
Ilfovul a stîmit aplauze îndelun
gate prin prezența la rampă a 
formației de fluierași de la școa
la generală Cămine2sca-Schitu, a 
corului de cameră, din comuna 
Cornetu șl vocea pionierei Dumi
tru Silvana (clasa a ni-a, comu
na Periș) legănată frumos pe ver
surile cîntate ale poeziei „La o- 
gllndă" de George Coțbuc.

Din județul Brăila am reținut 
corurile închinate patriei, grupul 
vocal și orchestra școlii genera-

il pionierilor și școlarilor

CELOR MAI 
ARTIȘTI

le nr. 12 și virtuozitatea Iul Ma
rin Petrov de la școala generală 
nr. 1 din comuna VlzlrtJ, care a 
interpretat o sultă de melodii 
populare la cimpoi, muzicuță, 
fluier și acordeon.

AatAzI, ziua a doua a festivalu
lui, se vor întrece formațiile ar
tistice din județele Teleorman, 
Prahova, Buzău, Ialomița și Bra
șov urmînd ca miine. în ultima 
zl, să intre în concurs reprezen
tanții județelor Covasna, Tulcea 
ți Constanța.

Flecare 21 se anunță bogată, 
formațiile ating cote Înalte dar

apropiate în ceea ca privește va
loarea Interpretativă, itirnind tot 
a ti tea dificultăți juriului — for
mat din reprezentanți al Consi
liului Național al Organizației 
Pionierilor, Ministerului învăță- 
mîntulul și personalități ale vieții 
cultural-artistice dintre care fi
rn intim : Dumitru Botez, maestru 
emerit al artei, președintele ju
riului, compozitorul Mircea Nea- 
gu, icriltorul Ion Melțoiu, regi
zorul Ion Cojar, artiștii emeriți 
Petre Bodeuț șl Ion Vanlca.

Pînă la 11 mal va avea loc faza 
finală ți în celelalte zone — Iași, 
Cluj, Timișoara, Crtlovi — a- 
celașl juriu urmînd a ae deplasa 
În fiecare centru.

Tradiționala manlfe»t*te în 
dans, cuvînt șt clntec a viratei 
cravatelor roții e«te închinată ■- 
nlversăril a 20 de ani da, la 
crearea organizației plonterllof ți celei de a 25-a cinstiri a șilei 
Eliberării. -

I. A.

MARȚI ULTIMA
a
PRONOEXPRES

ților țî trebuie «fi ne Intensifi
căm eforturile, sub formă de 
muncă de la om la om. Cei mai 
buni studenți, membrii activelor 
organizațiilor de tineret, trebuie 
să se considere mobilizați în a- 
ceastă muncă, să fie cu toții 
exemple demne de a fi urmate. 
Fără acest concurs, șansele noas
tre de reușită, ale dascălilor, ră
mîn mici.

în etapa actuală a dezvoltării 
învățămîntului, răspunderea stu
denților și a cadrelor didactice 
este angajată întT-o măsură mai 
mare decît orieînd. Un student 
nu mai răspunde astăzi numai 
față de el însuși sau față de fa
milie. Din moment ce se asigură 
studenților condiții optime de 
viață și de studiu, răspunderea 
lor este major angajată și față 
de societate. Aceasta investește 
în ei un capital, și are tot drep-

(Urmara din pag. I)

mult, din capacitatea șl dra
gostea de muncă a oamenilor 
care lucrează în diferite sectoare 
de activitate. în esență, societa
tea este înțeleasă și acceptată în 
școală, iar destinele ei sînt le
gate de calitatea oamenilor care 
o compun și care luptă pentru 
progresul social. De aici, nece
sitatea stringentă pentru învăță
minte! superior din țara noastră 
de a promova elemente cît mai 
bine pregătite profesional și cît 
mai ridicate pe plan ideologie.

Sub aspect profesional, aceas
ta însumează o preocupare deo
sebită față de conținutul învă- 
țămîn tului. Revoluția tehnico- 
științifică contemporană a dus la 
o acumulare de cunoștințe noi, 
care nu mai pot fi transmise prin 
informare directă. Pe de altă

meze și să judece. în acest mod 
el obține cunoștințele folositoare 
care se fixează și rămîn ea un 
bun eîștigat. Pe plan mai gene
ral, învățămînt activ însemnea
ză studiu individual, documen
tare în biblioteca, activitate în 
laboratoare, muncă la planșa de 
proiecte. Acesta este învățămîn- 
tul activ, modem.

Dar învățămînt modem însem
nează, înainte de toate, partici
parea conștientă a studenților la 
propria lor pregătire profesiona
lă. Un student poate acumula 
cunoștințele în mod pasiv, for- 
tnîndu-si, astfel, un bagaj mare 
de cunoștințe, expus însă linei 
rapide degradări. Dar studentul 
poate manifesta o atitudine ac
tivă, pozitivă față de învățătură. 
El trebuie să devină un colabo
rator conștient la propria sa pre
gătire. Toată această problemă

Sâfăa^u^ut, ifa&nxAcz, ECRANE
Z'3 MMCUCHE A STUDIOULUI 
f ONEMATOaVIC .8UCUKȘTI’\

SIMBATA U APULH IM

Opera Ratsi-â HAPIRXa DIX 
SERAL ol 1L3J : 5*1» Pa La ml an : 
TRAV1ATA. on 1»JB ; Tearrul €• 
Operetă : TARA S’JRlSVLUL ora 
li.» . Teaî^l ratznr-al J. t_ 
Caragiale'* (Sala - TO
PAZE. or> 14.31 : (Sala StuA&i : 
CASTILIA NA. ora 1AJI : Teatral 
de Comedie - CROITORII CEI 
MART DIN VALAHIA. ora ■ ;
(spectacol aralnat dm M m ; 
Teatrul „Luda Siurtiza B„_an- 
dra" (Schitu Mi«r_:rearu) : VICTI
MELE DATORIT’, ora »M ; (Sa
la Studio) : TANDREȚE 31 ab
jecție. ora 3«.®0 : Teatrul Mie : 
PREȚUI- ora 2l.lt ; Teatr.il ..C. L 
Nottara* (B-dul Mzgheru» : LA 
CIORBA DE POTROACE ora 
19.31 : Sala S'sdio) : CAFENEAUA 
CAMELEONILOR, ora M M ; Tea
trul GÎUfcstl ■ PALARIA FLO
RENTINA. ora M9l : Teatrul 
..Barbu Delavnneea- : DOAMNA 
DE LA MAXIM, ora M.M ; Tee- 
trtiî exrelesc de «tat : DIRLTC.
ora W Studioul LA T C. t 
HEDDA GABLER, on H-31 ; Tee- 
trul Țăndărică : (Calea Vietsriet) : 
AVENTURILE LUT PLUM-PLUM. 
ora 17.M ; (Sala <tr. Aeadetr'ell : 
A FUGIT UN TREN. Ora 17.9I ; 
Teatrul satiric muzical „C. Tlna- 
se“ (Sala Savoy) : CAFEAUA CU 
LAPTE DE ADIO, ora 11 Si ; (Sa
la Calea victoriei) FEMEI. FE
MEI. FEMEI, ora 19 Si ; Cirru] de 
Stat : CIRCUL ..ORION’ (R. P. 
Bulgaria) ora 11.90 și 19.39.
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VISTRIAN RȘMAN
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RĂSPUNDEREA SOCIALĂ 
A STUDEMTULUÎ

parte, din multitudinea datelor 
existente trebuie să se facă o 
selecționare, să se elimine datele 
neesențiale și să se treacă de la 
memorizare la judecată, la dez
voltarea capacității de a gîndi. 
De aici, eforturile generoase ala 
diferitelor institute de învăță
mînt superior și ale Ministerului 
Învățămîntului, făcuta în vede
rea restructurării și adaptării 
programelor analitice la cerin
țele actuale și, mai ales, orienta
rea spre un învățămînt activ, cu 
un orar mai redus, cu examene 
mai puține, dar cu mai mult 
timp la dispoziție pentru docu
mentarea personală și cu accent 
pe activitatea practică. în me
dicină, învățămînt activ însem
nează documentarea personală 
și stagii de spital, însemnează 
contact prelungit cu bolnavii, 
lucru care se realizează în ca
drul externatului generalizat. 
Pentru a înțelege și a rezolva 
problemele pe care le ridică ac
tivitatea clinică de spital, stu
dentul este obligat să ie Infor-

el trebuie să o vadă sub o optică 
nouă șl la aceasta trebuie să con
tribuie din plin organizațiile de 
tineret, cei mai bum reprezen
tanți ai masei studențești.

Astfel, de la instrucție trecem 
la educație. Învățămînt activ în
semnează tocmai atitudinea instă 
față de muncă. El necesită un 
grad mai ridicat al conștiinței 
răspunderii personale din partea 
studentului. In momentul în care 
vom reuși să facem ca studenții 
noștri să înțeleagă în ce măsură 
le este angajată răspunderea în 
propria lor pregătire, în momen
tul în care această pregătite va 
avea o motivare justă și va fi 
ghidată de mobiluri interne și nu 
de constrîngere din afară, se va 
face un pas înainte. Atunci 
timpul liber, cum le este oferit 
ou atîta mărinimie, va fi fructi
ficat la maximum, iar numărul 
examenelor va putea fi, efectiv, 
și mai redus. Deocamdată, nu 
am ajuns însă la acest stadiu de 
înțelegere a problemelor educa
tive din partea tuturor studen

tul să se aștepte, pretindă, 
ca acest capital să fie fructificat. 
Este bine ca acest lucru să fie 
cît se poate de clar pentru fie
care. tin ăr.

în ceea ce privește cadrele 
didactice, nu pot decît să îmi 
exprim bucuria de a munci in 
acest sector de activitate. Acti
vitatea de creștere și de formare 
a specialiștilor de miine, a viito
rilor constructori ai socialismu
lui, este o activitate de natură 
sa inspire cele r/iai nobile sen
timente de solidaritate în acțiu
ne și de dragoste față de om. 
Aceasta este latura profund u- 
mană a învățămîntului. Omul 
nu apare gata format din mîinile 
naturii. Așa cum îl concepem as
tăzi, sub aspectul umanizării 
sale, el rămîne un produs social. 
Omul se dezvoltă în societate, 
dar el se împlinește și se desă- 
vîrșește în școală. Acest lucru 
este profund reconfortant pentru 
noi, deoarece năzuința omului în 
viață, dincolo de fericire, tre
buie să fie desăvârșirea.

: în 
lm- 

E- 
(o- 17.30 :

completare 
hiăcăminte). 
DEN rulează 
rele 9 ; 12,— , ------ - - -
20 ; Tn completare Șofer de â““ 
mintcă) ; Gloria (orele 0.30 , 12 ;
14 30; 17; 19.30; In comrjletare
cimentul). PENTRU ÎNCĂ PU
TINI DOI.ARI rulează la Volga 
(orele 9—15,30 în continuare ; 18 ;
20.30 ; în completare iveae’iej :
Miorița (orele 9 : 11.15 , 13.30 16 ;
18.30 . 20.45 ; în completare Mis
tere în piatră). FELDMAREȘALA 
rulează la Viitorul (oreie 15.30 . 
18 DRUMUni orele 20.30 . în 
’ompletare 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). CĂDEREA
IMPERIULUI flOMAN rulează la 
Munca (orele 10 , MAGAZINUL 
DE PE STRADA MARE orele 20).

EST
Floreasca 
14,50 ;

DUMINICA 13 APRILIE 1999
Onera Romără : MOTANUL 

TNCALTAT, ora 11.99 ; TRUBA
DURUL, ora 11.30 ; Teatrul de O- 
peretă : CONTESA MARTTZA. ora
10.30 ; LASATI-MÂ SA CÎNT. ora
19.30 ; Teatrul „L L. Caragiale-

scenariul si regia: 
ALECU CROITORU

imaginea
GEORGE CRISTEA 
MIRCEA MLADIN .

muzica 
CORNELIU

GEORGESCU

Teatr.il


SClNTEIA TINERETULUI Pag. 3

«

k

GLB ÎN MUNCĂ • ÎN VIAȚA DE ORGANIZAȚIE
X

După două luni, din nou prin organiza
țiile U.T.C. din șantierele de construcții 

ale Aradului

La începutul lunii februarie, un raid-anchetă publicat în pa
ginile ziarului analiza modul în care se desfășoară în organizațiile 
U.T.C. de pe șantierele de construcții munca îndreptată în di
recția creșterii numărului de membri, capacitatea comitetelor 
U.T.C. respective de a concepe acțiunile care să influențeze masa 
de tineri, să o atragă, să le ofere tinerilor centrul de greutate in 
jurul căruia să graviteze preocupările acestora, sa determine în
sușirea profundă a trăsăturilor moral-politice și de conștiință co- 

' munistă și, pe această bază, să-i călăuzească, să le deschidă dru
mul către organizația U.T.C. Ne fusese dat să constatăm, contrar 
presupunerilor optimiste de la care pornisem, că transpunerea în

— E și firesc, ne declara Va- 
sile Rus, secretarul Comitetului 
municipal Arad al U.T.C. Pu- 
hlicarea articolului, în ziar a a- 
vut pentru noi un puternic rol 
mobilizator. Am analizat în ca
drul biroului cauzele care au de
terminat menținerea unor rămi
neri în utmă, și am ajuns la 
concluzia că discuțiile noastre 
vor continua să rămînă fără e- 
fect atîta vreme cît tinerii în
șiși nu vor fi antrenați să con
tribuie la schimbarea hotărîtă a 
lucrurilor. Acesta a fost punctul 
initial pe care ne-am propus să-l 
îndeplinim. Iar rezultatele au și 
început să apară.

In adevăr, tinerii de pe șan
tierele întreprinderii de construc
ții Arad pe care i-am întîlnit și-au 
amintit fără eforturi faptul că 
încă în luna februarie comitetul 
coordonator al organizației U.T.C. 
i-a convocat la o adunare gene
rală deschisă, cu participarea u- 
nor șefi de șantiere, maiștri, a 
inginerului șef din partea con
ducerii întreprinderii, a secreta
rului «ftlnaitetului de partid. în 
cadrul căreia s-au discutat con
dițiile de muncă și viață ale ti
nerilor constructori.

— A fost cea mai furtunoasă 
adunare generala din ultimii ani, 
ne mărturisea loan Tripon, se-

practică a unora din măsurile luate la plenara C.C. al U.T.C. din 
decembrie anul trecut este tărăgănata într-o serie de județe, că 
mai ales activitatea organizațiilor U.T.C. de pe șantierele de con
strucții continuă să fie privită de unele comitete județene și mu
nicipale ale U.T.C., de secțiile organizatorice și sectoarele de evi
dență cu aceeași lipsă de preocupare și interes. In această situa
ție se aflau și șantierele de construcții din Arad.

De curind am făcut o nouă vizită printre tinerii constructori 
din Arad. Spre satisfacția noastră, actualele împrejurări sînt de- 
fiarte de a putea fi comparate cu ceea ce constatasem cu două 
uni in urmă.

tivități rodnice. In asemenea 
condiții, cînd tinerii simt prin 
fapte că și organizația U.T.C. le 
creează, în colaborare cu toți cei
lalți factori, un cadru propice de 
manifestare a aptitudinilor lor, 
că atît pentru organizarea activi
tăților din timpul liber, cît și 
pentru cele consacrate profesiu
nii, reprezentanții organizației 
depun eforturi sporite, urmărind 
modul în care își îndeplinesc ti
nerii constructori normele de lu
cru, însușirea cunoștințelor la 
cursurile de ridicate a calificării, 
este firesc, desigur, ca prestigiul 
organizației să crească, este fi
resc, desigur, ca atenția tinerilor 
să fie concentrată asupra ini
țiativelor ei, ca organizația 
U.T.C. lă devină în ochii lor

„PIREHIA“SA PUSINMIȘCARE
cretarul comitetului coordonator. 
După ce vreme îndelungată or
ganizația noastră U.T.C. uitase a- 
proape că era datoria ei să con
sulte masa de tineri în tot ceea 
ce are de gînd să întreprindă, să 
țină seama de observațiile, pro
punerile și sugestiile lor, adu
narea aceasta ne-a demonstrat o- 
dată mai mult ce forțe pot fi 
puse în valoare prin mobilizarea 
întregului colectiv.

Perioada care a urmat a fost 
consacrată, de altfel, materiali
zării dorințelor exprimate de ti
neri. Organizația U.T.C. și-a 
lărgit mult sfera de acțiune, îm- 
binînd într-un tot echilibrat ma
nifestările educative, cultural-ar- 
tistice și distractive cu cele pro
fesionale, deschizîndu-și perspec
tive frumoase asupra unor vii
toare activități sportive și turis
tice.

— Am reușit să facem o trea
bă bună, apreciază secretarul co

mitetului U.T.C. al municipiului 
Arad.

Ceea ce ni se pare însă îm
bucurător faptul că tinenj
înșiși o co'Uinnă. Au fost declan
șate, de pildă, olimpiadele pe me
serii. In programul de desfășu
rare a acestora, organizația 
U.T.C. și-a propus să intervină, 
dîndu-le prin probele practice pe 
care le propune tinerilor, un ca
racter mai atrăgător, un efect 
propagandistic precis. La Insula 
Mureșului, tinerii constructori ai 
întreprinderii vor dispune înce- 
pînd din această vară de o ca
bană unde își vor putea petrece 
zilele libere de la sfirșitul săp- 
tămînii. Cum cabana necesită cî- 
teva lucrări de finisare, „ne-am 
gîndit, ne spunea loan Tripon, 
secretarul comitetului coordona
tor, să fixăm acest loc pentru ți
nerea probelor practice ale parti- 
eipanților la olimpiadele pe me
serii. Ei vor trebui să-și dove

dească măiestria de constructori, 
contribuind direct ia finisarea 
cabanei. In felul acesta, punctul 
turistic va fi nu numai bine cu
noscut de toată lumea, dar va 
intra în conștiința tinerilor, ei îl 
vor privi cu mîndria de a-i fi în
chinat e parte din ceea ce au 
mai bun ca muncitori". Cîști- 
gați de ideea creării unor forma
ții artistice și sportive, numeroși 
tineri s-au înscris în echipa de 
dansuri, a fost creată o or
chestră de muzică ușoară, în Cil- 
rînd vor începe audițiile pentru 
ocuparea locurilor de soliști vo
cali și este așteptată cu nerăb
dare instalarea definitivă a pri
măverii pentru deschiderea „ofi
cială" a întrecerilor între/ echi
pele de fotbal, de volei și hand
bal, constituite și ele.

La toate acestea se adaugă 
crearea unui cerc de fotoama- 
tori, dotat cu un laborator care 
permite desfășurarea unei ac-

ceea ce se și cuvine să fie de 
fapt. Așa se și explică, pe de o 
parte, ușurința cu care s-a izbu
tit punerea la punct a evidenței 
membrilor tocmai într-un sector 
unde fluctuația cadrelor creează 
dificultăți reale, de ce tinerii 
constructori nou veniți pe șan
tiere au ținut să treacă, adese
ori din proprie inițiativă, pe la 
secretarii organizațiilor pentru 
a-și afirma, întîi astfel, prezența. 
Acesta este și motivul pentru ca
re, în ultima vreme, numărul ce
rerilor de primire în rindul mem
brilor organizației U.T.C. veDite 
din partea tinerilor constructori, 
a crescut. Chiar dacă, referin- 
du-ne la întreprinderea de con
strucții din Arad, care a consti
tuit obiectul anab’zelor noastre, 
procentul rămîne încă, la ora ac
tuală, sub nivelul posibilităților 
reale, demarajul a fost realizat, 
a fost creat un climat deosebit 
în care tinerii își manifestă a-

cum deschis dorința de a se nu
măra în rîndurile organizației 
U.T.C. In două luni, numai în 
Arad, au intrat în U.T.C. de 
două ori mai mulți tineri con
structori decît au fost primiți a- 
nul trecut în toate șantierele din 
județ. Dintre tinerii întîlniți întâm
plător, Nicolae Crăciun și Liviu 
Pop ne declarau fără echivoc ce 
satisfacții trăiesc la gîndul că în 
curînd vor deveni uteciști.

— Pentru temeinica pregătire 
politică a tinerilor care doresc ii 
devină uteciști, ne spunea loan 
Tripon, în afara acfiunilor diver
se pe care le organizam în pre 
7ent și la care sînt invitați să 
participe aceștia, urmează să fie 
creat un cerc de studiere a sta
tutului U.T.C'. La dezbaterile 
cercului vor lua parte atît tinerii 
care se pregătesc să devină 
membri ai organizației, cît și u- 
tecigtii de curînd primiți. Ne 
străduim sa realizam și în felul 
acesta continuitate pregătirii po
litice a tinerilor, însușirea de că
tre aceștia a cunoștințelor pro
funde referitoare la politica 
partidului și statului, la țelurile 
organizației revoluționare de ti
neret.

N-am dori să încheiem rîn
durile de față fără să mențio
năm faptul că, într-o discuție 
purtată de noi cu tovarășul Va- 
sile Barabaș, șeful secției orga
nizatorice a Comitetului jude
țean Arad al U.T.C,, acesta, a- 
mintindu-și raidul publicat 
ziar cu două luni în urmă, 
marca :

— „Pîrghia" despre care 
vorbea atunci, aceea a unor
tivități complexe care să influen
țeze masa de tineri de pe șan
tierele de construcții, care să a- 
tragă spre organizație întregul ti
neret, a fost pusă în funcțiune 
și la Arad.

Și o spunea cu satisfacția o- 
mului care a contribuit la în- 
frfngerea inerției.
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Imagine a Combinatului chimic din Tumu Măgurele

Timpul permite să se
(Urmare din pag. I)

in secția carde a întreprinderii textile Galați

CITI TINERI ATI RECOMANDAT PENTRU

SECTOARELE CHEIE ALE PRODUCȚIEI AGRICOLE ?

DOI... DAR Șl ACEȘTIA 
Ș-AU RĂTĂCIT PE DRUM

— —----- a -—|—~M—■—s—-—■—s—=-

cTiisenmarî pmfes/h I

if■
I 
|
I
ii 

<•

in cazul de față, 
profesia operează 
cu termeni vesti
mentari : halate,
cămăși bărbătești, 
cămăși de copii, 
salopete. Ați ghicit 
desigur că tînăra 
tunsă băiețește din 
fotografie este cro
itoreasă. Lucrează 
acum în spațiul re
zervat brigăzii a 
zecea din schimbul 
II. Este de 5 ani la 
Fabrica de confec
ții din 
Secuiesc.
scrierea 
Clara Deak pe li
niile de forță ale 
magnetismului pro
fesional are un tre
cut mai îndepărtat. 
O primă dată de 
referință ar fl in
trarea în școala de 
meserii, fapt petre
cut în 1961. Dar nu. 
Primele silabe din 
abecedarul profe
siei le datorează 
mamei sale, croito
reasă la rîndu-i. 
Așadar. firul A- 
rladnei începe în 
comuna Dealul Ma
re. satul Tamas, o 
așezare din apro
pierea Odorheiulul.

Am ascultat mul
te vorbe frumoase 
la adresa fetei pe 
care v-o prezentăm. 
Cei ce și-au spus 
părerea sînt colegi 
de muncă, condu
cători din fabrică. 
Asocierile pornesc 
de, la complexul de 
calități puse în lu-

ta mașina 
lucrează. A- 

juvenilă

Odorheiul 
Dar In- 

tinerel

mină 
unde I 
fracția 
pentru meserie s-a 
dovedit durabilă. 
Sprijină afirmația 
rezultatei^ cu care 
se înscrie în grafic 
la fiecare sfîrșlt de 
perioadă de plan.

— Ce nume aveți 
la îndemînă dintre 
cele ce v-au înso
țit pașii în anii de 
formare profesio
nală ?

întrebarea ar pu
tea să rămînă șl 
fără răspuns. Fie 
că) ucenicul do altă
dată n-a sesizat e- 
fortul continuu al 
omului mai în vira
tă, fie că. pur șl 
simplu, îl ignară. 
M-am înșelat. Știam 
că Deak Clara, a 
pășit pe poarta șco
lii de meserii atfnd 
deja începutul par
curs. Nimic mal 
simplu să consi
deri, că ceilalți 
n-au făcut decît să 
mențină acel ceva 
inițial. Sau că efor
tul propriu s-a sub
stituit atenției ce
lorlalți. Răspunsul, 
dimpotrivă, are du
blu nume. De Vil
ma Sepsi sînt le
gate amintirile din 
anii de scoală. 
„Avea o răbdare 
deosebită. Se ocupa 
cu aceeași dragos
te de toate fetele, 
fără să neglijeze 
vreun aspect al 
pregătirii noastre.

