
Proletari din toate țările, uniti-vă!
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Mehedinți. Pulsul campaniei se simte peste tot. Din păcate, 
nu peste tot cu aceeași intensitate. Relatările de mai jos sînt 
elocvente.
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SALCIA : Același ritm de lucru 
și ziua, fi noaptea.

Cooperativa agricolă din comu
na Salcia se numără printre 
unitățile care au organizat foarte 
bine desfășurarea lucrărilor în 
actuala campanie. S-a lucrat în 
fiecare zi de dimineață și pînă 
seara tîrziu la semănat, iar noap-

MII DE TINERI AU PARTICIPAT, IERI, LA
CITIȚI ÎN PAG. A 2-A

STAGIUNEA PERMANENTĂ REZOLUȚIA

A MUNCII PATRIOTICE
CONFERINȚEI

A VII-A A U.A.S.R

tea, la lumina reflectoarelor, Ion 
Martin, Ion Pup și Ilie Cotoi — 
cei mai destoinici dintre tinerii 
tractoriști — au arat sau au dat 
cu sapa rotativă pe grîu și lu
cerna. Mazărea, floarea-soarelui, 
sfecla de zahăr și celelalte culturi 
din prima epoca, cărora anul 
acesta le-au fost rezervate 550 de 
hectare, au fost însămînțate. In 
același timp, o atenție specială 
a fost acordată însămînțării po
rumbului, reușindu-se ca, în nu
mai trei zile, această importantă 
cultură sa fie semănată pe mai 
bine de un sfert din cele 1 200 
de hectare repartizate. Acestor 
realizări li se alătură, de aseme
nea, cele 102 hectare culturi le
gumicole (din 224 planificate) 
însâmmțate pînă acum.

Printre obiectivele înscrise în 
agenda zilelor următoare — după 
cum ne informa Dumitru Belu, 
secretarul organizației U.T.C. — 
obiective în realizarea cărora s-au 
angajat cu pasiune și cei 300 
tineri ai comunei, amintim : pînă 
la 23 aprilie să se încheie se
mănatul porumbului și plantarea 
întregii suprafețe rezervate roșiilor 
și verzei timpurii ; să se fertili
zeze fazial lucerna ; sa se aplice 
prima sapă la vie pe 50 hectare ;
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să se execute corectarea cursului 
a cinci pîrîiașe care, pînă acum, 
scoteau din producție peste 10 
hectare etc.

...Așadar, zilele următoare var 
cunoaște în comuna Salcia a- 
ceeași activitate intensă 1

V1NĂTORI: O liniște 
spune totul...

Cu gîndul ca vom găsi 
leași fapte și la Vînători, 
mers, mai întîi, la cîmp. 
aici — o liniște completă,
un tractor, nici un cooperator pe 
terenurile ce urmează să fie se
mănate. Tîrziu, în miezul zilei, 
cu ajutorul paznicului, l-am des^ 
coperit, invitîndu-1 la sediu, pal 
președintele cooperativei, ingine-» 
rul Gheorghe Vladu.

Ce ne spune președintele ? O 
ploaie de motive : „Am mai fi 
însamînțat, dar se adunaseră niște 
nori și ne-a fost teamă să nu 
ne apuce ploaia cu semințele în 
cîmp ; am fi lucrat într-un ritm 
mai rapid decît prevăzusem, dar 
Ia sfecla de zahăr nu ne-a ajuns 
sămînța luată de dimineață din 
magazie, am fi...".

Dar de ce să mai înșirăm acest 
lanț nesfîrșit de motive ? Cert 
e ca cele 19 tractoare ale secției 
(condusa de Constantin Stănășoiu 
de la I.M.A. Obîrția de Cîmp)

Aprilie — luna muncii patriotice — se apropie de sfirșit. R2s- 
punzînd chemării Comitetului Central al Uniunii Tineretului Co
munist, mii de tineri din orașele ți satele patriei, uniți într-un 
unic șuvoi creator, au lucrat, în cursul zilei de ieri, cu însufleți
re șt pasiune, pe numeroase șantiere ale muncii patriotice. In une
le locuri — după cum transmit corespondenții noștri — „soarele 
a zîmbit iar" : în județe ca Timiș, Dolj sau Deva, ploua și a fost 
timp frigutos; la Suceava, in locul acțiunilor de împădurire, ține

ți teiul a lucrat la deszăpezirea drumurilor... Pretutindeni, irud, 
hărnicia și-a spus cuvintul. Rămîne ca acest bilanț să fie între
git, în zilele următoare, cu noi acțiuni, cu noi fapte demne de 
hărnicia tinerilor, de tradiția — continuu îmbogățită — a muncit 
patriotice în țara noastră.