Ințeleg că meștera 
de atunci, Vilma 
Sepsi. este prezentă 
prin talentul său 
pedagogic in fleca
re din Mucceiele eu 
care fostele eleve 
(„eram 3t in clasă 
și aproape toate 
am rămas aici") se 
mindresc acum.

Ca intr-nu meca
nism bine pus Ia 
punct. sincronizat 
apriori. anii de 
după școală, mai 
alts primii, au be
neficiat de asisten
ța unei alte persoa
ne cu rezonanță în 
«nceesele de azi 
„.datorez experien
ța mea de acum a- 
tenției cu care ne-a 
îndrumat, răbdării 
tale de a ne expli
ca lucrurile intîlni-

ea 
de acti- 
meserie : 

Ferenc

te pentru prima 
dată**). Numele a- 
eestui mentor, 
mulți ani 
virate îD 
meșterul 
Bardaci

Ați reținut chipul 
fetei despre eire 
am vorbit ia aceste 
noduri? Nn e nici-« 
confuzie. Este a- 
celați din panoul 
pe care fotograful 
amator l-a fixat la 
intrarea în pavilio
nul administrativ. 
Tînăra din forma
ția de dansuri este 
tot una cu cea din 
formația de teatru. 
Și, bineînțeles, ace
eași eu Clara Deak. 
fruntașă 
ducție.

!I i

Mai întîi am trecut pe la co
mitetul județean al U.T.C.

— Dat fiind faptul că cele mai 
multe din cooperativele agricole 
ale județului au un profil zoopo- 
micol, problema orientării a tot 
mai mulți tineri către sectoarele 
cheie ale producției agricole: 
zootehnie, legumicultura, pomi
cultură — ni se spune la Comi
tetul județean Gorj al U.T.C. — 
se înscrie in preocupările noas
tre permanente. Și,. tn general, 
putem afirma că strădania noas
tră n-a rămas fără rezultate...

In față ni se așează voluminoa
se dosare și registre cuprinzind 
studii și analize. Le răsfoim. 
Constatări... cifre... sugestii. 
Transcriem în blop-notes : 6324 
de tineri lucrează în prezent, în 
agricultura județului : dintre a- 
o-știa 616 sînt ocupați în zooteh
nie și în legumicultura- Și o con
cluzie actuală 
continuare, lipsa 
să deservească 
minți te...

Pornind de la 
abia unul din zece tineri lucrea
ză in sectoarele considerate hotă- 
trf-'^are pentru agricultura coope
ratistă a județului, am căutat să 
'flăm acțiunile concrete inițiate 
în scopul dezvoltării la tineri a 
pasiunii pentru munca în zooteh- 
air. în pomicultură sau în legu
micultura, adică acolo unde se 
simte cel mai mult nevoia con
tribuției lor. In întîmpinarea a- 
cestei intenții tovarășul Constan
tin Mihăilescu, șef de comisie, 
se relata că activiștilor teritoriali 
și comitetelor comunale U.T.C. li 
<-a recomandat să organizeze în 
cooperative întîlniri cu ingineri ' 
și al ți specialiști în care să li se 
prezinte tinerilor avantajele ce 
le oferă aceste sectoare pentru 
valorificarea cît mai eficientă a 
puterii de muncă, a elanului și 
priceperii lor.

— Din studiu rezultă că la 1 
ianuarie a.c. numai pentru secto
rul zootehnic mai trebuiau recru
tați încă 200 cooperatori. Cîți ti
neri au fost pînă în prezent re
comandați ?

— Doi la Ciuperceni...
Doi, la Ciuperceni și atît. Doi 

în tot județul într-un trimestru, 
încă trei trimestre și pînă în 
1970, judecind după ceea ce s-a 
făcut pînă acum, numărul lor va 
crește cu încă... șase.

După ce timp de mai bine de 
două ore, discuția părea să con
ducă la concluzii dintre cele mâi 
optimiste, dintr-odată, finalul dă 
o altă turnură. Studiile, analizele, 
deplasările în teren ale comisiei 
care le întocmise se goleau de 
întregul lor conținut. în teren a- 
veam să ne convingem și mai 
mult. La Clinic, unde cinci ac
tiviști ai Comitetului județean 
U.T.C. întorseseră pe toate păr-

țile scriptele cooperativei timp 
de o saptămînă de zile, după ce 
îndelung se consultaseră cu con
ducerea cooperativei și comite
tul comunal U.T.C., am aflat că 
numărul tinerilor care lucrează în 
zootehnie, nu numai că nu a cres
cut, dar chiar a scăzut. Din trei 
cîți lucraseră pînă in iarnă, acum 
a mai rămas doar unul, iar la 
brigada legumicolă, trei. La Bă- 
lești, din două sute și ceva de 
oameni permanenți ai brigăziloi 
legumicole și zootehnice numărul 
tinerilor este numai de zece. „Au 
fost 11 din care 3 tehnicieni — 
ne spunea contabila-șefă Paulina 
Milcu. Unul din tehnicieni a fost 
însă acum trecut în rindul apa
ratului administrativ". La Telești, 
cu doui tinere contabile, Ecate- 
rina OLiru și Maria Paicu, după... 
îndelungi calcule ajungem la con

pe 
ei

se resimte, în 
oamenilor care 

sectoarele a-

P
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ci uzi a d numai 9 tineri sînt per
manenți in aceste sectoare. „în 
sat sînt mulți — ne spunea Maria 
Paicu — dar numai din cind în 
and lucrează ți atunci pe la 
cultura mare".

Am mers și la Ciuperceni 
unde, după cum ni se spusese la 
comitetul județean U.T.C., se 
reușise a se atrage încă doi tineri. 
Puțini, pentru O cooperativă atît 
de mare care are o suprafață de 
3 400 hectare. Oricum, se făcu
se un pas, e drept mărunt, dai 
pentru că în întreg județul era 
singurul, merita să fie reținut. 
Numai că...

— In tot sectorul zootehnic nu 
lucrează nici un tînăr, ne infor
ma șeful contabil al cooperativei, 
Mihai Mergea. E drept, a fost în 
februarie o comisie de patru ac
tiviști ai comitetului județean 
U.T.C. care s-a consultat și cu 
noi, cei din conducerea coopera
tivei, în această problemă, dar 
urme nu au rămas. în încheiere 
au ținut o ședință la care și-au 
expus concluziile și la care am 
participat și eu. Dînșii însă au 
plecat cu concluziile și angaja
mentele consemnate într-un pro
ces verbal și noi am rămas tot 
fără sprijinul pe care-1 solicita
sem și ni-1 promiseseră.

— Și de atunci n-a venit ni
meni să vă solicite a lucra în 
zootehnie ?

— Nimeni. La ședința de care 
vă vorbeam le-am demonstrat a- 
vantajele economice ale acestui 
sector, perspectiva ce o are în

cooperativa noastră în care din 
3 400 hectare, 2 000 sînt cu pă
șuni și cu finețe, suprafață care 
permite extinderea creșterii ani
malelor. Tineri sînt mulți în sat. 
Numai organizația U.T.C. 
cooperativă numără 66. Din
însă doar cîțiva lucrează și aceș
tia sporadic la cultura mare. Noi 
îi așteptăm.

împreună cu activistul comite
tului județean U.T.C., Gheorghe 
Anglițoiu, care ne însoțea în rai
dul ce l-am întreprins, am încer
cat să aflăm ceva mai mult de la 
secretarul organizației U.T.C. pe 
cooperativă. Margareta Năsturel 
însă — ea îndeplinea aceasta 
funcție — părăsise satul de o 
lună de zile.

★

Sarcinile ce revin organizațiilor 
U.T.C. în sprijinirea conducerii 
cooperativelor agricole pentru în
drumarea celor mai destoinici ti
neri spre zootehnie, legumicultu
ra. pomicultură, unde se simte cel 
mai mult nevoia de contribuția 
lor nu sînt nici puține, nici ușoa
re și. fără îndoială, modalitățile 
abordării problemelor fn acest 
ser*s sînt mufeple. Comitetul ju
dețean U.T.C. Gorj teoretic le 
știe, ne-a dovedit-o cu studiile 
pe care le-a întreprins. Faptele 
însă — și acest lucru era cel mai 
important — nu. Și, ar cam fi 
timpul.

Sublinierea primului secretar 
al Comitetului județean Galați al 
U.T.C. trebuie cu toată atenția 
reținută de către toate conduce
rile unităților cooperatiste și 
I.M.A. La cooperativa agricolă 
Scinteia din lipsa supravegherii 
șefului de secție și a cadrelor din 
conducerea I.M.A. Tecuci, dele
gați în acest scop, calitatea lu
crărilor nu este satisfăcătoare. Iar 
în ziua de 9 aprilie două tractoa
re în agregat cu semănători nu 
au ieșit la lucru decît după ore
le 10,30 pentru că nimeni nu a 
venit sâ indice elevilor practi- 
canți ce le deserveau unde se 
poate lucra și cum trebuie semă
năturile reglate. Neajunsurile în 
organizarea muncii au aici și alte 
urmări. Două tractoare defecte 
avînd radiatoarele sparte stațio
nează de cîteva zile alături de o 
semănătoare și ea reparată su
perficial în iarnă. Și din păcate 
la adresa I.M.A. Tecuci nu nu
mai acest aspect trebuie consem
nat. In aceeași zi la cooperativa 
agricolă „9 MaC Barcea, unita
te deservită de sus-amintita în
treprindere, din 23 tractoare tot 
din cauza defecțiunilor ce au a- 
părut după primele brazde ce 
le-au tras în această campanie 
sau din lipsă de mecanizatori, 
nu au lucrat decît 14. „Seara dau 
asigurări ca sînt hune — ne spu
nea inginerul cooperativei. Ion 
Ciochian — dar a doua zi pînă 
cînd ies în cîmp atît se tărăgă
nează că abia spre prînz de le 
vedem pornite“.

Așa cum arătam, în ultimele 
zile vremea a fost favorabila des
fășurării lucrărilor în agricultură 
în întregul județ Galați și acolo 
unde parcelele zvîntate, bune, de 
lucru au fost din timp depistate 
de către președinți, ingineri a- 
gronomi și specialiștii organelor 
județene trimiși să susțină aceas
tă campanie, se lucrează din plin. 
Am putea cita multe exemple 
bune dar tot la fel de multe sînt 
și exemplele negative care atrag 
în mod deosebit -atenția dat fiind 
că timpul însămințarilor este și 
așa destul de înaintat. în multe 
unități încă se mai așteaptă cu 
mîinile la piept ca pe tarlale să 
apară praful. La Bucești, de pil
dă, in ziua raidului unde am 
consemnai ca din B6o hectare 
planificate a fi cultivate cu 
plante în epoca I semănate nu 
sînt decît 6$, 11 tractoare se o- 
dihneau la sediul secției de me
canizare, toți tehnicienii, mecani
zatorii în frunte cu președintele 
acesteia așteptau zile mai bune 
in loc să meargă în teren să de
pisteze parcelele zvîntate. Aici nu 
au fast mobilizați oamenii să lu
creze nici la vie unde sînt de tă
iat 300 hectare cu viță de rod și 
de plantat încă 30 de hectare deși 
toate aceste suprafețe sînt pe te
renuri nisipoase, unde in nici un 
chip numai poate fi admis moti
vul umidității excesive. „Avem 
tot materialul săditor, avem tot 
ce ne trebuie așa că nu ne. gră-

bim — ne spunea președintele 
cooperativei, Andrei Grigoraș". 
Dacă nu se.grăbesc acum, atunci 
cînd ? Cînd se vor suprapune și 

.mai mult lucrările, cînd va tre
bui să se lucreze masiv și pe cele 
80 hectare cu legume de pe care 
deocamdată nu s-a retras apa 
deși și aici se putea face ceva 
poate chiar schimbată amplasa
rea.

In aceste zile specialiștii orga
nelor agricole județene cărora li 
S-au alăturat și alții de la alte 
organe sînt în teren pentru a da 
un sprijin efectiv unităților. Pe 
mulți dintre aceștia i-am înttlnil 
în cimp la grădinile de legume, 
in vii dînd indicații, cercetînd 
starea terenului. Ivind pe loc mă
suri operative. Am mai întîlnit și 
cazuri cind aceștia, dintr-o veche 
obișnuință, nu făceau altceva de- 
cît să stea la sediul unei coope
rative, înfundați între hîrtii. Așa, 
de pildă, în zona Buceștiului in
ginerul agronom Marin Armen- 
cea de la Uniunea județeană a 
cooperativelor agricole nu. făcea 
altceva decît să centralizeze 
/ițim/ zilnic la telefon de la 9 u- 
nități din împrejurimi situațiile 
operative pe care apoi să le 
transmită unui alt inginer agro
nom planificator de la direcția a- 
gricolă județeană. în cît timp 
le luați, l-am întrebat ? în cam 
O jumătate de oră de la fiecare tt- 
nitate. Nu prea merg bine tele
foanele, a răspuns dînsul. Calcu
lați deci o jumătate de oră lalăți deci o jumătate de oră 
fiecare din cele 10 unități la 
preluat, apoi transcrierea și 
urmă pentru retransmiterea 
alte ore pînă cind e prins liber 
firul Galațiului. Și asta zilnic. 
Pentru această muncă nu sînt 
oare destui contabili tn coopera
tive sau chiar alți activiști ce nu 
sînt de specialitate agronomi ? 
Pentru că în unele unități, în 
timp ce unii se calcă pe picioa
re strinși la cite un sediu mai 
confortabil, în altele abia de iși 
face apariția pe cîmp cite unul 
cîteva ore din zi.

In județul Galați timpul per
mite să se lucreze mai intens. 
Fie că este vorba de semănatul 
culturilor dc 'cîmp, fie de lucră
rile din legumicultură sau viti
cultură. A mai susține că încă 
nu permite terenul nici în viti
cultură, aceasta fiind amplasată 
in mare parte pe terenurile nisi
poase, este o dovadă de superfi
cialitate, de lipsă de răspundere. 
Nici un hectar de vie plantat 
pînă la această data din cele 940 
prevăzute pentru acest an ; tăie
rea de rodire s-a executat pe mai 
puțin de 15 la sută din suprafață, 
lată numai două exemplet care 
confirmă afirmația ce o facem. 
Toate aceste carențe de ordin or
ganizatoric și tehnic trebuie în
lăturate. Unitățile agricole, între
prinderile pentru mecanizarea a- 
griculturii, toți factorii care 
concură și răspund de mersul 
campaniei trebuie să aibă în ve
dere un lucru pe care de fapt 
nu trebuie să-l mai reamintim 
timpul este înaintat.

pe 
lor

N. COȘOVEANU
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Noi construcții înfrumusețează aspectul citadin al Piteștiului
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Imi amintesc o discuție desfă
șurată nu de mult (dar nu chiar 
ieri, alaltăieri) in paginile unui 
ziar din străinătate ți care com
para literatura beletristică ți ști
ința după criterii de necesitate ți 
importanță. Au existat apărători 
de-o parte yi de alta a baricadei
— respectiv unii au afirmat că 
literatura e un of emoțional — 
iar știința un palat cristalin, iar 
alții — mai bonomi, mai umaniyfi
— dînd ytiinfei ce e al ei au sus
ținut cu demnitate dreptul la 
viață al literaturii.

Discuția s-a desfășurat „în for
mă de bun simț“. Au existat adi
că interpelări, răspunsuri, argu
mente, subtilități. Unii spuneau 
„Dar dacă" — iar alții replicau 
„Ei yi“ ? Se scria „literatura — 
este — un — lucru — foarte — 
mareM — iar tehnicienii o întor
ceau. „Dar știința viitorul nostru 
ea și poate că această conversa
ție grafică ar mai fi continuat Șt 
azi dacă preopinenții ei nu s-ar 
fi plictisit, dacă n-ar fi obosit ți 
nu și-ar fi găsit alte subiecte.

Dar luni de zile absurdul a 
inundat paginile unui ziar deose
bit de cuminte, absurdul cel mai 
gras, cel care generează teatrul 
comic, pentru că această compe
tiție dintre beletristică și fizică 
nu poate fi echivalată decît de 
aceea dintre galoși și pahare, din
tre paranteze și elefanți — iar 
întrebarea : „Cine e mai ne
cesară, aspirina sau îndoiala — 
e cam de aceeași factură. Ceea 
ce e însă simptomatic în poziția 
taberelor adverse descoperind un 
adevăr valabil acolo și aiurea a 

pa daoparia cartrtmJ «E^vviaie 
al tnXrroaaȘăra scMHăgtif 
da aftd paria bfeedatoa
In dxfnxtci.

Raporttai »ca«a da 
cunds un adevăr paradoxal ; sa- 
entițtii, funind fi hdgerind !■»- 
potriva kridi, uter, totatf. **■ 
mana; literarii rar—eoerivd pon
derea științei In soaetetee rueder- 
nd — fac piaU da gdind la etve- 
gerM unui op da fatoA Rapor
tul a daci dat pesta tw P 4*- 

letristofilii, către case ar indioe 
la încăput nmpafid* noastre, m 
transformă in farisei. Ei aookac 
știința, dacă n-o anfîpetfzMzd 
pur ți simplu, evită tă discute 
despre ea, iar dacă o foc, uti
lizează un arsenal de argumente 
care ne amintește celebra dispu
tă bisericească „Oare ciți îngeri 
pot dansa pe un virf de ac ?“ A- 
coperind vechi complexe de ri
goare în gîndire, de corigentă la 
algebră, ariergarda beletristofili- 
lor se refugiază în cîmptil meta
forei intuiției nu pentru a des
coperi lucrul în sine, ci pentru 
a-fi ascunde penuria de cunoștin
țe exacte.

Iar paradoxul devine din ce In 
ce mai acut pe măsură ce redon- 

hri dar ca muțcha atnrhați, dabA 
și arfhdrmfciartr ara. Im acevpM 
iui Hxdsș, uh primitw «acaraat.

Evifamt ci nu orice Miami! 
modum ca ocm dimaiMMiai rr- 
naacaMarta pierind Gioconde cu 
aoraașri vână cu cun drtunauzi 
roți hidraulica xau coractaază e- 
cuațA. El nu-ri va întrerupe bala
dele ca Goetne, pentru a-și nota 
impUcațitle optice ale teoriei cu
lorilor ț» coborind treptrie cate
drei de axiomatică 
de, ca Ion Barbu, 
ponei Enigek

Der înainte 
tim oul pasionantelor 
torii — prin fmnzițuri.

ca pifrwi- 
ragaftd la-

nu 
In

*ou In 
tale eăld-

, _ , roze, 
fffze, Incerrind tă modeleze 
(termen cibernetic; Urnea in

Erictă o tradiție culturală uma- 
«d, cei aa-l revendică pe Lu- 

crfțris filozoful fără si-l ac
cepte pe atomistul Lucrețiu 
p există o bursă e valorilor cere 
te desride deed n-ai cumpărat 
uitemel X atXaba Serreute, dar 
—fit Norbert Wiener nu ere in
trare liberă.

Există tm refuz bine Inrădă- 
ctaec, complex, indirect, difuz fn 
a accepta științe ce element or
ganic el culturii generale. Există 
a ignorare e celor mai modeme 
teorii asupra infinitului mic ți a- 
rapra magacovmosului, e căror 
rubriHiete ți dramatism n-o poe
te întrece nici un fel de proză 
epică — dar sdentoțobul nu ci
tește mei striflucitoarele articole 
ale lui Kolmogorov despre „robo
tică". nici excelenta Cronică a 
anului 2DOO a kii Mircea Malița 
întreruptă — sperăm, doar pentru 
o scurtă perioadă.

Altfel ar afla ți poate ar în- 
ț^ege că descoperirea tainelor 
materiei li oferă, in afara cu
noașterii, un suspense pe cere In- 

Simmon l-ar invidia.
Dar pentru arta trebuie si ac

cepte pe Ungă poeme, măcar 
pentru Început, „1, 2, 3... 
a lui George Gamow.

CAMIB BACIU ,

preo
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împo- 
a ira- 
largi-

Problemele luptei 
triva obscurantismului, 
țîonalismului, pentru 
rea orizontului cunoașterii 
științifice a lumii și vieții, 
își găsesc, în ultima vreme, 
o reflectare tot mai intere
santa pe plan editorial. 
Dintre ultimele titluri care 
ne-au reținut atenția, pur- 
•înd egida Editurii politice, 
cităm După chipul și ase
mănarea omului de Am- 
brogio Danini, Mit și cultu
ră de C. I. Gulian si cule
gerile de articole Adevăruri 
și— adevăruri și Mituri și a- 
davâruri.

După chipul și asemăna
rea omului de Ambrogio 
Domni va facilita, pentru 
mulfî dintre cititori, un prim 
contact cu domeniul vast al 
istoriei religiilor. Cartea,

V
H 
P 
r

ta pofida acestor 
interpretind In mod 
schimbările care ae 
structura societății

Epoca noastră ara drept tră
sătură fundamentală afirmarea 
tot mai puternică a clasei mun
citoare, ca forță socială de a- 
vangardă, în procese revoluțio
nare de o amploare fără pre
cedent

Sub îtlndardul concepției des
pre lume a muncitorimii ae 
schimbă radical atructurile so
ciale și politice în 14 țări da 
pe trei continente, au loc miș
cări de masă care promovează 
interese vitale a sute de mili
oane de oameni — îmbunătățirea 
condițiilor da viață, apărarea 
păcii, democrației și indepen
denței naționale. Toate acestea 
atestă, prin însăși realitatea fap
telor istorice, că rrmneiterimea a 
fost si este propulsoare» pro- 
greaului social, factor de ralie-1 
re a tuturor celorlalte pături, 
claae și categorii sociale intere
sate în limitarea exploatării mo- 
uofiolista, în desființarea atot- 
pmemieiei marelui capital și în 
eliberarea omenirii de spectrul 
unui cataclism nuclear.

St totuit 
realitățt 1 
denaturat 
produc în 
contemporane sub impulsul am
plei gi practic inepuizabilei re
voluții științifico-tehnice (crește
rea numerică a ceea ce socio
logii den rmeec „White Collars", 
gulere albe : armata funcțio
narilor administra ti rt a mana
gerilor, a cadrelor de speciali
tate salariate de către marele 
capital), unii teoreticieni bur
ghezi Încearcă a* dea un atac 
frontal tezei fundamentale a so
cialismului științific despre ro
lul istoric revoluționar al cla
sei muncitoare. „Proletariatul 
nu mai există", el nu mai poate 
fi principala forță motrice a 
progresului social ; sau : „prole
tariatul ae Imburghezește". „se 
integrează", pierde capacitatea 
contestatari.

Gin di tori da cele mai diferite 
nuanțe — de la apologeți decla
rați ai neocapitalbnnului pină 
la criticii cei mai vehemenți ai 
societății de consum — se în- 
tilnesc pe această platformă an
timarxiști. Astfel, sociologul 
francez Joffre Dumazedler con
sideră că «ar fi arebahil e Hu
rie da a crede eă intr-o socie
tate pest-iadostrislă (astfel de
numesc unii teoreticieni occi
dentali societatea de un înalt 
nivel tehnic ce se conturează la 
orizont ca urmare a noilor pro
grese științifico- tehnice) clasa 
mueltiiri sr poseda forța do
minantă de ceetasiare radicală 
șl permanentă a orientărilor șl 
a trac tarii ar societății și culturii, 
orieara ar fi sectoarele de acti
vitate și geatirile de contestare" 
(,.Esprit" august-septembrle 1968, 
pag. 77). Iar H. Marcuse, consi
derat ca un critic acerb al 
societății ae consum, emite teza 
după care muncitorimea, mai 
ales în societățile puternic in
dustrializate. s-ar fi integrat a- 
proape complet mecanismului o- 
rlnduirli monopoliste, renunți nd 
la funcția sa revoluționară. Con- 
siderlnd. de data aceasta în mod 
just, că burghezia și prole
tariatul continui al fie cele 
douS clase principale ale so
cietății capitaliste. Marcuse 
susține cl ..fn sectoarele cele 
mal evoluate ale societății 
contemporane, na interes puter
nic nneșie foști! adversari, pen
tru a menține șl întări institu
țiile. Ideea de a determina o 
schimbare calitativă a societă
ții capitaliste se estompează în 
fața argumentului realist al unei 
evoluții neexplexlve" („L’hom- 
me unidimensionel". pag. 19).' 
Deși după evenimentele din 
mai—iunie 1968 și-a schimbat 
într-o anumită măsură părerile, 
Marcuse continui să considere 
că proletariatul ș!-a pierdut ela
nul revoluționar. Asemenea teze 
emite și economistul american 
J. K. Galbraith în cartea sa „The 
new Industrial state", apărută 
în 1967.

Cînd Marx șl Engels au lan
sat, în „Manifestul Partidului 
Comunist", în urmă cu peste 120 
de ani. teza rolului revoluționar 
al proletariatului, el au creat, 
totodată, o noul perspectivi 
pentru istoria universală, pa 
baza unei înțelegeri profunde a 
mecanismului polltîco-economle 
al societății capitaliste. Capaci-

Educația ateist 
științifica 
cutare editoriala

după cum ne asigură Octa
vian Chețon în Prefață, „se 
înfățișează cititorului ca a 
pasionantă dezbatere a u- 
nor probleme de metodo
logie a istoriei religiilor, 
surprinse din perspectiva 
gindirii marxiste" și, din 
punctul acesta de vedere, ea 
reprezintă mai mult decît 
ar putea să sugereze, la o 
primă parcurgere, sumarul. 
Instrument de lucru util, ea 
se constituie, totodată, în- 
tr-un comentariu inteligent 
al etapelor parcurse, în e- 
voluția lor istorică, de di
verse credințe religioase, 
comentariu care culminează 
pentru a nu-și depăși scopu
rile, prin cîteva elemente 
ale unei istorii reale â creș
tinismului, bazată pe fapte, 
despuiată de legende și 
mituri. *

Pe o poziție tangentă la 

forța sa de 
de capital, 
această di- 

capitaliste 
părerea că 

în

tatea revoluționară a clasei mun
citoare, considerau clasicii mar- 
xism-leninismulul, nu este de
pendentă nici de numărul prole
tarilor. nici de anumite dorințe 
subiective ale unor teoreticieni.

Muncitorimea este clasa lipsi
tă, în condițiile relațiilor da 
producție capitaliste, de orice 
proprietate asupra mijloacelor 
de producție ; pentru a trăi, ea 
trebuia fiă-și vîndă 
muncă posesorului 
Ce s-a schimbat în 
recțle în țările 
pentru e justifica 
muncitorul este interesat 
menținerea statu-quo-ulul ? Ni
mic. De ce ar dori, deci, prole
tariatul menținerea acestei so
cietăți ? SL dacă nu dorește a- 
cest lucru, cine altcineva p*oate 
să schimbe situația decît îniăși 
clasa muncitoare ? Istoria este 
o dovadă șl într-un sens și Jn 
celălalt. Acolo unda clasa mun
citoare și-a luat soarta în pro- 
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(IV) AL CLASEI

revoluționar da

prille «ale mîlnl, luptînd pen
tru lichidarea situației aale de 
clasă exploatată, s-a putut ajun
ge la schimbarea radicală a so
cietății ; acolo unde, din cauze 
istorice mai clar sau mal puțin 
clar stabilite, proletariatul nu a 
dus lupta sa pînâ la capăt, do
minația burgheziei continuă să 
se exercite, clasa muncitoare are 
un rol subordonat în viața so
cială și politică.

Muncitorimea, concentrată în 
mari centre Industriale, obiș
nuită cu disciplina marii pro
ducții, are mult mal multe po
sibilități de a se organiza, de 
a-și concentra voința spre un țel 
unic decît oricare altă clasă so
cială exploatată a societății ca
pitaliste. Apoi, trebuie să se ia 
In considerare faptul că prole
tariatul a trecut prlntr-un pro
ces de cristalizare Ideologică, 
politică si organizatorică, care se 
desfășoară de aproape -150 de ani. 
Rezultatul acestui proces, îl con
stituie acumularea unei vaste ex
periențe, concretizată într-o con
cepție științifică despre lume, 
marxism-leninismul, într-o se
rie de organizații de clasă, pro
fesionale și politice, în forma
rea partidului 
avangardă.

Istoria clasei 
tă că mișcarea 
reflectînd legi obiective ale evo
luției sociale, s-a dezvoltat con
tinuu, în pofida unor sinuozități 
sau reculuri temporare. In în
treaga lume mișcarea proletară 
are o influență șl un prestigiu 
care țin tocmai de forța poli
tică, ideologică a proletariatu
lui, de faptul că pe o treime a 
globului clasa muncitoare con
duce peste un miliard de oameni 
spre Înfăptuirea idealului socia
list. Este semnificativă dez
baterea care a avut loc în pa
ginile revistei „Economie et 
Humanisme" cu privire la car
tea „Muncitorii șl rolul lor în 
Istorie" (1967). Un preot, care a 
trăit ca muncitor In fabrică timp 
de peste 20 de ani, pentru a 
atrage muncitori!. spre sindica
tele catolice, scrie despre carte 
că ea pledează pe bază da date 
istorice Împotriva tuturor acelo
ra eara ar arunca clasa munci
toare la muzeu sau ar dizolva-o 
(integrfnd-o In societatea de con

muncitoare ara- 
muncitorească,

sfera educajiei ateist-știinfi- 
fice se situează eseul lui 
C. I. Gulian, Mii și cultură, 
ale cărui pagini, pornind de 
la premisa că „în epoca 
noastrâ există o exaltare de 
orientare iraționalistă a mi
tului, după cum există și un 
curent «antimii»", pledează 
cu deosebire în seeftunea 
Mif și religie, pentru o con
cepție conform căreia „com
pensarea mitică, magica 
este nevoia unui supliment 
de forță și niciodată expre
sia renunțării sau a părăsi
rii lumii reale".

O utilitate incontestabilă 
prezintă cele două culegeri 
de articole axate pe proble
matica educafiei ateiste : 
Adevăruri șî... adevăruri și 
Mituri și adevăruri. Adresîn- 
du-se nemijlocit tineretului, 
ele reunesc un număr de 
studii al căror scop declarat

lum) șl demonstrează că există 
o clasă muncitoare. o mișcare 
muncitorească, ele avînd un vii
tor, o misiune.

Prin lupta tot mai Intens! pe 
care o duc pe toata planurile — 
profesional, politic, Ideologia — 
muncitorii nu sînt dispuși, în 
prezent, așa cum nu au fost 
nici în trecut, să renunțe la ro
lul lor istoric de făuritori ai unei 
civilizații superioare, în care 
re-umanizarea muncii s& fie în 
centrul preocupărilor. Chiar și 
Marcuse, atît de pesimist în ca 
privește posibilitățile de schim
bare a societății de consum, de
clara, în septembrie 1968, că 
nu-și poate imagina o revoluție 
socială In lumea contemporană 
fără clas* muncitoare.

Marile mișcări sociale care 
numai în anul 1968 șl In primele 
luni ale anului I960 au antrenat 
zeci de milioane de muncitori din 
numeroase țări capitaliste arată 
imensele capacități revoluționare

MUNCITOARE

anvergură cu

clasei muncl- 
cel mai preg- 
revoluției și

(
ale proletariatului, rolul său de 
hegemon în lupta pentru apă
rarea intereselor vitale ale ce
lor mai diferite categorii de oa
meni ai muncii, forța sa orga
nizatorică, disciplina sa, ecoul 
revendicărilor sale în cele mal 
diferite straturi sociale și 
cercuri politice. Cel mal adesea 
bătălii de clasă ale muncitori
mii sau conduse de ea în 1863— 
1969 au fost cîștigate. Cedînd, 
burghezia monopolistă dovedeș
te că vrea să evite pe cît po
sibil o ciocnire de 
muncitorimea.

Rolul istoric al 
toare fie manifestă 
nant în condițiile 
șl construcției socialiste. Âceata 
constituie, de altfel, scopul su
prem al luptei pe care o 
desfășoară proletariatul sub 
conducerea partidelor marxist- 
leniniste. Deși revoluția socia
listă a izbîndit mai ales în țări 
cu o slabă dezvoltare Industrială 
șl cu un detașament muncitoresc 
mai restrîns, clasa muncitoare a 
reușit să-și înfăptuiască misiu
nea pe care istoria i-a încre- 
dințat-o.

Cu abnegație, eroism, dăruire 
de sine șl entuziasm, clasa mun
citoare din România s-a situat 
în fruntea întregului popor, 
realizînd într-un răstimp isto
ric extrem de scurt — un sfert 
de secol — schimbări radicale 
în toate domeniile, scoțînd țara 
noastră din starea de înapoiere 
pe care o moștenise și transfor- 
mînd-o într-un stat Industrial 
în plină evoluție.

Este revelator pentru capa
citatea muncitorimii de stimu
lare a progresului social faptul 
că, în decurs de circa două de
cenii (1950—1968), producția in
dustrială în România a crescut 
de 10 ori, reallzîndu-se, totodată, 
ritmuri de dezvoltare mult mal 
rapide decît în perioada de do
minație a claselor exploatatoa
re. Poziția de astăzi a României 
în concertul civilizației mon
diale reprezintă rodul unei po
litici consecvente de indus
trializare socialistă, de valorifi
care Intensă a bogățiilor țării 
noastre.

Sub conducerea partidului 
marxist-leniniat al clasei munci
toare, cultura spirituală devine 

este acela de a pune la dii- 
pozifia cititorilor cîteva pa- 
Kini din „bogata tradiția a 

■piei gindirii filozofica fi 
ftiințifiea române,ti inainla- 
te pentru reitohiliraa ade
vărului împotriva miiticii- 
mului fi credinței". Atit ca 
arie de cuprindere, cit fi In 
ceea ce privește competen
ța cu care autorii trateazâ 
problemele pe care și-au 
propus sâ le elucideze, am
bele culegeri depășesc li
mitele cunoscute ale cărți
lor de popularizare ateistă, 
constituindu-se in pledoarii 
sistematice, solide din punct 
de vedere științific, în fa
voarea unei concepții des
pre lume, eliberata de pre
judecăți religioase.

Remarcînd activitatea Edi
turii politice, tn acest dome
niu, ne exprimăm convinge
rea că, în viilor, atît redac
țiile ei, cit și ale altor edi
turi specializate, ne vor 
oferi noi prilejuri de a pre
zenta cititorilor noștri lu
crări menite «ă-i introducă 
fie în problemele de istorie 
a religiilor, fie în cele de 
strictă polemică antireligi- 
oasă, lucrări In care, fără 
Îndoială, procesul de edu
cație științifică a tineretului 
va găsi un suport teoretic 
de prim rang.
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un patrimoniu al întregii na
țiuni ; spre învățămînt și știin
ță se îndreaptă an de an sute 
de mii de tineri din toate stra
turile populației.

Civilizația socialists p&trunde 
tot mai adine în viata maselor 
populare, contribuind efectiv la 
ridicarea nivelului de trai al 
fiecărei familii.

Clasa muncitoare este promo
toarea unor noi relații umane, 
lipsite de tarei? exploatării șl 
asupririi omului de către om, 
reflectînd umanismul intrinsec 
al acestei clase, rolul ei de eli
berator al Întregii societăți, ca
racterul el profund democra
tic. Raporturile interumane ge
nerate de muncitorime se carac
terizează prin spirit de ajutor 
reciproc, colaborare, echitate 
socială. Tocmai in acest sena 
acționează partidul nostru, 
combătînd cu perseverență ma
nifestările care contravin esen
ței relațiilor sociale socialista,

/

dezvoltînd democrația socialistă, 
asigurînd participarea păturilor 
largi ale poporului la conduce
rea treburilor publice.

* Este un merit istoric al clasei 
muncitoare faptul că România 
de astăzi se bucură de o Inde
pendență reală, ea fiind un 
membru demn al comunității 
socialiste, al comunității tutu
ror popoarelor, capabil sfi pro
moveze pe arena Internațională 
raporturi bazata pe stimă reci
procă. pe egalitatea și indepen
dența fiecărui stat, pe neames
tecul în treburi interne și pe 
avantaj reciproc.

Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru ma
rile sale merite, clasa munci
toare s-a acoperit de glorie 
nepieritoare, dovedlndu-se cea 
mal avansată, mal revoluționară 
șl mai consecventă clasă a so
cietății, stegarul celor mal îna
intate idealuri ale națiunii noas
tre".

Misiunea istorică a clasei 
muncitoare exclude orice exclu
sivism, orice tendință de izolare 
politică. Din primul moment al 
proclamării necesității obieetive 
a înlocuirii capitalismului cu 
socialismul, Marx șl Engels au 
arătat că această sarcină se cere 
îndeplinită prin lupta comună a 
tuturor forțelor sociale progre
siste, a căror componență va
riază de la țară la țară, în func
ție de condițiile concrete ale e- 
voluției fiecăreia. Alianța din
tre muncitori și țărani consti
tuie, pentru țara noastră, ca șl 
pentru numeroase alte țări, fac
torul social esențial pentru în
făptuirea unor transformări ra
dicale.

In prezent, alături de alianța 
dintre muncitori șl țărani, ca
pătă o semnificație deosebită a- 
lianța clasei muncitoare cu in
telectualii de cele mai variate 
profesii și, cu deosebire, cu ca
drele tehnice, oamenii de știin
ță, membrii corpului didactic, a 
căror pondere este în continuă 
creștere. Colaborarea dintre 
muncă ți știință va crea, împo
triva forțelor retrograde, un 
front deosebit de puternic, ca
pabil ță schimbe ți mai enargto 
cursul omenirii In favoarea 
progresului.

Conf. unie. 
t șerbAnescu
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Cîndva, vorbind despre de
terminările epicului (spre deo
sebire de liric și dramatic) 
Hegel arăta că „obiectul" se 
prezintă ca „totalitate unitară" 
(„einheitsvolle totalitat"). To
talitate întrucît „obiectul ca 
obiect trebuie să ajungă cu
noscut în raporturile și situa
țiile sale, în lărgimea împre
jurărilor și dezvoltarea lor, în 
Întreaga sa existență", „con
ținutul eposului (fiind).. în
tregul unei lumi în care are 
Ioc evenimentul individual". 
Unitară — fiindcă „fundalul 
general al lumii" și „situația 
individuală" trebuie sinteti
zate într-un „întreg epic".' Cu 
alte cuvinte, sper cuvenite, 
lumea, spre a putea fi pe de-a 
întregul exprimată trebuie a- 
dusă în fața ochilor în totali
tatea situațiilor sale. N-aș fi 
amintit aceste lucruri dacă 
orice discuție despre creația 
artistică n-ar presupune cu 
necesitate raportarea la reali
tate, la lumea în permanentă 
devenire, la lumea ce se cere 
cercetată, ce impune „afirma
ția de sine“ a individului. Nu 
există de aceea nici o îndo
ială efi ^ln vremea afirmați
ilor hegeliene și pînă azi, a- 
cum, epicul (romanul) a cu
noscut o evoluție exemplară, 
a atins uneori zone care pă
reau de nedepășit și a 
găsit suficiente forțe să re
nască și să pășească către o 
altă zonă la fel de puțin alar
mantă ca și celelalte, dar, pro
babil, utilă redescoperirii pro
priilor certitudini. Considerat 
secole de-a rindul artă nara
tivă prin excelență, romanul 
a fost fundamental restructu
rat de operele lui Joyce, 
Proust, Kafka —. o restructu
rare în sensul atragerii în zo
nele artisticului, a lumii abi
sale a conștiinței, a realității 
în mișcarea, în fluiditatea sa — 
un proces deci de sublectlvl-

zare a realității cîtușl de pu
țin străin preceptelor filozo
fiei vieții sau noilor descope
riri ale științei.

Dincolo de acerte ..extreme", 
romanul a rămas și va rămîne 

fără nici o îndoială specia 
literară cu cele mai multe va
riante, forme, modalități. O 
lipsă aproape totală de ca
noane și reguli fixe, o libertate 
de acțiune extremă ce asigură 
romancierului o situație privi
legiată in rindul creatorilor 
de artă. Un privilegiu, îmi în-

crurile ■ tun ti tind personajele 
acestor romane nu mai apar ca 
entități tind caracterele au 
fost pulverizate iar realitatea, 
lumea eite enigmatică ți 
smulsă timpului ți ființa u- 
mană a devenit, la rindul ei, 
o enigmă aproape imposibil 
de descifrat Cu atit mai ciu
dată este această trebuință 
teoretică, cu cit totul se face 
în numele modificării ți lăr
girii conceptului de realitate. 
Față In față cu realitatea, scrii
torul a încercat de fiecare dată

sale, descrierea seacă ■ realu
lui. înseamnă iarăși ahsența 
valorii, cel puțin atlta vreme 
cit realul, lumea, m află în 
devenire. Nu sînt acestea, din 
fericire, dominantele literaturii 
noastre. Pentru că, în nici un 
singur caz, literatura ultimelor 
noastre două decenii nu ți-a 
declinat sub nici o formă mi
siunea. condiția sa existen
țială : finalitatea umană, im
plicit socială. Poate că nu de 
fiecare dată modalitățile de 
exprimare alese au fost cele

ȘA NSA
EXPRIMĂRII TOTALE

chipul, greu cucerit și mult 
mai greu, imposibil, de pier
dut. Din pricina evidentă a 
„obiectului" descris : omul fi 
lumea sa. Uman pînă în cele 
mal mărunte articulații, roma
nul și-a cîftigat dreptul la veș
nicie. Drept care, mi se pare, 
că a 
colo 
gură 
este un non sens, o încercare 
sortită de la bun început eșe
cului. Astfel judecat, „roma
nul modern", produs îndeo
sebi al anilor din urmi șl ex
primat mult prea limpede da 
autorii-teoreticieni francași, 
nu prezintă nici un Interes. 81 
cu adevărat așa ia petrec lu-

discuta romanul din- 
de ceea ce li asi- 
temeiul ultim, umanei,

o asimilare, o refacere în ordi
nea dorită de el, de capacita
tea Iul creatoare. Opera, indi
ferent de poziția teoretică ini
țială. a inclus fără nld o în
doială un conținut concret de 
viață, un timp concret, o rea
litate concretă ce va dăinui 
numai ți numai prin aenmifi- 
cațiile ascunsa în mulțimea 
faptelor consemnate, în crîm- 
peiul de existență constrins a 
întlrzla în fața privirii. Scos 
cu totul In afara timpului, a 
lumii, romanul nu mal poate 
exprima nimic, deacrierea de
vine Ininteligibilă șl daci lip
siți de valoare. Subordonat 
nemijlocit timpului, lumii, ro
manul asprimi peste puterile<

mal nimerite, cele mai propice 
•tragerii ți convingerii citito
rilor, cu siguranță că nu fie
care carte a însemnat acea 
mărturie de o excepțională va
loare despre extraordinarele 
mutații umane fl sociale ale 
acestor ani, acel ..roman so
cial" care a anrprins istoria, 
care a făcut accesibilă Istoria 
tuturor. Au dispărut, firește, 
din conștiința publicului scrie
rile ce au reușit uimitor de 
îndemînatic uneori să „îm
pietrească" un timp prin ex
celență nou. eeențial nou. A- 
ceasta pentru că literatura, ro
manul nu poate descrie la ne- 
aflrșlt, oameni-personaje Ire
mediabil conflictul țl pînă la 
înfrîngeree „negativului", pini

9

la tizul bogat țl aAnfttoe al 
„pozitivului", pentru eA lîte- " 
ratura nu poate, nu are cum 
fi o colecție de înfăptuiri ur
bane, sociale, Industriale etc. 
Cum nici soarta Individului nu 
■re cum fi deacrisă atîta vreme 
cît cel ce încearcă aceasta nu 
are o viziune constantă, de an
samblu asupra vieții. Omul A 
întreg «odăi 9! istoric în e- ™ 
aența sa are o existență a sa 
proprie a cărei nepercepere 
exacta aduce riscul alunecării 
în generalități și spaime su
biective. Procesul firesc evo
lutiv de subiect ivi zare artis
tică a realității nu trebuie să 
însemne In nici un caz și pă- A 
răsirea realității, ignorarea ei 
prin depășire, prin saltul de 
„vovant".

Am mai avut prilejul să ple
dez pentru o literatura anga
jată, în sensul cel mai bun șl 0 
mai nohii al cuvîntului. Trăim 
Intr-un timp în care absența 
participării după propriile pu- ft 
teri la edificarea umanului ar 
trebui să fie exclusă de la 
sine sau înlăturată fără îngă
duință. Indiferenta nu este, 
cred, pasul hotărî tor către ae
rul ozonificat, al „marii crea
ții-. Cum nici participarea de- 
zinvoltă, cu zlmbetul pe buze 
și floarea la butonieră nu a- 
duce pacea sufletului șl a mln- " 
ții. Cu atît mal puțin stră
duința vorbelor. Dar poate că ft 
a venit timpul aă deschidem 
cărțile bătrinegtl șl să chinuim 
descifrarea acelor nemaipome
nite dăruiri șl să prăbușim — 
fără milă idilismul în aenti- ® 
mentalismul său diluat Șl a- 
tunct cine știe, vom redesco- ft 
perl rigorile exemplare ale cla
sicismului șl lumea noastră va 
avea șansa exprimării tetele. 
Pentru ct romanul cu adevă
rat codai nu poala fi decît un 
roman elasia.
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Rep. : „Răutăciosul adolescent- 
stirnit o suită considerabilă de

Romanul social poate să nu fie 
chiar „romanul social*4, de tip 

ț sociologic» ci un roman liber în 
^fare personajele, urmărind pan- 

tomima lof, să devină niște ade- 
vărați „medici fără voie- ai ra
porturilor dintre individ și socie
tate, adică să pună diagnoze so
ciale necontenite în legătură cu 
rănile lor și cu tratarea sau auto- 
Lr a tarea lor, reintroducând feno
menul societății în psihologia in
dividuală măcar pe această cale, 
dacă romancierul nu se poate 
sustrage fascinației introversiunii. 
Cîtă bogăție de viziune artistică 
poate rezulta din această con
fruntare a unui personaj din zi
lele noastre, cu fenomenul so
cial, care rămîne mai tipic și mai 
imperios omniprezent, decît ori
care condiționare abisală a indi
vidului 1

Fără îndoială, romancierul con
temporan percepe uneori o teamă 
obscură de masivitatea fenome
nului social în mișcare, ca de o 
realitate uriașă prea vecină, în 
măsură de a-1 copleși și a-1 stîlci, 
de a-i obstrua delicatele manevre 
ale decolării creatoare. El are un 
instinctiv gest de auto-apărare, 
de retragere strategică, de pre
cauție investigativă paralizatoare, 
în fața dinamicii sociale masive. 
El nu vede copacii din cauza pă
durii, și pădurea poate fi cel 
mult un. motiv de peisaj, nu 
încă de învăluire și penetrație

artistici. Este mult mai simplii 
și mai comod în acest caz să te 
abandonezi în voia apelului in
feriorității pure, deși, din păcate, 
ca în Caragiale, această inferio
ritate pură este interesantă, este 
mare, este extraordinară, este pal
pitantă, dar are un singur defect : 
că nu există. Cei co-vor să o se
sizeze ca atare, se mint, se ca-

plin, ca țama de roccea artistic, 
eate pînă la un punct explica
bilă. A le ocoli Insă este cu ne
putință. Prelungită mai mult de- 
clt trebuie, această atitudine duce 
la închircire ți impas.

Ața cum am spus la început, 
nu pledăm numaidecât pentru 
romanul sociologic, deși, dt de 
curînd, acest fel de roman —

lor interiodste ți fantastice de tip 
romantic. Rar an existat romana 
mai îmbibate de fenomenul so
cial al epocii ca „Roșu și negru- 
sau „Cert ns a di Parma". Dar tot 
așa se poate spune că fantezia 
comportistică liberă ți punerea 
accentului pe analiza pasiunilor 
individuale, pe mersul neprevă
zut al interiorității, r*r au predo-

UNGHIUL
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muflează în visuri și obsesii, își 
interzic cu bună știință sau in
conștient, ieșirea curajoasă în 
plein-air-ul realității și deci al 
lumii sociale, cu jocul ei inepui
zabil de schimbări, cu inter-ac- 
tiunile ei profunde, chiar pînă 
la abisal, în psihologia și în des
tinul individual.