• BUCUREȘTI :
SOARELE A ZIMBIT RAR..

Pe harta muncii patriotice a 
municipiului, întocmită de la 
începutul lunii aprilie, o serie 
de stegulețe ne-au indic , ieri, 
locurile unde se desfășurau ac
țiuni tinerești.

Peste 1000 de tineri au lu
crat, la capătul magistralei Sud, 
Ia amenajarea „Parcului tinere
lului". Elevi ai liceului „Șincai" 
și alți tineri, din diferite între
prinderi, au efectuat vaste lu
crări de săpături și taluzare, de 
curățire a parcului sau de a- 
menaj'are a aleilor. Nu i-au in
comodat nici terenul moale, nici 
porii care amenințau cu ploaie.

Entuziasmul lor a înregistrat 
aceeași „temperatură" și pe un 
alt mare șantier al tineretului 
din Capitală : Pantelimon II. 
Peste 1 500 de tineri de la li
ceele nr. 13, 15, 16, 29 și 38, 
alături de eleni școlii de coo
perație, au lucrat la terasarea 
taiuzurilor și la împrâștierca 
pămîntuluî, în locurile unde, în 
vara aceasta, se vor amenaja te
renuri de spoit și ștranduri, pri
mul „club nautic" al tineretu
lui din Capitală, și, totodată, u- 
nul din cele mai frumoase „ine
le" din salba de lacuri â Co- 
lentinei.

Ne-am deplasat — urmînd 
stegulețele de pe hartă — și în

alte locuri. Sediul organizației 
U.T.C. a sectorului VII... în ju
rul orei 8, dimineața, peste 100 
de tineri așteptau să li se dis
tribuie unelte și să plece spre 
locurile de muncă. De ce nu 
se stabiliseră, însă, dinainte 
punctele de lucru, n-am izbutit 
sa aflăm. Ne-a surprins, de a- 
semenea, și faptul 
fost puși să sape 
jurul pomilor de 
dele Orhideei și 
lescu, în dreptul 
prinderi sau case particulare...

Poate că, o dată cu îndrep
tarea timpului, cînd terenul va 
permite deschiderea tuturor șan
tierelor de pe salba de lacuri a 
riului Colentina, comitetul mu
nicipal U.T.C. va canaliza toate 
eforturile tinerilor spre aceste 
obiective fără a le lăsa să se 
irosească în 
în obligația

că tinerii au 
pastilele din 
pe bulevar- 
Dinicu Go- 
unor între-

acțiuni care intră 
altor responsabili.

ȘT. GANESCU

• CLUJ :
O COMPETIȚIE 
A FRUMOSULUI

Coloane de tineri s-au 
dreptat, în această zi, spre 
mari puncte de lucru : 
raionul 2, pepiniera dendriflo- 
ricolă și șantierul-parc nr. 2 
Gheorghieni. La primul punct, 
100 de studențî aî Facultății de 
stomatologie au săpat gropile în

în- 
trei 

micro-

nr.

(Continuare în pag. a IV-a)
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PLEDOARIE PENTRU
ARTICOLUL
DE ZIAR

SÂNZIANA POP

tn fiecare seară, la televi
zor. un reporter anunță mer
sul însămînțărilor. Emisiu
nea e .alcătuită din cifre, din 
scheme $i din hîrtii, și im
pulsul ar fi să întrerupem 
imaginea. Dar reporterul te
leviziunii e sincer. E un pro
fesionist ne care problemele 
agriculturii îl interesează în 
mod real. Un om sincer nu 
poate fi întrerupt. Un om 
sincer are cuvîn.tu.1. Are pu
terea cuvîntu-lui. Un om sin
cer redobândește pentru vor
bire sensuri mortificate 
prin uz.