Există, fără îndoială, o fază 
premergătoare, de incubație artis
tică în spiritul scriitorului — a 
transformărilor sociale. Provizoria 
lui ezitare de a le aborda din

după multe experiențe infructu
oase făcute în raza sociologismu
lui vulgar — va cunoaște la noi 
o cotitură decisivă și grandioasă.

Mă gîndesc însă la cîtă sub
stanță artistică a scos Stendhal 
din epoca de tranziție socială 
care a urmat marii Revoluții fran
ceze, cu lupta dintre liberalism 
și Restaurație, romancierul ră- 
mînînd totuși adeptul unui ro
man căruia această riguroasă în
cadrare socială nu i-a răpit ni
mic din complexitatea pomiri-

minat mai mult ca în toate na
rațiunile lui Stendhal. Condițiile 
sociale ale epocii apar, prin a- 
ceastă prismă, ca niște pîrghii e- 
norme și permanente ale desti
nului individual, pentru că ro
mancierul a știut să-și aleagă un
ghiul de perspectivă epică, care 
să-l facă să iasă din romantismul 
propriu-zis. în același timp, el 
ne-a lăsat privirea cea mai acută, 
reprezentarea narativa cea mai 
veridică a schimbărilor survenite 
în societatea franceză dintre

1800—1830, ți a ceai te firi a 
renunța la o părtinire, în con
textul epic, pentru idealurile ma
ni Revoluții franceze.

Romanele lui Stendhal trebuie 
tă dea de glndit romancierilor 
noștri contemporani, ca ud „caz 
al artei- foarte lemnifioativ: a) în 
momentul de fată transformările 
profunde ale socialismului au pă
truns adine în zona de priză A 
a mentalității artistice, prin re
flexul lor în structura destinelor 
individuale, astfel că nu se mai A 
poate vorbi în nici un fel de o 
lume contemporană reprezenta
tivă care să fie sustrasă acestor 
transformări, ele devenind un cli
mat sondabil artisticește ; b) fac- 
torii care influențează evoluția 
romanului contemporan în lume 
sînt, ca și în epoca romantici, A 
dar pe o scară mai radicală, stă- 
pîniți de avalanșa „imaginaru
lui" și a psihologiei — subcon- 
știente — a individului ; c) so
cietatea socialistă condiționează A 
în spiritul liber al artei, o opțiu
ne, care nu poate fi decît în fa
voarea ei, ca matrice de viziune.

Orice operă narativă de pro
porții este cuprinsă între aceste 
trei orizonturi contemporane, care ™ 
caută o cale de includere în tim
pul artei.

a
cnmentarii ți, s-ar putea spune, 
chiar diverse. Dorim să vă cu
noaștem părerea asupra proble
melor ridicate de aceit film.

Gh. Vitanidis : Aș fi vrut al 
•criu o confesiune, privind pro
blemele ridicate de acest nlm, 
dar o voi amina pentru mai tfr- 
ziu.

Ii spuneam lui N. Breban că, 
dară filmul ar fi foot slab, toți 
ar fi dat vina pe mine, el avind 
aureola îndreptățită a unui acri- 
itor de certă valoare. Nn vă pot 
răspunde dedt că, dacă urmă
torul nostru film xx fi slab, nu 
va mai fi 'ina mea. Mai slab, 

• profesional, eu nu pot >ă-l fac. 
elaboratorii mei ie instruieac, 
echipe obține sudura neoeaaii, 

• deci numai •cenariul va mal 
putea fi de vină. Dacă ml ae 
di en ecenariu bun eu pot al 

• fac un film cel pațin, tot atit 
de bun.

Rep. : In aeecte condiții m 
• pare că părerile dv. contravin 

iînnr opinii ale criticii noastre de 
film.

•
 G. V.: Vina lui Vitanidls, dopl 
d—-ț. a»te că Zizi Șerban joacă
t*etr»l ; s?nt vinovat pentru

•
 că Inna Petrescu nu ir fi jucat 
tot atit <le bina ca-n alte filme.. 
Mai grave mi se par cazurile 
în care este eludat conținutul 
etic al filmului, dezbaterea con
ținută. Pot fi cronicile laudative 
— și în general, după cum știți, 
au și fost — importantă este, 
după mine, nu lauda goală ci 
argumentarea în spiritul dezba
terii propuse de film, argumen-

siiinile filmului. Am face din el 
un caz cu totul particular, un 
personaj neinteresant. Palaloga nu 
este nici pe departe un personaj 
negativ, este un om ca și noi 
ceilalți, cu slăbiciunile, cu pre
ferințele, cu orgoliul și vanitatea 
noastră, cu dorința noastră de 
r«a li «are ți cu un enorm ipirit 
de sacrificiu și putere de muncă. 
Se întrevede în film că el a 
izbutit că se afirme ca un chi
rurg deosebit și acesta este re
zultatul multor privațiuni de la 
zeci de tentații diurne. In el co
există dorința de realizare sufle
tească, sentimentală cu cea de 
realizare intelectuală și mulți 
oameni celebri s-au ferit de o 
apropiere sentimentală mai înde
lungată care i-ar fi putut atin- 
gheri pe plan profesional.

Rep. : Nu poate decît si ne 
bucure apariția în cinematografia 
noastră a acestor eroi complecși, 
intcreaanți. înnobilați de aspi
rații fentimentale ți spirituale. 
Poate d Ana nu a luptat sufi
cient pentru fericirea ei, iar Pa
laloga poate că a fugit tocmai de 
această fericire. Secvențele de la 
mare înlătură orice speculații cu 
privire la drumul comun al eroi
lor.

G. V.: Aveți perfectă dreptate. 
Erau primele zile pe care le 
petreceau împreună, apoi au 
trăit cîteva zile cu sentimentul 
familiei, au fost soț, soție, aveau 
o mamă, un tată, un copil. Toată 
lumea îi lua ca ataTe și deci 
această iluzie era realitatea pe 
care au trăit-o și în care au fost 
fericiți. Pierderea prieteniei feti
ței le-a creat golul pe care l-ar

și care, îmi pare bine, în m 
parte a murit.

Rep.: In condițiile unul 1 
nariu asigurat, prin oe ați tn< 
cat să cuceriți publicul ?

G. V. .* Nu mă sfieec fă dtM 
că m-am străduit a& ideali 
puțin «au, mai bine-zia, am V 
să fie frumoși eroii mei, per 
ca fiecare dintre spectatori, 
cunosclndu-se într-o situație 
alta, să se fi dorit pe el ața 
frumos, într-o ambianță emo 
nantă. Pentru că aceasta nu 
nntureazti realitatea, dar ne aj 
să ajungem la spectator și 
aceea, cu premeditare, am ev 
sordidul.

Atît îmbrăcămintea Anei 
triciu cît și mașina sau apa 
montul lui Palaloga sînt prea 
tate la dimensiunile civilizației 
azi ale bucureșteanului. Am x 
ca eroii mei să fie îmbrăceți 
aoea haină perfect firească 
contextul nostru, fi care să c 
chidă poarta filmului către 1 
te meridianele globului, tu 
spectatorul străin să poată îi 
lege și stima lumea evoluată 
civilizată în care trăim.

Rep. ■ Urmărind să fiți pe ] 
cui publicului, am impresia 
nu a greu să desprindem ere 
dumneavoastră artistic. Cre< 
că ar fi greșit să vă socotim 
regizor pe care pelicula realiz 
nu-1 divulgă cu ostentație ?

G. V.: Declar că am făcut 
mul vizînd tot crea ce pute» 
tendință modernă în cinemj 
graful contemporan, adică gi 
rea unui limbaj accesibil la ni 
Iul exigențelor moderne ale

DRAGOȘ VKANCEANU

VASILE MOLDOVEANU

PRIMĂVARA
Cețuri, răsuflarea, zări îmbracă. 
Rătăcește inima buimacă.

îmi usucă sufletul, mă cere.

Amorțirea mi-o râstoarnâ pluguri. 
Dureros, pocnesc în sînge muguri.

Echilibru, dofi-mi ! Dofi-mi fine I 
Să nu-mi ies, năuc, de tot din mine.

Mâ înfeapă ierburi din zâpezi. 
îmi aleargă-n trup zânateci iezi

Puneți, mame, semn de recunoașteri, 
Tulburaie-n clipa cea de nașteri.

Și o sete, izvodind mistere,
Ard intens măritele orbite 
De-nvieri posibile orbile.

Regizorul

filmului

E Z
RODICA MARINESCU din ciclul „Maramureș'Desferecă-te inimă I încearcă 

Sâ le dezbraci de sarbede rigori. 
Te urcă, Noe, pe o nouă arcă, 
Puterile în „însuți" să-fi masori.

Din sentimente, mai ales nuanțe. 
Din certitudini, mai ales idei.

Alege pentru marile distanța 
Ce-i mai de preț pe arca ta să iei.

Vîsleșta mai adine în puritate I 
Din mărginirea propriului destin, 
Nemărginită-n lucrurile 
Recuperate-n ramul de

toate 
măslin.

NICOLAE PRELIPCEANU

A L T F E L
Altfel do case, altfel de zăpezi 
altfel de mări se ridică la cer, 
altfel pădurile pe care nu le vezi 
te înconjoară ți altfel te cer.

Pămîntul crește, nu e voie să romii 
singur ți trist cu capul îngropat 
în ape ca în zilele dintîi 
cu ochii dintr-o frunte de bărbat.

Va fi un an cu holde ți cu brazi 
prin care marea trece rar, 
altfel decît atunci va fi doar azi.
La noapte luna se va ridica din jar.

Ce nopți ți ce zăpezi ciudate 
bat fruntea mea cu albe dungi 
pe care o lumină scurtă bate 
pe care tu o s-o ajungi.

Altfel de oameni, altfel sini cu toții, 
doar voievozii trec peste clădiri 
visîndu-ți în singurătăți nepoții 
nâscufi mai mult în lupte decît în iubiri.

ION GHEORGHIU

1 „Răutăciosul
rr1 adolescent,

GH. VITANIDIS, se explică
tare, firește, pro sau contra. Dacă 
critica, fără a fi concesivă, nu 

ft lucrează efectiv pentru public, 
pentru elucidarea acestuia, ea 
nu-și realizează una din însem- 
na tele ei datorii.

Rep. : Să încercăm atunci cu 
ajutorul dv. să deslușim caracte- 

W rul moral și social al eroilor fil
mului, măsura în care ei se apro
pie sau se depărtează de spec- 

ft tatorul din sală.
G. V. : Inițial, m-am gîndit la 

Irina Petrescu, pentru că perso- 
ft najul demarează în scenariul lui 

Breban cu o anumită frivolitate 
ridieîndu-se un mare semn de 

ft întrebare cu privare la conduita 
sa morală. Aveam de ales, în 
acest caz, între versiunea facilă, 

| de-a lua un tip atrăgător, cu un 
strop de sexy și vulgaritate în 
plus, ori să merg pe cealaltă 

ft linie, de a sugera spectatorului 
posibilitatea ca acest personaj 

• să fie suspectat de o anumită 
frivolitate, de o condiție morală 
destul de incertă. Nu putem ști 

• dacă această asistentă medicală 
în alte condiții, nu ar fi fost un 
medic excelent. Pentru că în 

• ultimă instanță pasul de la asis
tență medicală la doctor înseam
nă 3 ani de studii, or acești 3 ani 

A de studii nu condiționează și o 
factură morală și umana sub
stanțială diferită. Am distribuit-o 

A pe Irina Petrescu tocmai pentru 
ca acest personaj să primească 
valențele intelectuale ale actriței, 

£ pe care eu le-am folosit în mod 
deliberat, cons ide rindu-le compa- 

• tibile cu personalitatea Anei Pa
triciu. Și cînd vorbim de Ana Pa
triciu nu trebuie să omitem că 

• privim din unghiul doctorului Pa
laloga : Pentru că tot ce s-a nu
mit miagine, retrospecții, inclusiv 
limbajul Anei, nu sînt niște tra- 

A tari realiste ale unor scene care 
s-ar desfășura sub ochii noștri 
ci sînt doar povestite de doctorul 

ft Palaloga colegului său, deci auto
mat ele poartă un punct de ve
dere selectiv și subiectiv, împru- 
mutind modul în care el a văzut 
această femeie.

Rep. : După cîte am înțeles, 
deci, nu atît condiția morală și 
socială a Anei Patriciu a împie
dicat realizarea fericirii eroilor. 
Mărturisesc că am îndrăgit mai 
mult sinceritatea, și în același 
timp, luciditatea dăruirii ei, decît 

£ convenționala dragoste a blondei 
doctorițe Maia Dobrin. Ar în
semna în __ ____
ar cădea asupra doctorului Pala- 

W loga ?
G. V.:

acest caz că toată vina

A-1 cataloga egoist, laș, 
vanitos, a-1 acuza că datorită 
orgoliului său și-a omorft marea 

ț iubire, înseamnă a sărăci per- 
Muntele Albastru tonajul, a sărăci ideile și dinien-

siinți la destrămarea visului lor. 
Și atunci, ei fug, încercînd, parca, 
să lase în urma adierea acestei 
despărțiri. Aceasta este, de fapt, 
funcția dramatică a scenelor de 
ia mare și a nu înțelege acest 
lucru, a te limita la faptul că âu 
apărut întîmplător niște valuri, 
o plajă 
lipsă a 
uge al

Rep. : Scenaristul a fost, totuși, 
neîndurător cu eroii săi. Prin 
apariția „răutăciosului adoles
cent" declanșează conflictul inte
rior al lui Palaloga. Nu credeți 
ca Nicola dialoghează în aceeași 
măsură și cu spectatorul ?

G. V.: Este ceea ce am urmărit 
pe parcursul realizării filmului. 
Dacă nu am întîlnit un Nicola 
pînă acum, e suficient de-1 întîl- 
nim în sala de spectacole. Dar 
ceea ce este mai interesant e că, 
pe măsura derulării filmului, un 
asemenea Nicola se naște în noi. 
Și ne supune unui rechizitoriu, 
unui proces profund psihologic, 
ca un anchetator subtil, malițios, 
tocmai pentru a ne face să des
coperim în noi înșine acele slă
biciuni, care frizează lașitatea și 
care, pe măsură ce ne clarifică 
acțiunile noastre ne dau puterea 
de a recunoaște unde am greșit 
și ne ajută ca, pe viitor, sa nu 
mai trecem nepăsători pe lîngă 
asemenea acte care par, uneori, 
accidentale în viața noastră.

Valoarea personajului Palaloga 
constă, cred eu, în faptul că și-a 
dat singur seama de ceea ce a 
însemnat propria lui sinucidere 
sentimentală. Că singura femeie 
pe care a iubit-o și o iubește 
încă a pierdut-o pe altarul zeci
lor de încorsetări, de limite, de 
prejudecăți, de temeri...

Rep: Sînt de acord, că, cel 
puțin asupra acestor sensuri cri
tica a rămas datoare realizatori
lor și în special opiniei publice, 
care a primit filmul cu multă 
căldură.

G. V.; Sînt profund satisfăcut 
de ceea ce înțelege publicul care 
pe ger, pe lapoviță, era la 7 di
mineața la casă pentru a putea 
găsi un bilet.

Aș spune, fără să desconsider 
colegii de onoare din domeniul 
criticii noastre, că filmul îl fac 
pentru marele public și ca marele 
meu juriu și, altfel spus, marele 
producător de filme în România 
este publicul, el care contribuie 
direct și indirect ca cinemato
grafia noastră să ființeze. Și dacă 
l-am neglija, am face-o dintr-un 
snobism, stimulat încă pe unele 
căi, dar care moare foarte repede

și, să sesizăm eventuala 
cîinel ui cu urechi clapă- 
lui Lelouch înseamnă...

mului. Nici o clipă nu m-am g 
dit că am pastișa pe cineva, 
am face un film â la Leloi 
a la Louis Malle, A la Aii 
Resnais, întrucît mijloacele 
expresie pe care le-am folc 
aparțin evoluției firești a cinen 
tografului contemporan și ni 
dccum numai acestor cîțiva i 
gizori.

Rep. : Ne puteți da cîte 
exemple ?

G. V. : Filmul e făcut, c 
punct de vedere regizoral, pe 
mizanscenă în profunzime, 
cadre care nu trădează special 
nilul că sînt lungi, dar ele sî 
în realitate foarte lungi. Scei 
destăinuirii Anei Patriciu la m 
năstire a durat cinci minute j 
parcursul filmărilor, dar act 
lucru nu se simte în timpul de 
fășurării filmului. Nici o cli] 
nu ai senzația că te afli în fa 
unui tablou de teatru, pentru < 
mișcarea aparatului, apropierea 
depărtarea de ei, îmbinarea cor 
plexă a mișcării de traveling și 
transfocatorului au funcții stri 
dramatice. Pentru prima oară s 
folosit la noi trans-travul y 
ecran lat. Filmul este rezultați 
unui proces elaborat cu mai 
atenție și pe parcursul realizai 
am făcut totul ca aceste mijloac 
și modalități de tratare să fi 
cît mai puțin șocante. Pe min 
personal m-a interesat ca sper 
ta torul să urmărească povestire 
fără să fie șocat de ceva. D 
aceea am evitat ostentațiile d 
lumină, de aceea culoarea se con 
fundă uneori cu alb-ncgru, d 
aceea nu auzi muzica, deși ea 
prezentă în 50 la sută pe parcur 
sul derulării filmului.

Rep.: Se pare că echipa ci 
care ați lucrat a înțeles sensuriL 
pe care scenariul și regia au dori 
să le transmită spectatorului.

G. V. .- Cert este că filmul t 
fost făcut cu o reală pasiune de 
noi toți.

Un mare merit revine actorilor 
care au știut să-și desfășoare jocti 
fără să fie stingheriți de pre
zența acestui ochi paralizant une
ori, care se numește obiectivul 
aparatului de filmat.

Rep.: Sîntem siguri că dez
baterile privind problematica ri
dicata de acest film vor continua 
să apară în presa noastră. Ne 
facem datoria de a transmite ci
titorilor și punctul de vedere al 
regizorului.

AMITA-NICOLETA 
GHERGHEL
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Anaid Adnal — Bucu
rești : Anagrama numelui 
dumneavoastră nu e prea 
greu de descifrat. Diana e

un nume frumos. Bănuiesc 
că stnieți poetâ, din mo
ment ce mi-ați scris în /e- 
lul acesta:

de ION BĂIEȘU

„Vă cunosc din 17 martie, cînd v-am văzut foto
grafia în ziar și fiindcă mi-ati plăcut, vă descriu fi
zionomia :

Interesantă e figura 
Cu ochi negri mari 
Și frumoasă e lectura 
Ce scrieți la ziar.
Dați sfaturi bune și idei 
La tineret, bărbați, femei...

Cum să nu te ajut, dra
gă Lică ? Tocmai eu să 
nu te ajut, care sînt aproa
pe la fel de mic ca și tine 
(am 1,65, nu-i mare dife
rență), care am acut com
plexele tale, care am sufe
rit ca și tine din aceleași 
motive ? Fac ce fac și-ți 
găsesc în cel mai scurt 
timp perechea. Dar acum, 
pentru că veni vorba de 
înălțime, eu cred că nu

merită să suferi din cauza 
asta. Poți fi chiar mîndru. 
Balzac spunea că oamenii 
mici sînt mai deștepți de- 
ctt cei înalți pentru că au 
inima mai aproape de cre
ier. El vedea o lume vii
toare în care aceștia să-i 
subjuge pe vlăjgani. Parcă 
Napoleon a fost mai înalt 
decît noi ? Nu. Dar asta 
nu l-a împiedicat sd ajun
gă împărat p să calce toa
tă Europa in picioare.

Nu mai fi amărit. Vine 
ea și vremea noastră.

Stimată Diana, sini im
presionat. S-au scris multe 
despre mine, dar niciodată 
nu am fost descris pînă a- 
CUtn în versuri. Dacă pu
neați versurile pe o muzi
că accesibilă, poate in
tram și în folclor. Mai de
parte dumneavoastră vă 
declarați o inamică fana
tică a minijupelor și decla
rați că împreună cu prie
tenele dumneavoastră ați 
inițiat un fel de comitet 
al luptei împotriva fustelor 
scurte. Propuneți apoi un 
apel către părinți care su
nă așa : „Părinți șt soft o- 
norabili I Cum de permi
teți ca fetele si soțiile 
voastre să se îmbrace cum 
se îmbracă copiii de opt 
ani ? Nu le mai dați voie 
să umble’ cu pulpele afa
ră 1 Lungimea rochiilor să 
fie cti cinci centime în jos 
peste rotule!“ Apoi, în în
cheiere, propuneți ca fe
meile prinse cu fustele 
„de-asupra rotulelor* {îmi 
place expresia asta gro
zav !) să „fie amendate, 
'ir sumele încasate să fie 
folosite pentru scopuri fi
lantropice

Sînt de acord cu dum
neavoastră atunci cînd ini- 
țiați un comitet de luptă 
împotriva purtătoarelor de 
fuste scurte, cînd propu
neți să fie amendate mini- 
ju pistele, dar nu sînt de 
acord ca sumele realizate 
să fie folosite în scopuri 
filantropice. Nu. Banii do- 
hîndiți astfel să fie acor
dați (eventual prin con
curs) femeilor cu fuste 
lungi. Așa ar fi drept.

B. Florica — FJmnicu- 
Sărat: Rar ml s-a tntim- 
nlat să fiu pus intr-o di
lema mai cumplită. îmi 
spuneți că sinteți perma

nent în compania a fapte 
băieți simpatici care vă 
fac curte și pe care ii iu
biți. în același timp, s-a 
ivit și al optulea, un băiat 
serios, modest și retras, 
care vă iubește. Văzîndu- 
vă însă in compania celor 
șapte (despre care dați de 
înfeles că sînt cam derbe
dei, atunci cînd declarați 
textual că „fac uneori lu
cruri detestabile"), el s-a 
retras supărat. La tfîrpt 
mă întrebați ce e nuli bine 
să faceți: să ramînefi in 
compania celor șapte sim
patici sau să vă căsătoriți 
cu cel modest ți retras ? 
Nu știu ce sfat să vă dau. 
Dat dacă aș fi in locul 
dumneavoastră știți ce-aj 
face ? M-aș căsători cu 
tați opt. Ca să nu se su- 
pere nimeni.

I. D. — Jibou : Scrisoa
rea dumitale m-a impre
sionat. O iubești pe R. A., 
ea e supărată, te ocolește 
și vrei să-i declari vrin in
termediul rubricii noastre 
cit de mult o iubești. Să 
declari că „dacă o să fia 
vreodată foarie rănită să 
știe că exist cd am pu
tere în mine pentru amsn- 
doi". îmi pare rău că 'nu 
pot să-ți r’’blic scrisoarea. 
Deși rubrica noastră nu 
este un oficiu pentru tran
zacții sentimentale, o fă
ceam din milă. Dat terii 
îngrozitor de incorect, 
mult prea incorect pentru 
un elev in clasa a Xll-a. 
Or. eu tint cam maniac t 
nu fac nici un serviciu t- 
levilor care scriu agramat, 
lartă-mă.

Lica O. — județul Ti
miș : Scrisoarea dumitale 
nre foarte mult haz și o 
public în întregime :

Tcaciuc Elena — Suceava : 
„Domnule Băieșu,

cea un om sentimentul 
justiției la 15 ani. Dacă 
vi spun că eu l-am avut 
la paisprezece, mă cre
deți ?

Gradinescu Gelu — 
București : Sîniefi mîhnit 
din cauză că fratele dum
neavoastră a jost „dat" în 
„Scinteia" la rubrica „Fapt 
dicers", pentru o escro
cherie și că imaginați că 
cei din jur se vor uita 
chioriș la dumneavoastră 
pentru asia. De ce 3 Lu 
mea ră va judeca pentru 
faplele drmnearoastră. nu 
nentru ale lui. Suferiți 
mtrtil.

Văzută de la nivelul apelor 
liniștite ale lui Canale Grande, 
Veneția pare una din acele ce
tăți mirifice născute din undele 
mărilor și pe care le plăsmuiesc 
cu farmec și fantezie basmele.

Orașul așternut deateupra ape
lor lagunei trăia la începutul a- 
celui august călduros una din 
zilele obișnuite. Ca de obicei, 
Veneția era împestrițată de 
turiști străini care de atîta vre
me au transformat frumoasă ce
tate venețiană într-un drăcesc 
babilon modern — suportat însă

bărbatul în vîrstă de lingă gon
dolier sparse tăcerea ce domnise 
pînă atunci :

— Andre...
— Da, excelentă... răspunse 

repede tînărul, ridieîndu-se res
pectuos în picioare.

— Poți să rămîi jos, Andre 
— vorbi în continuare cu un aer 
protector cel pe care tînărul îl 
numise „excelență". Pregătește-o 
pe mama... coborîm peste cîteva 
momente...

Gondola Intra lent în Canale 
Santa Chiara, legănată de valu-

cul birou aflat în colțul cel mai 
întunecos al încăperii vorbi !

— Carlo, vino să te prezint 
celui mai rafinat colecționar 
european, baronul von Lun- 
chausen...

După cîteva minute de con
versație banală, domnul Ar
mand s-a îndreptat spre colțul 
întunecos din care venise spre 
ei cel pe care îl numise Carlo 
și a revenit repede, țu un pa
chet nu prea voluminos îi. mîini.

—' Excelență, vreau să vă arăt 
două mici minuni... Aparțin unei 
vechi familii venețiene care a 
dat un doge și nenumărat! mem
bri în atotputernicul fost consi
liu al celor zece... Prietenul meu 
Carlo, cîndva proprietar de an
tichități ca și mine dar mereu 
urmărit de ghinioane își în
cearcă acum norocul cu aceste 
piese rarisime... E pentru el o 
mare șansă faptul că familia de 
care vă vorbeam, dornică să-și 
păstreze incognitoyl, 1 le-a în-

„Citesc cu mult interes rubrica „De la om la «*“ 
și o găsesc utilă, cu toate ironiile pe care le strecu
ra ți în comentarii... Nu de mult am citit că ați aj»- 
tat o fată (Aurica) să-și găsească prieteni-. h 
înălțime.

V -aș ruga din suflet si mi ajutați și pe mine. Am 
24 de ani și sînt de o staturi liliputana 1.55 meln. 
Nu ați putea să mă ajutați și pe mine ca să-mi gă
sesc o prietenă (mai la mică înălțime* ? Fac și eu 
haz de necaz, căci statura asta nri-a creat destu’e ne
cazuri și ofuri. Poate intenția de a vă scrie * a fi de 
bun augur. Nu am talent ephtnlai pentru a pleda 
mai mult în faxoarea of-ului meu, dar spei totuși 
câ mă veți ajuta**.

• •••••

Tn definitiv de munca de zi 
cu zi a lucrătorului de miliție 
opinia publică face cunoști. 14 
în mod indirect. Lista de fapte 
antisociale descoperite de către 
lucrătorii de miliție este, evident 
complexă. Dar nu aceste fapte 
fac obiectul rindurilor de fată 
ci, dincolo de discreția care în
văluie munca slujitorilor ordi
nii publice, a apărătorilor avu
tului obștesc și ai avutului per
sonal al cetățenilor, cititorul 
este Invitat să cunoască cîteva 
aspecte din munca practică a 
slujitorilor acestei profesii, mij- 
locindu-i direct urmărirea fe
lului în care ancheta de caz 
dusă cu perseverenta si o exem
plară pregătire profesională slu
jește apărării legalității socia
liste. se transformă intr-o în- 
dîrjită — și încununata de suc
ces — victorie a binelui asuora 
răului, a adevărului împo^r/a 
necinstei, la curmarea faptelor 
lor antisociale.

UN BANAL. UN NEÎNSEMNAT 
FIR DE UNA

Intr-una din zile. în jurul orei 
opt seara, ofițerul de serviciu 
de la Inspectoratul miliției ju
dețului Botoșani a fost sesizat 
verbal de un conducător auto 
că pe șoseaua națională 29 Su
ceava — Botoșani la kilometrul 
31. pe asfaltul șoselei se află 
un om mort. Tn mai puțin de ju
mătate de oră o echiuă formată 
din ofițeri din serviciul judi
ciar. circulație ți criminalistică, 
căpitanii Napoleon Barnea. Mi
hai Sava, locotenenții majori 
George Bechir și Constantines- 
cu Grădinaru s-au deplasat ia 
locul faptei. După poziția cada
vrului și urmele lăsate pe hai
nele acestuia s-a stabilit direcția 
de mers a victimei si a autove
hiculului care l-a accidentat. 
Datele constatate au fost comu
nicate prin radio maiorului 
Gheorghe Petrescu, conducă to
rul acțiunii, care, imediat, a or
ganizat prin posturile de mili
ție sl prin deplasarea sa perso
nală, pc teren, verificarea mași
nilor care au circulat pe acest 
drum în jurul orei accidentu
lui. Din audierile făcute s-a sta
bilit că în jurul orei 19,40 a tre
cut si un tractor cu o combină 
care se deplasa din direcția Bo
toșani spic Suceava. Cercetările 
puteau fi localizate spre un ase
menea mijloc de locomoție mai 
ales că lingă victimă existau 
cîteva boabe de soia ca și o 
urmă de tractor care indica di
recția de mers snre Suceava. 
Din verif’cârile făcuse rezulta 
că ferma Socrujeni a folo?:t mai 
multe combine aparținînd mai 
multor unită'’i, la treieratul fa
solei soi?.. Examinînd hainele 
victimei, anchetatorii au con>

Sub semnul rubricii pe care o semnați înai permit 
o întrebare: dumneavoastră sinteți mulțumit de în
tocmirea programelor pentru micul ecran ? Mî-ar pă- 
rea rău sa spuneți da. De ce oare rint atit de să
race ? Mai întotdeauna lași impresia ca «înt alcătui
te în fugă și fărâ tragere de inimă, atari te
les de emisiunile închinate cportuVr. Aici — vorba 
românului — jos pălăria, totul «le ctu» «crw la 
carte și durează ore în șir. în loaîe rcJe patru as»->- 
timpuri. Sînt momente dud iți *ire <ă crezu cl te
leviziunea a fost anume inventată pentru a «ace re
clamă sportului. Și ta urma urmei poate e mz bine 
așa, decît sâ o ia iar de li capăt și <ă d« d:n nry 
„Omul cu mirtoagi- ri pe -Uncii-ui Vaa«i care 
ori rft ar fi ele de bțme tot ;e fac- «ă-t» pui -rfreba- 
t*a : no mai sin! E arte piese c±r- sa «smle a H 
linoaaie ? La fntocvm ar treș-=s «4
fim 51 nai cri t3.:p~V prm fzzTxr_ Lrxiware î: o- 
mune in atenția celor care se ocepi cw aer-ui trea
bă- Noi. pm vitrega tejart-*. smte= mm bpsit* o 
alțn de pmicditztea de â petrece o s-ara de imare 
totală într-o sa& de oe a aa l'aa
lumea, de a merge îa «■ facai tma ta « specta
col de revistă- Dar dorința de a ne* bneun de îsute 
acestea «ie lot atft de mare cu a cr*or rare k m la 
îndemină. Numai că ■■ a^em hsret?'? ?• trrirae *â 
Inchipm toată acea Mapiatmă ce »e permda pe mi-
cul ecran. Sraf atftea reporiaju s cam m
necesită numaădecft vinoaare. ar a-ea tot a^zta 
dacă ar fi liammiae la raOMX Drr: CKttVî
a\ era. ptare-se ci S-aa jenrf cu toc^ sa tsa 
decît tn fugă în fata măcxtks ecsaa una d-toc. Iacă 
tra hicni neraulțnmtor «se nerespectarea peterame- 
lor anunțate, rencmțindxi-sae adesea ceâe i®a. oume -

7nșădtrifi-mi ai «a C9~ 
menfrz scrisc^rea du*»- 
neavoastră. In pristsd rinâ 
pentru că dară c-<f da 
dreptele, cme trie m ca 
tncurciturd aș intra cw *- 
ceastă temută nutHutie 
care, din cînd m cînd. 
exmsr.e ri mie mutre iu 
vedere. în once caz. Dacă 
dumnearoastră nu că pUe 
programele tdeviziumi dan 
cauze sportului, pe mriie 
n-o să mi convingeți si cî 
fiu partizan. Dar sxsii de 
acord m d^nsestoetifi 
atunci cînd ci re^erifi Ls 
fâșie m prfcw eere se »e- 
peiă la daneteese 
wgtiminâ. de nMă. 9-e

hd rw p^m Jww>- 
trf". e^4 see da
li a rima nară. Det cite 
fame ra 'r-mi daf de dte 
pain on * Dev peszrie e- 
celee cu pei^e moatfne 
care «e dau de rîfe 66 ie 
ori pe lună cite cincr 
nute oe oră de-fi vme să 
te repezi cu capul rn e- 
cran 3 Dar cite seri de 
rimh&i fi dnrrrri'i aer **

•asT Vă Mua ««W rd rir
•rt. mufruma «V X. Im

U p rddxed. Daci 
ra * A-m» ca pwhlirm

Adam Simoo — Bistri
ța î’ni ce*eți citeva ^ser- 
vicit" • in primul rind 
si că trir^H o fotografie ru 
nutoemf. Ce creți si faceți 
est ea 3 Ce stnt eu : artist 
de ețnema. cintireț d* 
nu rid ușoară, fntbelirt * 
7**r nu ri mtefog. fit al 
dodre rind îmi cereți un 
esemplcr din iubirea e 
un focru foarie mare". Cu 
plăcere, dar de unde 3 A’a 
«m nrej eu Daci cuntce 
^Edrtura tineretului" se va 
eriidi s-o reediteze, că tn- 
ma cu plăcere.

and ta ama d^

h a că acesta era îmbrăcat eu 
ue cojoc prezentind rupturi în 
partea din spate, distanța dintre 
ele coresptuxzind cu distanta 
dintre dinții masei de tăiat de 
la combină, iar înălțimea dintre 
ele fiind aproximativ egală c-u 
distanța de Ia sol și locul unde 
erau cele doul rupturi. în pozi
ția victimei în picioare. Echipa 
s-a deplasat la Călînestî veri
fici nd tractorul si combina. La 
combină, pe un dinte al masei 
de tăiat s-a găsit un fir de lină 
care a fost ridicat, bănuindu-se 
că ar putea proveni din cojocul 
victimei. Expertiza a stabilit, 
fără tăgadă, că firul de lină ri
dicat de pe combină corespun
dea ca grosime, calitate etc. 
cu lina din cojocul victimei. Pus 
în fala probelor, tractoristul Mi
hai Aiordăchioaiei a recunoscut 
că este autorul accidentului 
Doar 10 ore au trebuit, ca ur
mare a dăruirii cu care au ac
ționat ofițerii angrenați in elu
cidarea cazului de identificare 
a celui care sfidind cele mai 
elementare simțăminte umane, 
dir.d dovadă de lașitate condam
nabilă. a lăsat victima să »e 
sbată în mijlocul șoselei pînă 
în ultimele clipe ale vieții

UN AMĂNUNT 
ALTFEL FACULTATIV

Deunăzi, am fost tentat să în
treb un lucrător cu muncă de 
răspundere din cadrul miliției 
de unde și pînă unde se întinde 
volumul de cunoștințe a unui 
lucrător de miliție și am aflat 
povestea descoperirii făptașului 
din acest caz. In felul său cazul 
este tragic și. de aici poate, cu o 
morală plurală.

...Intr-o dimineața șeful pos
tului de miliție din comuna Hal- 
meu raportează telefonic ofițe
rului de serviciu de la Inspecto
ratul județean de miliție dia 
Satu Mare că în noaptea prece
dentă în satul Porumhești aoar- 
tinînd de comuna Halmeu. s-a 
comis o crimă, iar autorii au 
rănys necunoscuti. Maiorul Ni- 
colae Frandeș și locotenentul 
Gheorghe Ivan, împreună cu un 
procuror din Procuratura jude
țului Satu Mare s-au deplasat 
de urgență la locul faptei. Ce 
se întîmplase ?

Pînă la un punct, pornind de 
Ia premisele stabilite pentru in
vestigație. s-a aflat că totul por
nise de la o nuntă unde au par
ticipat ca invitați și rudele mi
resei și cunoscuți din comunele 
apropiate. După mai multe pa
hare deșertate, spre zori depla- 
sindu-se pe strada principală de 
Ia locul nuntii la gară au fost 
acostați de altl petrecăreți și 
s-a încins o bătaie fără a avea 
vreun mobil daca am uita beția 
căreia-i căzuseră toti nradă. Pa
nica ce s-a creat, loviturile că-

î-K Cu aemSfciiîa mtr-o parte 
c-r alta sau chiar in cadm 
ace! :ra«i grupuri, r.eceiiiatea d* 
a-i transporta de jraba pe ce* 
răni'.i la dispensar au făcut să 

.șteargă. t>e~trj moment, ar
mele criminalukîi.

Si atunci a interren:: în an
chetă un cb^ci ex:rtest armai 
in pariez locului ș: curoacut <*• 
ancheta tori : la miezul nopții 
mirele erie obiirat să taie cu un 
cuțit o «foară pe care rint tre
cute o duzină de sarmale pe 
care Ie împarte cu mireasa Ast
fel mirele in ciuda negației sale, 
a .ontinuat U țada n ate.T/a an
chetatorilor. Persever ed pe •- 
ceasta pistă a putu! fî găsit un 
martor căruia mirele, transpor
tat Ta dișpessar î-a dat spre 
pază un cu'.it cu urme de singe 
spre păstrare în aceeași noapte

închide In jurul delicvent-Iui 
r- poete avea ochiuri prea mari 

altfel apus un lucrător dis
trat. fără o mano .’ie vizuală ex- 
©alensă — o mtmcrk care re- 
ccnatituie dintre semnalmentele 
traasmise prin radio imaginea 
exacta a delicventului — ar pu
tea rata acțiunea pentru alte cî- 
urva zile Iată un caz în care 
un lucrător de miliție n-a lăsat 
*ă-i scape o astfel de jar.să

----Atențiune, atențiune, prin
deți si arestați autorul furtului 
autoturismului- (urmează «~m- 
nalrneTitele mașinii furate, data 
si împrejurările). E rr.ult, e du- 
țin ? Dacă făptașul nu putea 
schimba tipul oe mașină furat. 
:n schimb numărul de circula
ție putea fi înlocuit, ceea ce 
îngreuna cercetările. M?î mult 
decît atit. linse au complet sem
nalmentele hoțului. La început 
rezultatele au intîrziat să se

BARONULUI
îl PLĂCEA^ CRX : ALELE

cu stoicism de localnici pentru 
cA de eînd „s-a stins faima fal
nicei Veneții", negoțului fabu
los. caravelelor ce navigau spre 
Indii și drumurilor de legendă 
ale lui Marco Polo venețianul, 
le-au luat locul autocarele înțe- 
»ate cu americani și englezi.

Oricum însă, Veneția a rămas 
o Mec că a marilor dorinți și ilu
zii.

Do rin ți și iluzii se învîrteau și 
în capul bărbatului acela cu aer 
distins, dublat de o oarecare 
aroganți aristocrată și care în 
picioare, lingă gondolier, scruta 
cu ochii săi pătrunzători Piața 
San Marco. In spatele său. pe 
_n jilț acoperit cu blănuri scum
pe lenevea o bătrînă aproape 
octogenară, obosită, înăcrită de 
viață. eare privea totul cu aerul 
absent si indiferent al celui care 
Ftie ci viața a trecut de mult 
pe lirgă sine. Lingă doamna în 
vfrinâ. un tînăr avînd înfățișa
rea decorativă și impersonală 
a unui june, prim din Hollywoo- 
dul aniioc 1930 citea distrat un 
rnaxazm ilustrat, ridicînd din 
cînd In cînd privirile către băr
bat-’ ee se afla la prora gon- 
4oî*l

Ciad gondola s-a apropiat de 
'■ocxE ia care Canale Grande în- 
tDante Canale Santa Chiara,

rile ușoare stîrnite de trecerea 
unei bărci automobil.

— Te rog să acostezi Ia 
cheiul străzii Santa Chiara — 
vorbi din nou omul de la prora, 
de data aceasta către gondolier, 
cu politețe dar și cu răceala cu
venită față de cei de un rang 
mult inferior. Bineînțeles că 
aștepți pjnă ne înapoiem...

Fără a mai aștepta ajutorul 
gondolierului, bărbatul de la 
prora sări sprinten pe cheiul 
străzii Santa Chiara, ajutînd-o 
apoi să coboare pe doamna în 
vîrstă, care nu părea a privi în 
jur nici acum.

După ce au parcurs cîțiva 
zeci de metri pe o stradă lătu
ralnică lui Santa Chiara, micul 
grup s-a oprit în fața unei clă
diri vechi cu un etaj, ale cărei 
vitrine înțesate cu obiecte de 
artă făceau inutilă firma scrisă 
în franceză : „Antiquites brocan- 
tes, tableaux, arts — F. Ar
mand". Patronul magazinului, 
care i-a zărit pe vizitatori încă 
de cînd aceștia intrau pe stra
da îngustă, i-a întîmpinat în 
ușă :

— Bună ziua și bine ați ve
nit excelență... omagiile mele, 
doamnă contesă... Vă credeam 
Insă la Paris...

Apoi, Intarcîndu-se spre mi-

credințat spre vînzare, oferin- 
du-4 un frumos comision...

Patronul magazinului începu 
să desfacă cu, mișcări încete 
hîrtia ce acoperea tablourile în 
timp ce Carlo aprindea lumi
nile.

Baronul von Lunchausen aș
tepta fremătînd de nerăbdare, 
ștergînd grăbit lentilele ochela
rilor cu o bucată mică de piele 
de căprioară pe care se afla im
primată o stemă princiară^ a- 
ceeasi pe care o avea brodată 
și pe batiste.

Bătrîna contesă, pe care pînă 
atunci se părea că n-o intere
sează nimic, părea înviorată în 
prezenta atîtor obiecte vechi și 
demodate îngrărtiădite în jurul 
ei. Cine știe ce amintiri ascun
se sau uitate în sufletul ei deș
teptau deodată fotoliile cu tapi
țeria uzată, scrinul acela din 
lemn de trandafir încrustat cu 
sidef, candelabrele aurite, chi
purile cu zîmbet trufaș de aris
tocrat zugrăvite pe pînzele atîr- 
nate haotic pe pereți. Cert este 
că doamna contesă se simțea 
aici în elementul eî, iar tînărul 
secretar al baronului, spriji
nind-o de braț o plimba de la 
un obiect la altul.

ATANASIE TOMA 
(Va urma)

acesta a încercat să fugă. „Ho
țul nu trebuie să-mi scape- — 
i-a fulgerat prin e. r!e subofi
țerului. Cu o repeziciune de spi
rit remsrcabî»® a reușit
să-i «rr.3\gaâ cheia de eontact. 
Duși Ia secția de miliție si legi
timați. se dovedește că hatul 
mai procedase in acest răstimp 
la un alt furt de m&finâ de 
același tip. după ce prima o a- 
bandonase in orașul Ploîeeti. Ba 
mai mult. încercînd cîteva ar
tificii care să încurce urmări
rea. hoțul a procedat la schim
barea celor două numere de 
înregistrare ca și Ia înlocuirea

derl neexplicate. Undeva aceste 
cantităti erau furate, dar unde 
și cum ?

S-a recurs la sprijinul căpita
nului Dobrîn Apostol care era 
de cîteva zile proprietarul unui 
„Fiat 350“ înmatriculat ia Bucu
rești, autoturism ce nu putea 
fi suspectat de infractor că ar 
purta in el o echipă de ofițeri 
de miliție compusă din căpitanii 
Zetu Ioan și Dobrin Apostol, 
locotenenții Dan Rădulescu și 
loan Rabei cu misiunea de a-i 
stabili procedeul de sustragere 
și de a-1 prinde în flagrant.

Supravegheat încă de la încăr-

au pus la locul cuvenit dispo
zitivul de sigilare și și-au văzut 
de drum. O necunoscută fusese 
deja descoperită de lucrătorii de 
miliție. Lăsînd în urma ei „fri
gorifica" echipa operativă a por
nit înainte staționînd în prima 
localitate* întîlnită în cale. Pre
gătirea „întîlnirir* cu hoții tre
buia să fie în flagrant. Lucrînd 
cu aceeași grijă de a nu atrage 
atenția infractorilor „plasa" a 
fost pregătită rapid și cu minu
ție. După cîteva minute a apărut 
și mașina infractorilor. Neob- 
servînd nimic alarmant, cei doi 
au coborît sacul cu furtul lor 
de noapte în curtea complice
lui Petru Balca și... Un fluerat

DIN ACTIVITATEA LUCRĂTORILOR DE MILIȚIE

Pentru ca albul să se
cheme întotdeauna alb...

martorul a aruncat cuțitul In 
spatele dispensarului unde, cău
tat. corpul delict a putut fi 
găsit.

Răspunsul la întrebarea de la 
începutul acestui capitol : dacă 
nu există tîlhărie sau crimă 
perfectă trebuie să existe în 
schimb, pentru ca adevărul să 
fie restabilit, anchetatori cu cu
noștințe perfecte, multilaterale.

CUM SE SCURTEAZĂ 
PICIOARELE HOȚIEI

Ce poate fi mai simplu decît 
prinderea nepoftitului în casa 
(cu patru roți) a altuia ? Simplu, 
e adevărat, dar nu întotdeauna. 
Și chiar și atunci cînd făptașul 
e repede depistat acest lucru 
presupune o colaborare perfec
tă între toți lucrătorii de miliție 
asta înseamnă că plasa care ie

ivească dar nu numai că nu s-a 
renunțat la cercetări ci ele au 
fost amplificate. Incet-încet pla
sa se strîngea în jurul infracto
rului : fiecare lucrător știa acum 
nu numai semnalmentele mași
nii furate dar și unele date cu 
privire la semnalmentele infrac
torului : vîrstă : 24—26 ani ; pe 
față, în partea stingă, are o 
cicatrice. Atît. Nimic mai mu.lt.

...în timp ce se afla în ser
viciu. plutonierul Nicolae Zgîr- 
dea din cadrul secției de mi
liție Mangalia, trecîrid ca de- 
obicei prin statia Peco a ob
servat un autoturism ale cărui 
caracteristici coincideau cu cele 
semnalate. S-a precipitat spre 
autoturism cu atît mai m^lt cu 
cit mașina se pregătea deja de 
plecare. Observă rapid la volan 
un șofer tînăr cu cicatrice în
soțit de un adolescent. Solici
ted șoferului actele la control

fotografiei de pe unul din per
misele de circulație furate cu 
fotografia sa. Dar alibiurile au 
căzut ca niște măști de mucava.

NEVOLNICA ILUZIE I

Sistematic, între „Frigorifer" 
Bacău șl întreprinderile benefi
ciare luau naștere litigii asupra 
cantităților de carne livrate și, 
tot atît de sistematic, de numele 
lui Vasile Androne șofer pe o 
autofrigotehnică erau legate can
titățile lipsă ajunse în litigiu. A- 
parent omul părea cinstit : si
giliul aplicat la plecarea din de
pozit ajungea intact la des
tinație. Enigma se cerea însă 
dezlegată cu atît mai mult cu cît 
întreprinderea de stat „Frigo
rifer" Bacău trecea, de la trans
port la transport mari canti
tăți de carne la capitolul pler-

■k
care și aplicarea corectă a sigi
liului de către gestionarul ex
peditor. șoferul nostru, devenit 
nocturn vînzător ambulant cu 
marfa statului, a fost supus unei 
curse de urmărire care a durat 
cîteva ore bune de noapte. In
fractorul totuși prudent — va
lorează prudența hoțului mai 
mult decît o para chioară ? — 
a lăsat de cîteva ori Fiatul să-1 
depășească și considerînd că 
încă n-a bătut ceasul rău al ho
țiilor sale, lîngă o lizieră, și fără 
nici o măsură de precauție, pe 
întuneric, a trecut la fapta sa 
necinstită. A desfăcut din șu
ruburi dispozitivul de sigilare 
fără să se atingă de sigiliu și 
împreună cu ajutorul său nu 
numai în șoferie dar și în hoție 
Criescu P.. au luat două ca
lupuri de cîte 40 kg de carne 
și le-au înghesuit în sac. Apoi,

scurt, patru lanterne și blitz-ul 
unui aparat fotografic au făcut 
lumină în misterioasele pierderi 
ale întreprinderii furnizoare și 
piesă vizuală, de necontestat, în 
dosarul infractorilor care pînă 
atunci crezuseră că hoțul încă 
e negustor cinstit. Nevolnică 
iluzie !