S-a întrebat cineva, vreo
dată, care e stilul ziaristicii 
noastre economice ? Cum se 
furnizează știrile despre a- 
gricultură și despre indus
trie ? A avut loc vreo dez
batere nrofesională în acest 
scop ? Ne-am întrebat vreo
dată de ce deschidem ziarul 
la pagina culturală și la 
sport ? De ce închidem une
ori aparatele de radio la e- 
misiunile cu caracter agrar ? 
De ce închidem uneori tele
vizorul la emisiunile cu ca
racter industrial ?

Cu rare excepții, comenta
riile economice se fac în 
presa noastră stereotip. Ni
meni nu se preocupă de psi
hologia cititorului fată de 
faptul obișnuit. Nimeni nu 
se întreabă dacă realitatea 
se poate numi oricum. .i25’/o 
din pămînturi s-au arat în 
județul Dolj". Ei si ? Prefe
răm cu toții Știrile sportive, 
formidabilei (noutăți.

economică 
refuza ambiția 

expresiei, a 
chestiunile a- 

proprietatea

Publicistica 
nu-și poate 
originalității 
modalității, 
cestea nu sînt 
privată a sectorului literar. 
Articolul de ziar nu poate 
exista numai pentru că nu
mește un adevăr 
un fapt real. Ne 
într-o realitate 
psihologic sîntem 
puși pentru faptul 
mai mult decît pentru fap
tul cotidian. Publicul cititor 
trebuie cîștigat, trebuie re- 
obișnult cu ..banalul". Exis
tă o competiție care n.u se 
poate ignora. Mijloacele de 
informație publicistică sînt 
la ora aceasta extrem de 
variate, fiecare din ramuri
le existenței noastre își re
vendică cel puțin o rubrică 
într-un ziar. Divertismentul 
în special. Și mai există ci
nematograful, radioul, te
leviziunea ! Cum să atragi 
în condițiile acestea atenția 
asupra unui articol care 
vorbește despre însămînțări?

Am făcut undeva, în Ar
deal. un an de școală agri
colă. șî lucrurile care m-au 
impresionat profund erau 
două : felul în care plecam 
la cîmp cintînd, cu sapa pe 
umăr, păstrînd în mers ca
dența ocrotind în fiecare di
mineață la ora șase faptul 
acesta ca pe un eveniment 
deosebit, și cimpui, cîmpul 
târziu de ootombrie, cîmpul

(Continuare în pag. a IV-a)

economic, 
menținem 
continuă, 

predis- 
aparte

care vor fi sădiți puieții ce vor 
împodobi, în curînd, cartierul cu 
salbe de verdeață. La celelalte 
doua obiective, aproape 200 de 
elevi de la Grupul școlar sani
tar și de la Liceul nr. 1 și-au 
unit eforturile pentru amena
jarea unei adevărate „perle** a 
cartierului : lacul de aici, în 
care se dezvoltă o floră rară, 
cercetată cu interes de specia
liști. Ne-a fost imposibil 
dată fiind larga desfășurare 
forțe, mișcarea și freamătul 
— sa facem un bilanț al 
țiunilor de muncă patriotică 
treprinse, ieri, la Cluj. ~ 
spune, că orașul a avut aspec
tul unui uriaș șantier. Dealul 
Cetățuia va deveni astfel, prin 
acțiunile de muncă patriotică 
ale tinerilor, o adevărată bază 
sportivă.

de 
lor 
ac- 
în- 

Putem

IOAN RUS

• SIBIU :
LUCRĂRI ÎN VALOARE DE

4 MILIOANE LEI

In cinstea zilei de 1 Mai și 
a celei de-a 25-a aniversări a

imptom caracteris
tic al reintegrării 
profesionale, situa
rea sub norma de 
producție îți face 
simțită prezența,