O FIICA 1ȘI GĂSEȘTE MAMA 
DUPĂ PATRU DECENII 1

Sînt cazuri milițienești plăcu
te și neplăcute. Ca în orice pro
fesie. Dar peste ele vibrează o 
undă de omenie care stimulează 
cercetările. Un astfel de caz l-a 
îneîntat și încurajat, mai 
mult ca oricînd, pe căpi
tanul Ion Badea de la 
secția de miliție din orașul Sla
tina. Despre ce era vorba ? Ce- 
tățeana Maria Nicolae Avădanii 
din orașul Odobești. județul 
Vrancea solicita cu multă rugă
minte organul de miliție să o 
ajute în identificarea mamei 
sale de care din anul 1928 s-a 
pierdut în „tîrgușorul" Odobești. 
Ofițerul și-a alcătuit un plan 
minuțios de lucru și a început 
verificările. Zile în șir el nu 
și-a găsit liniștea. A făcut in
vestigații, verificări, multe ve
rificări. Oricum, de la ultima 
știre despre mama solicitatoarei, 
trecuseră patruzeci de ani.

Din evidența liceului nr. 1 din 
Slatina din anul școlar 1926— 
1927 a reținut numele tuturor 
absolventelor liceului care au 
dat examene la facultățile din

I Anecdote
I
I

DOVADA FIDELITĂȚI I
Eu vă garantez că acest I 

cîine este foarte credincios. | 
Iată, de trei ori l-am vîndut 
si tot de atîtea ori a revenit...

I 
I

I

I
I

I
• într-o seară Balzac a 

uitat să închidă ușa. Era 
culcat însă nu dormea. Iată 
că un hoț intră In casă si 
nevfizîndu-1. se îndreaptă 
snre dulap, fl deschide fără
zgomot si începe să caute I 
bani... Dar hoțul auzi o voce I 
rîzînd și Balzac îl spuse :

„Prietene, vii ne întuneric I 
să cauți la mine bani. în timp | 
ce eu nu-i găsesc pe 
mină".

lu-

I MOTIVARE

să

I
ILui Nicușor nu îî plac© 

meargă la școală de dimi- 
-o zî îi vine o 

: dă un telefon la școală 
5I-1 EDune profesorului î

— Nicușor e bolnav, 
poate veni azi la școală.

— Cine este la telefon ? 
întreabă profesorii!.

— Sînt tatăl 
punde el grav.

I
 meargă la
neatS. îritr-i 
idee : dă un

I 30 I

I I
meu, rfis-

I
I

LA ȘCOALA

I
I
I
I

— Tîti. conjugă tu verbul 
a bea.

— Beau, bel. bea etc...
— Foarte bine, acum la

oerfectul compuș ■
— Am băut, ai băut. etc... I 
—■- Foarte bine.

I
I

Mcum la

— Dar domnule, 
îmi va fl sete del 
am băut apl.

mie nu 
adineaori

I
I

I
I

LA ORA DE ZOOLOGIE

Profesorul către elev : „Si 
acum dovedește că u&mîntul 
e rotund-...

Elevul : „Scuzați, domnule 
eu nu sdus niciodată

I
I

laboratorul de criminalistică 
In imagine, cercetarea corpu
rilor delicte cu ajutorul mi- 
croscopuhii comparator de că
tre tînărul ofițer Valeria 

Manea

București șl care au urmat apoi 
cursurile lor.- Printre fostele stu
dente ofițerul a reținut numele 
studentei A. C. care în anul 
1928 a urmat cursurile facultă
ții de geografie din București. 
Studenta de atunci din anul al 
II-lea. avînd de înfruntat pre
judecățile' vremii, rușinea față 
de colege a fost nevoită să pă
răsească, într-una din nopțile 
acelui an Bucureștiul. și, ajunsă 
în Odobești, tîrgușorul de a- 
tunci, să-și abandoneze aici fiica 
născută .în afara căsătoriei. Apoi 
urmele mamei se șterg.

în Odobești. Maria, fetița a- 
bandonată, este găsită și cres
cută cu greu de muncitoarea 
Avădanii. Anii trec, Maria se 
căsătorește, își formează un că
min. dar află între tîmp că 
mama ei, căreia continuă să-i 
poarte și azi o profundă recu
noștință, nu e de fapt mama ei 
naturală. Urmează ani de cău
tări, de apeluri, de speranțe...

Ofițerul Ion Badea preia a- 
ceastă sarcină complicată. După 
îndelungi căutări, fiica își des
coperă adevărata mamă. După 
patruzeci de ani de la ultima 
lor despărțire 1 Bucuria revede
rii este, firesc, greu de sugerat 
mai bine decît o fac aceste cu
vinte de mulțumire adresate de 
fericita fiică lucrătorilor de mi
liție : „Vă mulțumesc pentru tot 
ce-ați făcut pentru mine, dv. 
personal, instituției din care fa
ceți parte și (...) veți rămine tre
cut în cartea de aur a sufle
tului meu..."

★

Un caz într-un fel rar, o mul
țumire însă dintr-o serie nes
fârșită de acte de recunoștință 
ce încheie, ca un meritat epilog, 
munca de zi și noapte, plină 
de devoțiune și pregătire profe
sională a slujitorilor unei pro
fesii ce se Identifică cu ocroti
rea liniștei noastre, a avutului 
obștesc și personal. A unei pro
fesii ce se subordonează ocro
tirii ordinii și corectitudinii vie
ții noastre cotidiene.

V. ARACHELIAN 
V. ARDELEAN
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VIZITA ÎN ROMÂNIA A PRIMULUI înapoierea tovarășului Gheorghe Rădulescu

MINISTRU AL SUEDIEI
Toastul președintelui 

Consiliului de Miniștri 

Ion Gheorghe Maurer

Toastul primului ministru

Eriander
Exprimînd bucuria sa, a 

a ministru-

Vineri s-a înapoiat în Capitală 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, 

4^ vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, reprezentantul perma
nent al Republicii Socialiste Ro- 
mânia în Consiliul de Ajutor 
Economic Reciproc, care a parti- 
cipat la lucrările celei de a 39-a 
ședințe a Comitetului Executiv al 
C.A.E.R., ținute la Moscova.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
9 neaaa. erau prezent! towarășii

Janos Fazecas, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Virgil 
Pirvu și Mihai Bălănescu, mi
niștri, Va sile jȘandru, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
conducători âi unor instituții cen
trale economice.

Au fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice Ia 
București, și 
sadei.

membri ai amba-

(Agwpre»)

Plecarea tovarășului Mihai Dalea 

Germanieiîn R. F. a
a plecat la 

to-
al

Vineri dimineața
Essen, în R. F. t Germaniei, 
varfișul Mihai Dales, secretar 
C.C. al P.C.R., care va participa 
la lucrările primului Copgres al 
Partidului Comunist Gentian.

La plecare, pe aeroportul Bl-

*

neasa, erau prezenți tovarășii 
Mihai Gere, membru supleant al 
Conti teiului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și 
Vaiile Vlad, șefi de secție la C.C. 
al P.C.R., activiști de partid.

(Agerpres)

Tovarășul Corneliu Mănescu

După ce a exprimat pro
funda satisfacție de a putea 
saluta prezența primului mi
nistru Tage Eriander, a soției 
sale, a ministrului afacerilor 
externe Torsten Nilsson și a 
celorlalți oaspeți suedezi, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, ION GHEORGHE 
MAURER, a spus :

Vizita pe care o Întreprin
deți in țara noastră are e deo
sebită semnificație In cadrul 
relațiilor dintre cete două sta
te, fiind prima vizită a unui 
șef de guvern suedez pe pă
mântul României. Dați-ml voie 
aă vă adresez, cu acMt prilej, 
cele mai bune urări de bun 
venit din partea guvernului și 
poporului român, incredlnțln- 
du-vă totodată de Întreaga 
noastră stimă și prietenie.

Primind vialta dv. In Româ
ni», ne amintim cu multă plă
cere de călătoria ce am făcut-o 
anul trecut In Suedia, de os
pitalitatea suedeză care a În
trunit întreaga noastră gra
titudine.

Timpul petrecut In țara dv. 
ne-a permis să luăm cunoș
tință in mod nemijlocit de re
marcabilele realizări ale po
porului suedez, de opacitatea, 
inventivitatea și dragostea ia 
««gtantă de pace, acest bogat 
mănunchi de înalte virtuți În
truchipate în spiritul construc
tiv care a dat naștere imagi
nii complexe a unei țări mo
derne și dezvoltate.

îmi exprim speranța că os
pitalitatea românească se va 
dovedi o parteneră egală ospi
talității suedeze și că puținele 
zile pe care multiplele și înal
tele dv. obligații vi Ie permit 
să rămîneți in România vă 
vor oferi posibilitatea să cu
noașteți într-o măsură cit mai 
largă preocupările poporului 
român, care au ca țel progre
sul economie și cultural, pros
peritatea continuă a țării sale.

Mă gîndesc cu plăcere la 
posibilitatea ce ni se oferă de 
a relua interesantul dialog 
început cu dumneavoastră a- 
nul trecut la Stockholm, care 
a reliefat dorința ambelor 
părți de a dezvolta multilate
ral relațiile romano-suedeze. 
'Este un fapt demn de re

marcat că, deși situate în 
puncte cardinale diferite pe 
continentul european, țările 
noastre au izbutit să găsească 
limbajul necesar unor bune și 
trainice relații, pe care le-aș 
caracteriza ca reprezentând o 
ilustrare elocventă a largilor 
modalități de înțelegere între 
state, indiferent de regim po
litie șl orinduire socială, 
zonă geografică. Aș dori să 
subliniez rolul Important ce 
l-au avut șl-l vor avea șl In 
viitor, in dezvoltarea relațiilor 
prietenești dintre țările noas
tre, contactele politice, schim
burile de păreri, vizitele re
ciproce, care creează un cadru 
solid unei eficiente cooperări 
româno-suedeze.

Subliniind strădaniile noas
tre pentru dezvoltarea legătu
rilor prietenești de colaborare 
activă Intre România și Sue
dia, avem toate temeiurile să 
considerăm că ele servesc atât 
intereselor directe ale celor 
două țări cit șl destinderii, 
păcii șl cooperării Internațio
nale. în lumea de ast&ri, a 
puternicei Interdependențe 
dintre națiunile de pretutin
deni, favorită din vertiginoasa 
revoluție tehnlco-științifică ce 
determină necesitatea unor 
schimburi continue de valori 
pe plan mondial, se evidenția
ză tot mai puternic însemnă
tatea deosebită a dezvoltării 
relațiilor bilaterale între țările 
din întreaga lume, ca temelie 
a unei Înțelegeri multilaterale 
menite să pună capăt diviză
rii în grupări închise de state 
opuse una alteia, focarelor de 
tensiune și conflicte persisten
te încă în diverse părți ale 
globului.

de

In acest context, flecare 
țară, indiferent de m&rimea 
ei, poate «& contribuie, prin 
Inițiativete și acțiunile pe 
care te desfășoară, la Influen
țarea favorabilă a vieții in
ternaționale în ansamblul ei, 
la soluționarea unor probleme 
majore ale contemporaneității, 
la consolidarea păcii, la sta
tornicirea unul climat de res
pect ți înțelegere Intre state.

Astăzi, cînd 1n lume s-au a- 
cumulat atîtea probleme gra
ve și cînd dintr-o simplă scân
teie pot izbucni vîlvătăile unui 
război generalizat și pustiitor, 
rațiunea Impune tuturor re
nunțarea la politica de forță 
sau de amenințare cu fdlosirea 
forței, la orice acte de natură 
să întrețină tensiune In rela
țiile internaționale. Unica mo
dalitate a soluționării litigiilor 
dintre state, a lichidării foca
relor de încordare, o constituie 
calea tratativelor, a reglemen
tării politice, pornindu-se de 
la recunoașterea dreptului fie
cărui popor de a-și hotărî 
singur soarta, de la respecta
rea cu strictețe a principiilor 
independenței șl suveranității 
naționale, egalității In drep
turi, neamestecului în trebu
rile interne.

In complexul larg al vieții 
Internaționale, una dintre pro
blemele de cea mal mare im
portanță este fără Îndoială 
problema garantării securității 
europene, care preocupă toate 
popoarele continentului. De
sigur că o astfel de problemă 
cu multiple implicații pentru 
Întreaga lume, a cărei soluțio
nare ar influența pozitiv rela
țiile dintre state pe toate con
tinentele, nu poate fi rezolva
tă dintr-o dată. Ea cere per
severență, eforturi continue. 
Inițiativă, dezvoltarea pe pla
nuri multiple a relațiilor din
tre țările europene, care să 
genereze încredere și să con
ducă la apropierea dintre ele, 
recunoașterea realităților is
torice, eliminarea grabnică a 
surselor de încordare și animo
zități. Guvernul român a ex
pus în repetate rînduri pozi
ția sa în problema securității 
europene, părerile sale privind 
căile pe care s-ar putea ajun
ge Ia garantarea ei și moda
litățile de abordare eficientă 
a acestei probleme. Este ne
îndoielnic ca, în scopul efec
tuării unui schimb de păreri 
în vederea găsirii de soluții e- 
ficiente și acceptabile pentru 
toți în această problemă vi
tală, s-ar dovedi foarte utila 
organizarea uneia sau a mai 
multor consfătuiri ale statelor 
europene. După părerea noas
tră, însăși prezența statelor 
continentului în jurul aceleiași 
mese a tratativelor ar consti
tui un pas încurajator în ve
derea îmbunătățirii climatului 
politic In Europa, a dezvoltă
rii relațiilor dintre state.

Guvernul român va manifes
ta și în viitor Interes și iniția
tivă pentru extinderea relații
lor eu toate statele lumii, pe 
baza respectării stricte a prin
cipiilor unanim recunoscute 
ale eticii și dreptului interna
țional.

Permiteți-mi al exprim con
vingerea e£ vizita dv. în Ro
mânia va contribui la întări
rea legăturilor prietenești de 
colaborare laborioasă dintre 
țările noastre. In folosul po
poarelor român și suedei, al 
înțelegerii și cooperării Inter
naționale.

In încheiere, președintele 
Consiliului de Miniștri Ion 
Gheorghe Maurer a toastat 
pentru sănătatea Maiestății 
Sate Gustaf al VI-lea Adolf, in 
sănătatea primului ministru șl 
a doamnei Eriander, a minis
trului afacerilor externe Nils
son, In sănătatea oaspeților 
suedezi și a tuturor celor pre
zenți, pentru prosperitatea și 
fericirea poporului suedei, 
pentru prietenia dintre Româ
nia șl Suedia.

soției sate și 
Iui de externe Nilsson, pen
tru prilejul de 
mânia, primul
Suediei, Tage Eriander a spus: 
Eu nu am vizitat pînă acum 
țara dumneavoastră, insă am 
venit aici cu multe speranțe. 
Ministrul de externe Nilsson 
mi-a relatat cit de impresio
nat a fost de ceea ce a văzut 
în România cu ocazia vizitei 
sale de acum doi ani. Un 
vechi proverb spune: ceea 
oc veri cu ochii proprii valo
rează mal mult decît o mie 
de cuvinte. Sînt, de aceea, 
foarte bucuros de a avea posi
bilitatea să mă aflu acum aici 
și de a putea să-mi formez o 
imagine proprie despre țara 
dumneavoastră. Țin să vă mul
țumesc în mod deosebit — a 
spus -premierul suedez — pen
tru primirea călduroasă, plină 
de prietenie, care ne-a fost 
făcută încă din această primă 
zi a vizitei noastre. Putem a- 
p reci a încă de pe acum renu
mita ospitalitate românească.

Vin intr-o țară nonă, ceea 
ea este emoționant. Vin la 
vechi- prieteni, ceea ce creează 
încredere. Este o mare plă
cere pentru mine de a vă reîn- 
tîlnl, domnule prim-ministru, 
și de a relua contactele stimu
latorii, stabilite în cursul mult 
apreciatei dumneavoastre vizi
te la Stockholm din primăvara 
anului trecut

Este, de asemenea, îmbucu
rător de a vă relntflnl pe dum
neavoastră, domnule ministru 
de externe. Noi urmărim în
totdeauna ou interes șl aten
ție expunerile dumneavoastră 
înțelepte și interesante privind 
politica internațională.

Din convorbirile mele 
cu dumneavoastră, domnule 
prim-ministru, îmi amintesc
că o problemă care vă preo
cupă mult este aceea a locu
lui ce-i revine omului în lu
mea noastră tehnologică. Omul 
ca individ dispare ușor în um
bra mașinilor pe care el le-a 
creat. Cerințele tineretului re
prezintă într-un sens mai a- 
dînc o acțiune împotriva 
lului omului ca simplă 
nealtă în procesul de 
ducție. 
aici în fața unei 
în calitate de lideri 
țiunilor ei trebuie să 
rajeze realizarea 
ducții 
de, în vederea ridicării nive
lului de trai al cetățenilor 
și atenuării nedreptăților so
ciale, iar ca reprezentanți ai 
oamenilor, ca indivizi ei tre
buie, în același timp, să caute 
să creeze o atmosferă în so
cietate care ar permite omu
lui -să duca o viață demnă și 
plină de conținut. Cu cît evo
luția tehnica este mai rapidă, 
cu atît devine mai important 
pentru politicieni să găsească 
soluții umanitare pentru 
tabilirea echilibrului.

Noi abordăm, natural, 
blemele din puncte de 
care diferite și încercăm 
rezolvăm prin metode diferite. 
Aceasta nu face însă ca dis
cuțiile cu dumneavoastră să 
fie mai puțin interesante. 
Dimpotrivă, din discuțiile avu
te anul trecut i 
voastră, domnule 
tru, îmi amintesc 
vedere exprimate 
voastră ca fiind 
stimulatorii și pline de Invi
ți minte.

In exemplu al raportului 
om-mașini El constituie me
diul uman de viață. Știința și

a vizita Ro
ni in 1st ru al

ro- 
u- 

pro- 
Politicienii sînt puși 

în fața unei dileme : 
ai na- 

i încu- 
unei pro- 

și eficiente crescîn-
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pro
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ai te

cu dumnea- 
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i punctele de 
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Depunerea unei
Primul ministru al Suediei. 

Tage Eriander, și pervoacele 
oficiale suedeze, care fl însoțeac 
în vizita oficială în țara noastră, 
au depus la scurt timp d-_ipă so
sirea în București, o ccrronî de 
flori la Monumental Eraâkr 
Luptei pentru Libertate* 
lui și a Patriei, pentru S--viristr.

La solemnitate au fost prezerți 
George Maoovescu. prim- 
al ministrului afacerJor externe, 
general-locotrnent Ionel ^*»sue. 
adjunct al nrfnistniiv.i fnr*r‘. •

Dumitru NecsnhK,

tehnica modernă an pua re- w 
surse enorme la dispoziția o- 
mulnl, cu ajutorul cărora el A 
Influențează mediul său în- 
conjurător. Deseori influențele 
merg spre mai rău. Natura OR 
nu permite orice intervenție șl 
daca echilibrul este schimbat, 
sînt puse în joc condițiile de £) 
viață fundamentate ale omu
lui. Asemenea procese trebuie 
oprite cît mal e timp. Suedia A 
a propus, de aceea, Adunării w 
Generate a O.N.U. convocarea 
unei conferințe internaționale 
pentru soluționarea acestor 
probleme.

în acest context, aș dori să 
folosesc prilejul pentru a sub
linia din nou aprecierea pe 
care Suedia o acordă colabo- 
rării cu România în cadrul 
O.N.U. Noi urmărim cu aten
ție angajarea activă a Romă- 
niei în problemele internațio
nale. Cu deosebit respect ur
mărim activitatea României £ 
pentru promovarea păcii, 
progresului economic și social 
în lume. Noi dăm o Înaltă a- 
preciere contactelor valoroa
se pe care le avem cu delega- 
ții români la conferința pen- 0 
tru dezarmare de la Geneva.

In lumea de azi care se 
Îngustează, noi trebuie să gîn- A 
dim tot mai mult în termeni 
globali. Tehnica șl știința sînt 
pe cale de a transforma Iu- 
mea într-un sat global. Și în 
acest sat, noi toți sîntem ve
cini. Relațiile de vecinătate 
dintre România și Suedia sînt 
foarte bune. Acestea s-au 
dezvoltat în mod intensiv în (7* 
ultimii ani prin vizite și ex
poziții, prin schimburi comer
ciale, tehnice și culturale eres- 
cin de. Cu cite va săptămîni în 
urmă a avut loc prima sesiune 
a Comisiei mixte de colabo- Q 
rare tehnică și industrială, 
creată în baza acordului în
cheiat anul trecut. Participan- - 
ții au constatat că sînt deja V 
în curs de realizare o .serie de 
acțiuni de cooperare și că - 
există și alte posibilități. Con- W 
tactete dintre țările noastre se 
lărgesc în fiecare an prin creș- — 
ferea numărului de turiști V 
suedezi, care își petrec conce
diul sub soarele strălucitor al — 
Românie). Acea» ta criere a “ 
numărului de turiști a avut 
loc în urma 
ființare a 
anul trecut.

Contactul dintre oameni — 
creează contacte între națiuni. 
Speranța mea este aceea ca 
cetățenii țărilor noastre să se - 
întîlnească și să se cunoască O 
cît mai bine unii pe alții. A- 
ceasta este de natură să âpro- • 
pie și mai mult națiunile noas- A 
tre.

In această atmosferă de cal- 
dă prietenie — a spus Tage 
Eriander — vreau să subliniez 
că toastul rostit în seara aceas- •- 
ta de premierul Ion Gheorghe Ml 
Maurer a adăugat o notă 
seriozitate prin analiza 
fundă a situației actuale 
Europa, analiză demnă de un 
mare om de stat.

în încheiere premierul sue
dez a toastat în onoarea 
ședintelui Consiliului de 
Nicolae Ceausescu, și a soției ■ 
sate, a președintelui Consiliu
lui de Miniștri, Ion Gheorghe gh 
Maurer, și a soției sate, pen- " 
tru ministru] de externe, 
Corneliu Mănescu și soția sa, 
in sănătatea tuturor celor pre
zenți. pentru prosperitatea și 
fericirea poporului român, 
pentru continua dezvoltare a 
relațiilor de prietenie și cola
borare multilaterală dintre 
Suedia ?i România.

★

In drum spre Sofia, vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri

★

Populare Bulgaria,Republicii Populare Bulgaria, 
Țoiov, reprezentantul perma-

acordului de desr — 
vizelor, încheiat W

de
pro- a 
din W

«
pre
stat. a 
mtiei "

e
coroane de flori

președinte al Consiliului popular 
al municipiului București, ge
nerali și ofițeri, funcționari 
periori din MA.E.

In fața Monumentului era ali
niată o gardă de onoare. An fost 
intonate imnurile de stat ale ce
lor două țări.

După depunerea coroanei, pri
mul ministru suedez și celelalte 
persoane oficiale au păstrat an 
moment de reculegere. Cei pre
zenți au vizitat apoi Monumen-

(Agerpre?;

ru-

(Urmare din pag. 1) 

cumsecade de azi, ne vp 
ne mult moi greu să le 
facem sâ sune în conso
nanță cuvîntui și clipa... 
Citim mai greu.

A citi... Există romane 
polițiste ori biografii de 
oameni celebri a căror 
lectura* se poate începe 
fără preparative deosebi
te ; pe scara unui tren, In 
tramvai, ori (sacrilegiu I) 
în lift.

Dar tnchipuiți-vâ câ 
s-ar putea citi Eminescu 
ori Snakespeare în spații 
de timp meschine, cu un 
ochi la paginâ și cu al
tul la clanța ușii, închi- 
puiți-vâ câ, ajuns la cuvin
tele „A fi sau a nu fi, 
aceasta e-ntrebarea" re
tezi lectura, ghilotinezi 
șansa de a te conecta la 
sublim și în locul ochilor 
îl lași sâ codă între file 
bietul semn de carie, nu-

A CITI
mit da Arghezi „zâloa- 
gă". Am auzit câ un în
drăgostit de frumos a 
oumpârat o sculptură de 
Brâncuși (o pasare măia
stră) pe care, după ce a 
fixat-o pe soclu a încon
jurat-o cu zidurile unui 
palat, ziduri special înăl
țate. Ce să înalț în jurul 
mesei la care un om ci
tește „creanga de aur" a 
lui Sadoveanu ? Clopotul 
de zugrăveli al Vorone- 
fului, poate...

Nu putem, desigur, să 
citim în contextul pa ca
re l-am dori. Dar putem 
sâ ns revizuim „metoda" 
de a ne îmbogăți sufletul. 
Sâ fie clar câ daca luni 
am avut o zi cenușie și 
cartea pe care am citit-o 
în pauza între o orâ ce
nușie și altă ora cenușie 
ni s-a părut... cenușie, 
s-ar putea ca vina sa nu 
fie a autorului. Sâ renun
țăm la dreptul de a ne da 
verdictul despre o carte 
pe care n-am parcurs-o 
cu profunzime. „A răsfoi", 
nu e act de cultură. „A 
te uita" peste o carte, a 
„citi în curmeziș" ori pe 
„de-asupra" — toate a- 
cestea sînt simple moda
lității de o „omorî timpul" 
(oribilă crimă 1), jocuri 
fârâ cîștigător, mime 
triste...

Sâ învățăm suava „teh
nică" a lecturii cu infi
nitele ei secrete. Sâ ne 
păstrăm, întreagă, purita
tea cu care abordăm 
cartea cere ne ajunge în 
mînâ. Cartea e, la prima 
vedere, un Bizanț intangi
bil, dar ne stâ în putin
ță, dacă avem vpcația 
lecturii, s-o vedem cum se 
desfoaie sub ochii noștri, 
muzical, ca o lalea fan
tastică...

al
T. ... _____ _
nent al Bulgariei în Consiliul de 
Ajutor Economic Reciproc, a fă
cut o escală pe aeroportul Bănea- 
sa, unde a avut o convorbire cot- 
dială cu tovarășul Gheorghe Ră- 
dulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri.

Au fost de față Gheorgh£ Bog
danov, ambasadorul 
ria la București, și 
ambasadei.

' s-a înapoiat de
Vineri dimineața s-a înapoiat 

de la Moscova, Corneliu Mănes- 
cu, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
care, la invitația guvernului so
vietic, a făcut o vizită oficială în 
U.R.S.S.

R. P. Bulgfl- 
mambri ai

UNIUNII 
DIN AUS-

la Moscova
La sosire, în Gara de Nord, 

erau prezenți membri ai condu
cerii ministerului.

Au fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, fi membri ai ambasa
dei. (Agerpres)

• DELEGAȚIA 
SINDICATELOR 
TRIA, condusă de Anton Be
nya, președintele uniunii, care 
se află în țara noastră la Invi
tația Consiliului Central al 
U.G.S.R., a sosit vineri la Hu
nedoara. In drum, oaspeții au 
făcut un scurt popas la 
Iulla, 
Unirii 
rice.

La
Hunedoara, Ing. Ion Niță, 
rector general adjunct, locțiitor 
de președinte al Consiliului de 
administrație al centralei in
dustriale Hunedoara, a făcut o 
prezentare a acestei mari uni
tăți siderurgice românești, după 
care oaspeții au făcut o vizită 
prin combinat și au avut o în- 
tîlnire cu membrii biroului co
mitetului sindicatului.

Alba 
unde au vizitat Muzeul 
*1 alte monumente iato-

Combinatul siderurgic 
----- di-

(Urmare din pag. I) 
tarea scrupuloasă a principiilor 
unanim recunoscute ale indepen
denței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, a neames
tecului în treburile interne și 
avantajului reciproc. Fidelitatea 
față de normele dreptului inter
național, înrădăcinarea în viața 
internaționala a 
care trebuie să 
țiile interstatale, 
diție esențială 
legaturilor între 
sănătoasă. România, 
să acestor principii, militează l 
neabătut pentru traducerea lor în 
viață, pentru ca în relațiile inter
naționale să se instaureze spiritul 
încrederii, al legalității. Nu poli
tica blocurilor militare, nu zăn- 
gănitul armelor, nu acțiunile care 
provoacă încordare pot să dea 
răspuns problemelor de strin
gentă actualitate ale Europei : 
asigurarea securității pe conti
nent, înlăturarea primejdiei de 
război și a focarelor de tensiune, 
respectarea dreptului fiecărui 
popor de a fi stăpîn pe soarta sa.

Calea păcii în Europa nu este 
calea divizării continentului în 
blocuri militare. Normalizarea 
situației în Europa revendică 
luarea în considerare a realită
ților postbelice, eliminarea tu
turor anacronismelor care gene
rează tensiune. De cea mai mare 
importanță pentru îmbunătăți
rea atmosferei în Europa ar fi 
abținerea tuturor statelor de la 
demonstrații și acte de forță, 
inclusiv efectuarea de manevre 
militare pc teritorii străine sau 
la granițele unor state, de la 
orice acțiuni de natură să deter
mine un regres în vi«ța interna
țională europeană. Apelul de la 
Budapesta preconizează în mod 
just trecerea de la declarații de 
intenții despre păce Ia acțiuni

acestor principii 
guverneze țela- 

constituie o con- 
pentra așezarea 
țări pe o bază 

credincioa-

• VINERI LA AMIAZĂ, Con
stantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, și Mihai Marin, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, au semnat în registrul 
de condoleanțe deschis la sediul 
Ambasadei Republicii Venezuela 
la București în legătură cu înce
tarea din viață a fostului pre
ședinte al Republicii Venezuela, 
Romulo Gallegos.

ședințe al G.U.S.UA.R., care, la 
invitația Uniunii Asociațiilor Stu
denților din România, va efectua 
o vizită în țara noastră.

La sosirea pe aeroportul Bă
noasa, delegația a fost întâmpi
nată de tovarășii Mihail Stoica, 
vicepreședinte, și Nicolae Irimîe, 
secretar al Consiliului U.A.S.R.

• VINERI SEARA a sosit în 
Capitală delegația Uniunii Gene
rale a Studenților din R.A.U. 
(G.U.S.U.A.R.), condusă de Ab
del Mahmoud Al Azab, vicepre-

• LA MINISTERUL Tran
sporturilor Auto, Navale și Aeri
ene a avut loc vineri parafarea 
unui acord în domeniul transpor
turilor rutiere între România și 
Marea Britanic.

(Agerpres)

cencrete da destindere și dezar
mare, pentru dezvoltarea colabo
rării între popoare. Declarațiile 
de bune întenfiî trebuie în
tărite prin fapte concrete, prin 
eforturi menite să dezvolte pro
cesul complex al destinderii, să 
faciliteze amplificarea legăturilor 
multilaterale între state, pentru 
ea Europa să dobândească certi
tudinea securității sale. O confe
rință europeană în problemele 
securității și colaborării ar putea 
avea efecte binefăcătoare nu nu
mai pentru climatul politic de pe 
continent, ci pentru pacea lumii 
întregi. O asemenea conferință 
răspunde intereselor vitale ale tu
turor popoarelor.

După cum se subliniază în ho- 
hotărîrea adoptată de Consiliul 
de Stat și de Consiliul de Mi
niștri, Republica Socialistă Ro
mânia este hotarîtă sa-și aducă 
contribuția Ja pregătirea Confe
rinței statelor europene. In legă
tură cu aceasta Ministerul Aface
rilor Externe, ministerele și de
partamentele corespunzătoare au 
primit însărcinarea de a lua mă
suri concrete în vederea conti
nuării acțiunilor țării noastre în
dreptate spre întărirea păcii și 
securității în Europa.

Consiliu] de Stat și guvernul 
Republicii Socialiste România au 
adresat tuturor statelor europene, 
guvernelor, tuturor factorilor in
teresați în asigurarea păcii în 
Europa, chemarea solemnă de a 
acționa cu toata hotărirea pentru 
instaurarea unor relații de bună 
vecinătate, dezvoltarea încrederii 
și înțelegerii reciproce. Ecoul po
zitiv înregistrat de propunerile 
cuprinse în Apelul de la Buda
pesta este încurajator pen
tru eforturile în direcția 
obiectivului major al cooperării 
intereuropene. al securității ne 
continent. „Apelul de la Buda-

pesta trebuie privit cu atenție, el 
cuprinzînd propuneri interesante 
de cooperare" •—- scria ziarul bel
gian „Le Soir". Bruno Pitter- 
mann, președintele Internaționa
lei socialiste, a declarat! „Păre
rea noastră este ea inițiativa de a 
convoca o conferință europeană 
pentru problemele securității me
rită, fără îndoială, o mare aten
ție*4. Ideea o regăsim și într-o de
clarație a lui Willy Brandt care 
afirma că „in Apelul de la Bu
dapesta există un anumit număr 
de principii cu care, eu perso
nal, cred că țările occidentale se 
pot identifica precum și anumite 
declarații asupra cărora ar trebui 
să aibă loc discuții prealabile14. 
Ministrul de externe vest-germati 
sublinia că „este foarte impor
tant sa nu fie adoptată o atitu
dine negativă" față de propune
rile formulate în Apelul de la 
Budapesta. De altfel, statele sem
natare ale Apelului, prezentînd 
propunerile lor, s-an declarat dis
puse sa discute orice alte propu
neri în acest sens.

Europa — continent pe care au~' 
înflorit străvechi civilizații dar 
care a cunoscut și dramele răz—• 
hoațelor — poate deveni un con
tinent al conviețuirii pașnice și al 
colaborării rodnice, în care fie
care națiune s» se dezvolte potri
vit propriilor aspirații, să-și rea
lizeze idealurile care o animă, 
intr-un climat eliberat de amenin
țarea războiului. Un asemenea 
obiectiv este realist. El poate fi*, 
realizat prin eforturile unite ale 
tuturor c^lor interesați în asigu* 
rarea păcii în Europa, dornici să 
asigure continentului un viitor de 
creație pașnică. Țara noastră nu-și 
va precupeți eforturile pentru ca 
acest obiectiv — al unei Europa 
care să trăiască în pace șl deplină 
securitate — să devină o reali
tate.

Un remarcabil succes
din pag. I) 
ai noii uzine ie-

în continuare la
u-

( Urmare 
eni și uagmeri 
jene.

Referind u-se
importanța economică a noii 
nități. ^Tceprefsdintele Consiliu- 
•■;i de Miniștri a arătat că in
dustria chimică cunoaște în țara 
noastră unul dintre cele 
mari ritmuri de creștere, 1 
drul ei dezvolt!ndu-se cu

mai 
în ca- 
precă-

BOX FINALELE „TINEREȚII" VOR

REABILITA Șl SPECTACOLUL SPORTIV?

T. POGOCEANU

;i mai puțin prin 
tehnice adecvate. 

totuși, că aceste fi- 
reabilita într-o mai

(AUREL DUMI- 
GABRIEL PO- 
GHEORGHE 

PAUL DOBRES-

In finală. Dintre 
„vechea gardă", 

au supraviețuit.

REVISTA VEST-GERMA- 
de specialitate ,,Tennis" 

publică în ultimul fiău număr 
un clasament al jucătorilor 
considerați ca noua generație 
rle elită. Campionul României, 
Ilie Nâstâse (alături de spa
niolul Orantss), este cotat 
drept cel mai bun jucător tî
năr din Europa.

In clasamentul primelor ze
ce speranțe din lume, Ilie 
Năstase figurează pe locul 4, 
alături de australianul John 
Alexander și spaniolul Oran- 
tes. Ei stnt precedați de Lutz 
(S.U.A.), Moore (Anglia), Ri
chey (S.U.A.).

★
Tn clasamentul alcătuit de 

Giorgio Bellani, șeful rubricii 
de tenis a ziarului italian 
„Corriere dello Sport", tenis- 
rnanului romfin Ion Țiriac i 
se acordă locul fi în lista ce
lor mal buni jucători amatori 
din lume. Ion țiriac este ur
mat de C. Passarell, M. Cox, 
G. Richey, M. Mulligan. Pe 
primele 5 locuri sînt clasați în 
ordine : Ashe, Okker, Graeb- 
ner, Santana șl Metreveli.

• ECHIPA DE BASCHET 
(juniori) a României a obți
nut a treia victorie în tur
neul intemaționaT de la Man

nheim pentru trofeul ..Albert 
Schweitzer”. Tinerii «portivi 
români au întrecut cu 50—49 
<22—23) echipa Turciei. Alte 
rezultate : Elveția—Luxem
burg 78—58 ; Italia—Franța 
63—61 ; Cehoslovacia—R.F. a 
Germaniei 84—M ; Austria— 
Olanda 91—44 ; S.U.A.—Polo
nia 75—73.

• IERI LA SINAIA a Wice- 
put „Cupa federației- ia achi. 
Proba masculină de slalom 
special a fost ciștigatâ de 
austriacul K. Becher — 66J 
22 100 urmat de colegul său 
A. Dorsner — 67" 64 100 >1 de 
Gh. Vulpe — 68" 64 100. La 
feminin a terminat victorioa
să Benjalova (Bulgaria) 61" 
32/100. Pe lacurile următoare 
s-au clasat sportivele ro
mânce Mihaela Sandu și 
Georgeta Banc îl ă.

• ECHIPA DE JUNIORI 
(baschet) a orașului Bucu
rești a susținut o nouă in- 
tîlnire la Varșovia cu selec
ționata de juniori a orașului. 
Baschetbaliștii români au ob- 
tmut victoria cu scorul de 
65-61 C^-31).

Astăzf, la ora 18,30. oala 
FI or casca va găzdui finalele 
campionatelor naționale de 
hox pe anul 1969 ce vor de
semna pe cei unrprercce 
campioni, probabili reprezen
tanți ai culorilor noastre 
pentru „europenele" pe care 
le va găzdui BucureștiuL 
Chiar și o sumară privire a- 
sitpra finaliștilor ce vor evo
lua în „careul magic" din sala 
Florcasca, exprimă conclu
dent asaltul tineriior pugihjti 
care, în urma unor dispute 
aprige, și-au cucerit un bine
meritat loc ' ' ~
boxerii din 
doar cîțiva 
Este vorba, printre alții, de 
CONSTANTIN CIUCĂ, ION 
MONE.A, ION DINU, ION 
COVACI și VASILE ANTO- 
NIU. In rest, tineri, unii cu-

noscuți (CAlISTRAT CU- 
ȚOV, VICTOR SILBER- 
MAN), alții în drum spre a- 
firmare j --
TRESCV. 
METCU, 
DRUGA,
CU, GHEORGHE PUȘCAȘ. 
ION GYORFI). De fapt, ti
nerii boxeri au făcut „sarea 
și piperul" acestor campio
nate. Ei s-au impus în fața 
consacraților, în primul rînd, 
prin superba lor dorință de 
afirmare 
mijloace 
Sperăm, 
nale vor 
mare măsură și spectacolul 
sportiv. Pîna acum, galele au 
fost dominate de boxul în 
forță, uneori degenerat în 
„bătăi", prea puțini dintre 
combatanți deinonstrlnd va
lențe tehnice.

Ca ți pină acum, 
nostru r-a publica opiniile, 
comentariile unor figuri proe
minente ale bozului nostru a- 
eupra finalelor, specialiști a 
căror competent! ie recoman
dă de la rine. Amintim, prin
tre aceștia, pe : maestrul eme
rit al sportului MIRCEA DO
BRESCU, maestru] emerit al 
sportului GHEORGHE FIAT, 
maestrul emerit al sportului 
GHEORGHE NEGREA, 
maestrul emerit al sportului 
NICOLKE LINCA,’ binecu
noscutul antrenor LL’CA RO
MANO, și campionul greilor 
de odinioară, DUMITRU 
CIOBOTARU.

CITIȚI ACESTE COMEN
TARII ÎN ZIARUL NOSTRU 
DE LUNI.

dere subramurile industriei pe
trochimice, printre care și indus
tria de fibre și fire chimice. A- 
ceasta are menirea să asigure 
materia primă pentru sectorul 
nostru textil și unele disponibili
tăți pentru export. Adresînd con
structorilor îndemnul de a da cît 
mai grabnic în funcțiune obiec
tivele prevăzute, iar colectivului 
uzinei de a realiza în cel mai 
scurt termen o producție la pa
rametrii proiectați, vorbitorul a 
arătat că noua uzină trebuie să 
fie un exemplu pentru toate u- 
nitățile în construcție ale indus
triei noastre chimice. Experien
ța acumulată aici — a subliniat 
el — rezultatele obținute, trebu^ 
ie continuate cu succes și în 
cea de a doua etapă de dezvol
tare a uzinei. în care se preve
de construcția unei scoții de fire 
poliesterice.

Constructorii și muncitorii u- 
rinei au fost, de asemenea, feli
citați cu căldură de tovarășii Miu 
Dobrescu, Alexandru. Boabă și 
Matei Ghigiu.

în numele Consiliului de Stat 
acad. Cristofor Simionescu a în- 
mînat unui număr de 56 pro- 
iectanți, constructori și salariați 
ai uzinei ordine și medalii ale 
Republicii Socialiste România. 
Din partea celor decorați au ex
primat călduroase mulțumiri Ga- 
vril Bălan, șeful șantierului nr. 3 
Chimie al întreprinderii șantie- 
re-construcții si montaje, con
structorul Ion Pintilie și operato
rul chimist Dumitru Iustin.

La sfiișitul adunării festive, 
miile de participant au adoptat 
cu puternic entuzaiim textul u- 
nei scrisori adresate tovarășului 
Nicolae Ceauș eseu, secretar ge
neral al Comitetului Central al

Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat. 
In scrisoare se spune :

însuflețiți de hotarîrea neclin
tită de a contribui la înfăptuirea 
exemplară a mărețelor sarcini 
stabilite de Congresul al IX-lea 
și de Conferința Naționala a 
partidului pentru continua înflo
rire a patriei noastre socialiste, 
vă raportam, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ca orașul Iași, 
prestigioasă cetate a științei și 
culturii naționale, și-a adăugat la 
atributul său de tînăr oraș in
dustrial un nou obiectiv — Uzi
na de fibre sintetice. Datorită u- 
nui efort ce a purtat zi de zi 
amprenta marii pasiuni și dăruiri 
pentru realizarea sarcinilor de 
răspundere încredințate de 
partid, prima instalație de fibre 
poliesterioe românești a fost pu
să în funcțiune cu 6 luni mai de
vreme decît prevederile planului, 
cheltuielile de investiții au fosL 
reduse cu peste 165 milioane lei, 
cele valutare eu circa 3 milioa
ne lei, iar în timpul probelor 
tehnologice s-a realizat o pro
ducție de peste 75 milioane lei.

Uzina noastră se situează din 
punct de vedere tehnic la nive
lul celor mai modeme obiective 
similare din străinătate, utilajele 
oferindu-ne condiții optime pen
tru obținerea unei productivități 
ridicate și a unor produse de 
calitate competitivă pe piața ex
ternă.

în aceste condiții avem posibi
litatea ca în anul celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării României 
și în întâmpinarea celui de-al 
X-lea Congres al partidului să 
livrăm o producție suplimentară 
de fibre în valoare de circa 250 
milioane lei și să zporim canti-

tățile destinate exportului.
în aceste clipe de‘ bucurie — 

se arată în scrisoare — gîndu- 
rile noastre se îndreaptă cu', 
nemărginită recunoștință către 
conducerea de partid și de stat, 
către dv. tovarășe Ceaușescu, . 
mulțumindu-vă fierbinte pentru 
sprijinul deosebit de prețios pe 
care ni l-ați acordat în perma
nența pentru realizarea acestui , 
obiectiv, care sporește substan
țial potențialul industrial al Ia- 
șului. Realizările noastre sînt o 
modestă contribuție la marile 
succese obținute de întregul po
por în vasta operă de edificare . 
a socialismului în România, ele 
vin să întărească plin fapte ade-- 
ziunea noastră la întreaga politi-.. 
că internă și externă a partidului. I 

înalta apreciere la adresa- 
muncii noastre, călduroasele fe- ‘ 
licitări din mesajul dv. constitu-' 
ie pentru organizația de partid, ’ 
pentru întregul colectiv, un pu
ternic și însuflețitor îndemn de 
a munci cu și mai mult entu
ziasm pentru dezvoltarea econo* 
mică a patriei,

Mîndri de succesele noastre, 
dar pe deplin conștienți de ma
rile răspunderi ce ne revin, ne 
exprimăm angajamentul ferm do 
a ne consacra toate forțele, toa-” 
tă energia, talentul și experien
ța acumulată în vederea atinge
rii parametrilor proiectați cu 8 
luni înainte de termenul planifi- - 
cat, astfel îneît prin îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de pro
ducție să aducem o contribuție 
și mai de seamă la îndeplinirea 
fjoliticii de industrializare socia- 
istă, promovată de partid, la în

făptuirea progresului multilateral 
al scumpei noastre patriei.

(Agerpres)



EXT.NDEREA COLABORĂRII
iN EUROPA NECESITĂ
MĂSURI CONCRETE

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI MIRCEA MALTȚA
GENEVA, —■ Corespondentul 

Agerpres, H. Liman, transmite: 
Tn plenara celei de-a 24-a sesi
uni a Comisiei Economice a 
U.N.U. pentru Europa, au început 
discuțiile pe marginea punctului 
cinci al ordinei de zi: Progra
mul de lucru pe termen lung și 
organizarea activității Comisiei.

Luînd cuvîntul, șeful delega
ției române, Mircea Malița, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, a subliniat că prin voca
ția ei ‘de organism general euro
pean, Comisia Economică a 
O.N.U. pentru Europa poate Și 
trebuie să joace un rol tot mai 
activ în domeniul dezvoltării re
lațiilor între state, pentru crea
rea unui climat de destindere și 
colaborare.

Să nu uităm — a spus vorbi
torul — că în perioada în care 
relațiile bilaterale erau îngreu
nate de numeroase obstacole, 
Comisia trezea încrederea țărilor 
europene, oferind cadrul său in
stituțional pentru schimburi de 
vederi și contacte. Astăzi, cind 
relațiile bilaterale s-au intensifi
cat, acumulînd o bogată experi
ența și s-au înmulțit formele 
cooperării, Comisiei îi revine mi- 
fiunea de a cristaliza și genera
liza rezultatele favorabile și de 
a oferi linii călăuzitoare pentru 
colaborarea în Europa.

Ori de cîte ori Comisia și-a 
pus în valoare locul pe care îl 
ocupă ca organism european, 
identificînd domenii de coope
rare de interes general, ea și-a 
Jemonstrat utilitatea în iniție
rea unor acțiuni practice, care au 
contribuit la depășirea unor ob
stacole artificiale ce frînau 
cursul normal al relațiilor de 
^©operare între statele și popoa
rele europene. Acțiuni ca înche
ierea unor convenții europene 
tn domenii variate, începîna cu 
transporturile și circulația ruUe- 
îă și terminînd cu energia elec
trică, organizarea unor întruniri 
de specialitate In sectoare de o 
deosebită actuabtate ale științei și 
tehnicii contemporane, publica
rea do studii și monografii la 
nivel european, sînt de natură să 
întărească încrederea guvernelor 
în efectul pozitiv pe care coope
rarea îl poate avea asupra cli
matului internațional.

Vorbitorul a evocat apoi acti
vitatea de informare și facilitare 
a contactelor desfășurată de Co
misie, relevînd, totodată, că un 
corolar al acestei opere îi con- 
Itituie realizarea, prin eforturi 
comune, a unor mari proiecte în 
domeniul energeticii, transportu
rilor, modului de viață și ocroti
rea sănătății, care privesc în mod 
direct bunăstarea și prosperita
tea țărilor continentului.

Astfel de acțiuni, a subliniat 
șeful delegației române, sînt de 
natură să contribuie da realizarea 
unei securități autentice și unei 
păci trainice în Europa. Recen
tul apel aî reuniunii țărilor mem
bre ale Tratatului de la Varșo
via, lansat la Budapesta, con
stituie un moment semnifica
tiv în acest sens. Progresul, a 
Apus el, cere participarea tuturor. 
Orice tendință de îngustare a 
relațiilor și de creare a unor gru
pări închise este în contradicție 
cia acest curent predominant.

Refcrindu-se la dezvoltarea 
viitoare a activității Comisiei, 
șeful delegației române a spus : 
Primul considerent privește prin
cipiile care trebuie sâ stea la 
baza colaborării între state. Eu
ropa contemporană, așa cum a 
Ieșit din ultimul război mondial, 
grupează state care se deoșe- 
Oesc prin orânduirea lor politică 
Și socială, dar care, prin voința 
istoriei continuă să trăiască pe 
țcelași continent, fiind interesa
te să întrețină legături de cola
borare și să participe la circui
tul de valori materiale și spiri
tuale, în care găsesc un sprijin 
al dezvoltării lor. Așa cum a- 
testă întreaga evoluție a eveni
mentelor internaționale, pentiu 
statornicirea unor relații de coo
perare fructuoasă între state, este 
necesar să se recunoască princi
piile independenței, suveranității 
naționale, neamestecului în tre
burile interne, egalitatea în drep
turi, respectul mutual și avanta
jul reciproc.' Numai printr-un ra
ționament falș cooperarea a fost 
opusă menținerii dreptului in
tact, neștirbit, al fiecăruia de a 
decide în propriile sale trebuii. 
O relație de cooperare, pentru 
a avea un sens, presupune par
teneri puternici și viabili. O re
lație de cooperare care slăbește 
sau desființează pe unul din 
parteneri trebuie să poarte altă 
denumire decît cooperare.

„Guvernul român, declara re
cent președintele Consiliului de 
Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, va continua să mili
teze pentru dezvoltarea relațiilor 
de colaborare multilaterală cu 
toate statele europene, pentm în- 

tărizea respectului și încrederii 
reciproce între popoare, fiind 
oonvins că există posibilități de 
a se înfăptui securitatea ți pa
cea pe continentul nostru și In 
întreaga lume".

Al doilea considerent : Dome
niul de bază în care se s 
cooperarea rămîne acela i 
lațiilor bilaterale între 
Dezvoltarea continuă a a 
relații a impus în practica 
rentă a statelor o gamă v 
de forme și instrumente de coo
perare economică ți tehaîco- 
științifică. Studierea lor de către 
Comisie ar avea nu sumai i 
tul de a atrage atenția că 
ta posibilități de cooperare 
largi decît s-a realizat p pers
pective mai vaste deeft s-a esti
mat, dar ar putea 
sursa permanentă

Credem, de acre 
ventar al formelor de cooperare 
menționate ar fi de naturi fii 
extindă acest proces pozitiv. Co
misia ar face o operă unii pu
blici nd sub egida ei o serie de 
studii pe această temi In care 
să fie reflectată experiența pro
prie a fiecărei țări. în acest «yw 
text, Comisia ar trebui să acor
de o atenție sporita preocupări
lor legate de depășirea dăspari- 
tăților existente tn xurefnl da 
dezvoltare al țărilor emopene. 
cooperarea europeană virrud fa 
cele din urmă egalizarea rnadi 
fiilor economice pe continent.

Aceasta ne conduce h m al 
treilea considerent: Promcnxrea 
unos legături de largă coi 
între toate țările face î 
desființarea obstacolelor 
stau în calea circulației de bo
nuri și valori. Tn acest sens, un- 
tem îndreptățiți să aștrpsam ca 
C-E.E. — O-N.U. să aibi ~z '.S- 
tor un rol mai actri- in elabo
rarea unor propuneri ți recrana.*- 
dări practice, care să dară la În
lăturarea obstacolelor 
administrative șî de co
mercială care se na 
merțul dintre țările 
sisteme sociale și e 
ferite.

Nici un model posibil al acti
vității viitoare a Comisiei nu 
poate omite problema comerțu
lui între aceste țâri. Continuarea 
rezoluțiilor adoptate pe această 
linie, inițierea unor acțiuni con
crete, înmulțirea empotrina n^lnr 
seminariilor și grupelor de lucru 
consacrate cunoașterii realitățiL-»; 
normelor și legislației în 
precum și formarea de cadre nn 
pot decît să sporească interesul 
țârilor pentru activitatea Comisia.

Un al patrulea considerent, 
constă în acrea că revoluția teh- 
nico-științifică contemporană și 
masiva ei penetrație în cele mai 
diferite domenii ale producției 
materiale deschide o nouă sferă 
în preocupările Comisiei. Toate 
ramurile științei și tehnicii con
temporane constituie domenii de 
cooperare științifică și tehnologi
că. Așa cum declară specialiștii, 
în știință acționează legea dublă
rii la fiecare deceniu a număru
lui descoperirilor științifice. a per
sonalului științific și a publicații
lor originale. Acest ritm impre
sionant, aplicat ponderii ridicate 
care revine Europei la tezaurul 
creației universale oferă, cred, 
imaginea sugestivă a dimensiuni
lor și perspectivelor largi ce se 
deschid cooperării în domeniul 
științei și tehnicii. Din evantaiul 
temelor posibile de cooperare în 
acest domeniu doua prezintă, du
pă părerea noastră, un interes 
deosebit în zilele noastre : cerce
tarea operațională și folosirea 
calculatoarelor electronice.

Utilizarea studiilor matematice 
pentru prognoza unor fenomene 
economice și sociale a căpătat o 
extindere deosebită în ultimii ani. 
Sesizînd actualitatea acestei teme, 
recentele reuniuni ale experfilor 
guvernamentali în probleme de 
cooperare științifică și tehnică an 
recomandat includerea ei ca pro
blemă prioritară a cooperării eu
ropene.

In ceea ce privește problema 
utilizării calculatoarelor electroni
ce, apreciem că C.E.E.—O.N.U. 
poate aduce, de asemenea, o con
tribuție proprie în cadrul creat 
de rezoluția 2 458 (XXIII) adop
tată de Adunarea Generală a 
O.N.U. Se impune o infor
mare continuă a țărilor mem
bre cu privire la stadiul dez
voltării tehnicilor de calcul, 
posibilitățile de aplicare a a- 
cestora în ramurile cheie ale 
economiei. In același timp, cre
dem că Comisia are toate premi
sele să abordeze problema asis
tenței în formarea de specialiști, 
unificarea limbajelor de progra
mare și aplicarea calculatoarelor 
electronice la organizarea econo
miei. Calculatoarele electronice 
au devenit astăzi nu numai un 
instrument al științei și produc
ției, ci o nouă resursă naționala a 
statelor, care contribuie la creș
terea puterii lor economice. Ca 
atare, ele trebuie să se înscrie

OLM. VXCTaD. OXUDL tn
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Atacuri

cs structura organi
că a Comisiei, delegația mminl 
este in principiu de acord cu 
propunerile făcute, inclusiv cu 
doua denumire a organismelor 
subsidiare, chiar dacă avem une
le rezexse față de desființarea 
subcomisiilor în acele ramuri In 
care există o mai mare diversi
tate de activități. In același timp, 
nu putem să nu constatam că 
domenii, cum sînt cooperarea 
științifici și tehnologică, industria 
mecanică și construcțiile da ma
șini, nu și-au găsit încă o reflec
tare corespunzătoare ÎA structura 
Comisiei. Se impune găsirea unor 
forme permanente, care să con
centreze atribuțiile Comisiei în a- 
ceste sectoare de bază ale econo
miei.

Un domeniu susceptibil de a fi 
perfecționat în continuare priveș
te modul de desfășurare a sesiu
nilor Comisiei, care va juca și în 
viitor un rol important în orien
tarea de ansamblu a activităților. 
Ne gîndim la posibilitatea de a 
reuni unele din sesiunile plenare 
ale Comisiei în capitalele țărilor 
europene. Adoptarea unei astfel 
de practici ar spori valențele eu
ropene ale Comsiei și i-ar conferi 
rolul de veritabil mesager al coo
perării.

O altă considerație privește co
laborarea Comisiei cu organiza
țiile economice internaționale, 
guvernamentale și neguvemamen- 
tale. Pornind de la rezultatele 
încurajatoare obținute pe linia 
colaborării cu UNESCO, F.A.O.,

Associated 
Udephonse
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transmite : Reprezentantul
secției de presă al Ministeru
lui Afacerilor Externe al Re
publicii Populare Bulgaria și-a 
exprimat surprinderea și 
nemulțumirea în legătură cu 
redarea extrem de neadevăra
tă și tendențios denaturată a 
unor afirmații ale ministrului 
afacerilor externe. Ivan Bașev, 
făcute la 4 aprilie într-o con
vorbire- cu un grup de ziariști 
austrieci aflați în Bulgaria. 
Este vorba de relatări false, 
publicate la 9 aprilie și după 
această dată în ziarul „Wie
ner Zeitung" și în emisiunile 
unor agenții de presă, ca de 
exemplu AP.A., Associated 
Press, France Presse, A.N.S.A.

Agenția B.T.A. arată că mi
nistrul afacerilor externe al 
Bulgariei nu a făcut absolut 
nici un fel de couîparație între 
evenimentele din Republica 
Socialistă .Cehoslovacă din 
august 1968 și recentele inci
dente de Ia frontiera sovieto- 
chineză. Complet riefundamen- 
tată — arată B.T.A. — este și 
relatarea despre amenințarea 
atribuită ministrului de exter
ne, chipurile, la adresa altor

ale patrioțiler 
sud-vietnameii

Un purtător de cuvînt 
de la Saigon a declarat 
că în noaptea de joi spre 
vineri, unități ale Fron
tului Național de Elibe
rare au atacat patru ca
pitale provinciale din 
Vietnamul de sud.

Agenția Associated Press trans-
bbîcb că două mari depozite de 
n*nrrițri ale americanilor situate 
Kngă localitatea Tay Ninh au fost 
lovite de tirul rachetelor și mor- 
tiexelcr trase de patrioții sud- 
wțnamm. Aflat Ta 88 km de 
Saigon, Tay Ninh a fost supus 
ceini mai puternic atac de la 
începutul ofensivei declanșată în 
februarie de trupele F.NJE., scrie, 
fn ccutinnare, agenția Associated 
Press. In urma atacului, peste 80 
de soldați americani au fost ră
niți. iar o importantă cantitate 
de materii] de război a fast dis- 
trauL

Pe de «ti parte, mnirrii»- 
tj aii i ■ ■ a incereaî o opera- 
tsrra» de ptemndrre ta piartața 
Mxteehs. cade se găsește o ate- 
tete a Frootahxi Națicea] de Ek- 
berare. Este cea de-a tren facer- 
cm» a W JL
de a plantația Michdin-
Dar ca ofițer american, citat de 
a genții France Presse, a declarat 
ei _xoeasti ncxiă operație va fi 

ea yt prrre-

• CITIND poatul de radio 
Kirrthaaa ageoua 
Presa >rr_n> ci
Masengo. un fost lider al gru
purilor de guerila din Congo, 
a fast executa: in orașul Lu- 
bumbashL

PROTOCOL 
IUGOSLAVO—SOVIETIC

• LA BELGIA D & fast tem
ui ■■ prataeal ea »rivire 11 
cea de-a 5-a *edîa*e a Camite- 
talai iatergaveruaieflia] logo- 
sliva-Mvietie pe aim colabora
re eeeaaHici. care «-a desfășu-

țări socialiste. Falsitatea rela
tărilor mai sus amintite, difu
zate de agențiile citate, devine 
și mai limpede dacă avem în 
vedere faptul că în aceeași zi. 
la 4 aprilie, ministrul Ivan 
Bașev a expus în cuvîntarea sa 
în Adunarea Națională, pozi
țiile guvernului bulgar in pro
bleme internaționale actuale.

Din declarația de mai sus, 
transmisă de agenția B.T.A., 
reiese netemeinicia relatărilor 
făcute de agențiile occidentale 
de presă pe care, pentru infor
marea cititorilor noștri, le re
producem mai jos în varianta 
agenției Associated Press: 
„Dacă evenimentele ca cele 
din Cehoslovacia ar avea Ioc 
într-o altă țară a Tratatului de 
la Varșovia — se atribuie a fi 
spus ministrul de externe al 
Bulgariei — acesta ar reacțio
na în același mod. O astfel de 
acțiune comună este, de ase
menea, posibilă în cazul în 
care incidentele de frontieră 
dintre Uniunea Sovietică și 
China ar deveni o primejdie 
pentru lagărul socialist44. (A- 
ssociated Press — Viena, 9 a- 
prilie).

La chemarea centralelor sindicale, oamenii muncii din 
Italia au participat vineri la o grevă generală de trei ore în 
semn de protest fața de măsurile represive ale politiei îm
potriva populației din localitatea Battipaglia, soldate cu doi 
morți și 123 de răniți. Transporturile rutiere și feroviare au 
fost paralizate. De asemenea, au fost afectate de grevă ser
viciile de telecomunicații. Pe străzile Romei numeroase gru
puri de persoane au manifestat pentru dezarmarea poliției. 
Cu acest prilej au fost formulate cereri pentru demisia mi
nistrului de interne, Franco Restivo.

In aceeași zi, la Battipaglia a avut loc înmormîntarea celor 
două persoane ucise miercuri. Convoiul care a însoțit victi
mele pe ultimul lor drum, era lung de peste un kilometru, 
scrie agenția U.P.I.

„Trebuie făcut un efort pentru.
o escaladare spre paee“

Opinii ale unor participant la sesiunea N.A.T.O.
WASHINGTON 11 (Ager- 

pres). — La Washington se des
fășoară cea de-a 43-a sesiune a 
Consiliului N.A.T.O. la nivelul 
miniștrilor de externe și aî a- 
părării. Franța, care s-a retras 
din mecanismul militar al alian
ței nord-atlantice, este reprezen
tată doar prin ministrul de ex
terne.

Sesames rnrsridr cu fasipLun- 
rea a 30 de ani de la crearea 
NA.T.O. La ședința consacrau 
jxestui evemmeni a htat covin- 
tul președintele S.UA-. Richard 
Nixon. în pofida cererilor tot 
mai insistente privind desființa
rea blocurilor militare, Nixon a 
declarat că „N.A.T.O. este nece
sară, și angajamentul S.UA. față 
de NA.T.O. rămîne în vigoare 
și rămîne puternic". Tn același 
timp, el a recunoscut că la ora 
actuală participant la alianța 

rit între 1 și II aprilie. In ca
drul sesiunii — relatează agen
ția Taniug — au fost examinate, 
pe lingă problemele curente ale 
schimburilor de mărfuri dintre 
cele două țări, probleme ale 
cooperării în domeniul construc
țiilor navale, industriei ușoare 
și altor ramuri.

• LA Palatul Congreselor de 
la Kremlin a avut loc vineri o 
ședință consacrată Zilei Cosmo
nauticii. care se sărbătorește în 
cinstea primului zbor al omului 
în Cosmos, efectuat de Iuri Ga
garin — 12 aprilie 1961. încapi nd 
din acest an. din hotărîrea Fede
rației aviatice internaționale 
(F.A.I.), 12 aprilie va deveni Ziua 
mondială a aviației și cosmona
uticii.

„DIAMANTELE ROZ" 
SÎNT FALSE?

• „DIAMANTELE ROZ“ des
coperite acum cîteva zile în 
Columbia de un grup de geologi 
ai Societății „Ayudate1* și depu
se la o bancă din Bogota con
tra sumei de 35Q milioane dolari 
s-ar părea că sînt false. Comu
nicatul dat publicității de Mi
nisterul minelor al Columbiei 
arată că experții care le-au 
examinat, infirmă autenticita
tea pietrelor, dar nu precizează 
care este adevărata lor natură. 
Conducătorii societății au de
clarat pe de altă parte în ca
drul unui interviu la televiziu
ne că „pietrele 'roz găsite unde
va intr-o regiune a tării0 sînt 
diamante autentice. Ei și-au 
anunțat, de asemenea, intenția 
de a face apel la experți din 
străinătate pentru a confirma 
autenticitatea pietrelor, pre
tind ei, prețioase.

REPUBLICANII INDEPENDENȚI 
Șl REFERENDUMUL 

DIN FRANȚA
• COMITETUL de conducere 

al partidului republicanilor 
independenți, grupare care face 
parte din actuala majoritate gu
vernamentală din Franța, a a- 
doptat hotărîrea de a lăsa ale
gătorilor săi deplina libertate 
de a vota la referendumul din 
27 aprilie cum vor crede .de cu
viință. După cum se știe, lide
rul acestui partid, fosțul minis
tru Giscard D’Estaing, a expri
mat recent reticente în. legătu
ră cu oportunitatea referendu
mului. 

nord-atlantică se găsesc „în dis
pută cu privire la structura ei", 
fapt care determină divizarea lor 
și „lipsa de dorință de a accep
ta cotele de participare prescri
se". „Numeroase persoane de pe 
ambele părți ale Atlanticului gă
sesc N.A.T.O. anacronică../ — 
a labhniat Nn om El a afirmat că 
ahanța „trebuie să se adapteze 
noilor coodițn" și să găsească 
„rrnjloaee mai bune de armoni
zare a pohticiî sale" în fața si
tuației în care ..există o diversi
tate de politici și interese între 
țările occidentale care trebuie 
respectate".

Referindu-se Ia problema secu
rității europene, Nixon a decla
rat : „Noi trebuie să cunoaștem 
elementele lipsei de securitate și 
modul eliminării lor. Conferințe
le sînt utile în cazul în care 
tratează probleme concrete, ceea 
ce înseamnă că ele trebuie pre
gătite cu grijă".

La ședințele reuniunii minis
teriale, vorbitorii s-au referit pe 
larg la Apelul de la Budapesta 
al statelor membre ale Tratatu
lui de la Varșovia privind con
vocarea unei conferințe consa
crate securității europene, aceas
tă devenind, după cum mențio
nează agenția Associated Press, 
„problema centrală" a sesiunii.

Aproape toți vorbitorii au fost 
în general de acord că Apelul 
de la Budapesta nu poate fi 
ignorat, dar au făcut rezerva că 
pentru a se trece la acțiuni con
crete trebuie să existe indicii 
ferme că poate fi realizat un 
progres substanțial.

Ministrul de externe al Italiei, 
Pietro Nenni, a propus Consiliu
lui N.A.T.O. să adopte o hotă- 
rîre de principiu de a se răspun
de pozitiv Apelului de la Buda
pesta privind o conferință euro
peană asupra securității. El a de
clarat că „este pe deplin con
știent că un sistem de securitate 
europeană nu ar putea fi instau
rat decît prin etape succesive $i 
a subliniat ca ar fi de dorit eli
minarea treptată a acordurilor 
colective existente pe care le-a 
caracterizat drept obstacole arti
ficiale care afectează relațiile în
tre oameni". Nenni a arătat că 
„N.A.T.O. trebuie să fie trans
formată dinti-o alianță militară 
într-o grupare politică corespun
zătoare schimbărilor cuvenite în 
realitățile din Europa'".

Michel Debre, ministrul de ex
terne al Franței, a arățaț Ia rân
dul lui că pentru buna pregăti
re a unei asemenea conferințe 
„trebuie să fie purtate convor
biri bilaterale, după voința și o- 
rientarea fiecărei națiuni, atît cu 
U.R.S.S. cît și cu alte națiuni din 
Europa de est, care ar fi gata 
sa facă acest lucru". El a de
clarat că N.A.T.O. trebuie să se 
orienteze spre destindere „în- 
tr-un mod prudent și serios". 
Subliniind că „ar fi grav să des
chidem o conferință prost pre
gătită", DebrĂ a spus că înain
te de convocarea acesteia ar tre
bui înlăturate obstacole conside
rabile.

Referindu-se la aceeași proble
mă, ministrul de externe belgian, 
Pierre Harmel, a apreciat că 
„trebuie făcut un efort pentru o 
escaladare spre pace", subliniind 
totodată că țara sa va rămîne 
fidelă N.A.T.O. și-și va menține

Orientul
Apropiat

PROIECT IORDANIAN 
PENTRU SOLUȚIONAREA 

CONFLICTULUI
WASHINGTON. — Regele 

Hussein al Iordaniei și-a încheiat 
vizita oficială pe care a întreprin
s-o în Statele Unite. în cadrul 
unei conferințe de presă, Hussein 
a prezentat, potrivit agenției 
U.P.I., „un plan de pace" în O- 
rientul Apropiat, care prevede 
șase puncte : încetarea tuturor 
actelor de beligeranță ; respecta
rea și recunoașterea suveranității, 
integrității teritoriale și indepen
denței politice a tuturor statelor 
din această regiune ; recunoaște
rea dreptului tuturor popoarelor 
de a trăi în pace, în limita unor 
granite sigure și recunoscute, fără 
amenințări sau acte de război; 
garantarea dreptului de navigație 
în Golful Akaba și Canalul de 
Suez pentru toate statele ; garan
tarea Inviolabilității tuturor state
lor din regiune prin orice măsuri, 
inclusiv crearea de zone demili
tarizate ; acceptarea unui acord 
echitabil în problema refugiaților 
palestinieni.

Hussein a reamintit cererea sta
telor arabe privind retragerea tru
pelor israeliena din toate terito
riile ocupate în urma conflictului 
din iunie 1967, 

o contribuție adecvată la alianța 
nord-atlantică, el a declarat că 
trebuie dezvoltate contactele bi
laterale și multilaterale între Est 
și Vest, îndeosebi pe plan cultu
ral, tehnic și științific. Pe planul 
dezarmării, Harmel a spuș că ar 
putea fi prevăzute „modele" re
gionale.

In intervenția sa, ministrul ca
nadian de externe, Mitchell 
Sharp, a arătat că Alianța atlan
tică trebuie să fie gata să stu
dieze în detaliu posibilitățile des
chise prin propunerea țăplor 
membre ale Pactului de la Var-^ 
șovîa de a se organiza o confe
rință pan-europeană asupra secu
rității, iar ministrul de eitems al 
.Marii Britanii, Michael Stewart, 
a subliniat că înainte de anga
jarea pe calea unei conferințe 
pan-europene trebuie să existe 
siguranța că pot fi realizate pro
grese spre reglementarea proble
melor europene aflate în sus
pensie.

„Propunerile de la Budapesta 
merită un studiu prealabil foar
te serios" — a declarat minis
trul de externe al Olandei. Jo
seph Luns, afirmînd totodată că 
ar fi „prematur" ca ele să fie 
acceptate.

Ministrul afacerilor externe al 
Greciei, Pipînelis, a apreciat că 
N.A.T.O. trebuie să aprofundeze 
ofertele de destindere venite din
spre Est, considerînd însă că 
participarea Statelor Unite este 
esențială pentru orice conferința 
pan-europeană. După părerea 
ministrului de externe al Turciei, 
I. S. Caglayangil, N.A.T.O. are 
sarcina de a căuta destinderea 
fără să piardă din vedere „ele
mentele ce se află la baza soli
darității membrilor Alianței A- 
tlantice". Willy Brandt, ministrul 
de externe al R. F. a Germaniei, 
a propus ca Alianța Atlantică să 
publice o declarație în care 
să-și exprime dorința de a parti
cipa la o conferință pentru secu
ritatea europeană subliniind, tot
odată, că o asemenea conferință 
trebuie să fie minuțios pregătită, 
și ea trebuie să fie convocată 
numai daca există speranțe că 
va fi realizat un progres.

Secretarul de stat al S.U.A., 
William Rogers, a afirmat că 
țările occidentale „trebuie să ex
ploreze în amănunțime" propu
nerile făcute la Budapesta. El a 
declarat că trebuie să se obțină, 
pe calea tratativelor, clarificări 
cu privire la bazele de pornire 
de pe care se va putea angaja 
o destindere veritabilă. Cu toate 
acestea, secretarul de stat ameri
can s-a pronunțat în favoarea în
tăririi capacității forțelor Alian
ței Atlantice, subliniind că mem
brii N.A.T.O. „trebuie să promo
veze pacea de pe poziția unei 
securități solide, ei trebuie să-și 
păzească solidaritatea politică și 
să adapteze Alianța la evenimen
tele care survin".

Participanții la sesiune au a- 
bordat, de asemenea, diferite 
alte probleme, printre care orga
nizarea în viitor a activității 
N.A.T.O., apropiatele tratative 
dintre S.U.A. și U.R.S.S. în pro
blema folosirii exploziilor nuclea
re în scopuri pașnice, situația 
din Orientul Apropiat și situația 
din Vietnam.
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