mecanică din Timi- 
și in alte părți o 
angajarea noilor 

de absolvenți ai

In Uzina 
șoara ca 
dată cu 
promoții 
școlilor profesionale : începînd 
deci, din luna august și conti- 
nuînd — în permanentă des
creștere, după cum apreciază 
interlocutorii noștri — pină 
în lunile aprilie-mai, cind se 
înregistrează doar cazuri izo
late. Compartimentul în care 
are loc acest proces, nefavora
bil atît pentru rezultatele în 
ansamblu ale întreprinderii 
cît și pentru ale fiecărui mun
citor în parte, este secția pre
lucrări mecanice. Datele lunii 
ianuarie consemnează aici 32 
de tineri rămași sub normă, 
față de 59 în decembrie ; apre
cierea aproximativă a numă
rului lor în februarie indică o 
cifră cuprinsă între limitele 
23—28. Investigarea cauzelor 
care duc la crearea unei atari 
stări de lucruri vizează deci, 
de la bun început, o categorie 
distinctă — absolvenții școlii 
profesionale. Timpul pus în 
discuție — primul an de acti
vitate. întrebăm : se datorește 
acest fapt cunoașterii superfi
ciale a meseriei, insuficientei 
acomodări cu specificul de fa
bricație al uzinei ?

Eliberării, tinerii din județul Si
biu, mobilizați de comitetul ju
dețean U.T.C., au efectuat, în 
cursul acestei săptămîni, impor
tante acțiuni de munca patrio
tică, care au culminat în 
cursul zilei de ieri. Au parti
cipat, în total, 10 000 de tineri, 
efectuînd 49 000 ore de muncă 
voi un tar-patriotică. Numai dumi
nică, 1800 de tineri au prestat 
circa 6 000 de ore. An fost îm
pădurite 14 hectare ; au fost 
plantați în aliniamentul șosele
lor 2 500 plopi ; au fost colec
tate 75 000 kg fier vechi : 800 
hectare de pășuni și finețe au 
fost amenajate de către tineri, 
și tot ei au amenajat parcuri ți 
zone verzi pe o suprafață de 2 
hectare. In această tăptămînă au 
început ți lucrările de plantare 
a 1200 plopi negri la Avrig ți 
Porumb a cu de Sus. Valoarea lu
crărilor se ridică la peste 4 mi
lioane leL

NICOLAE PETROMCI 
subredacția 

„Scânteii tineretului"

Inaugurarea 
șantierului 
național->

al tineretului 
de la Mangalia

Intr-un cadru sărbătoresc, 
duminică a avut loc inaugu
rarea șantierului național al 
tineretului de la Mangalia. Pe 
șantier, unde ie construiesc 
importante obiective turistice, 
vor lucra peste 400 de tineri 
brigadieri din județul Con
stanța și din țară. Pentru 
mulți brigadieri, șantierul va 
constitui, totodată, o scoală 
de calificare în meseriile de 
zidar, dulgher, fierar-betonist. 
mozaicar și altele. (Agerpres)
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Voi începe cu două decla
rații. Mi le-au făcut în spa
țiul tunelului de ieșire spre 
terenul de joc (stadionul Re
publicii) jucătorii Iancu și 
Lupescu, Iancu : ,,uită-te la ei 
(ei, adică Rapidul) sînt atît 
de îngîmfați îneît îmi vine 
să nu mai intru pe teren ; 
Motroc, parcă ne plîn- 
ge de milă... tot așa au 
făcut rfndva șd cu Arie- 
șul-Turda. Și apoi Lu
pescu (la ieșirea din teren ’): 
..N-au vrut să programeze 
meciul pe Giulești, iar eu șl 
ceilalți colegi din apărare ne 
simțim ca în deplasare pe 
stadionul Republicii".

Iancu, departe de forma a- 
ceea care l-a făcut pe un 
antrenor să exclame : „băia
tul ăsta, dacă nu va uita că 
vine din Balta Albă, unde 
au crescut și Varga și Pîr- 
călab și dacă va ocoli cir
ciuma „La trei ochi sub pla
pumă", va ajunge „tîmplă de 
icoană**, departe, deci, de 
imaginea jucătorului cu gru
maz de taur și șut de cano- 
nier englez în colonii, dotat 
cu un pătrunzător spirit de 
observație, a intuit foarte 
bine starea de spirit a Ra
pidului : îngimfare și în
credere nesflrșită în steaua 
nordului.

Dar, Rapidul, rămas pînă în 
măduva oaselor Rapid (Giu- 
leștiul este, se știe foarte 
bine, singura porțiune din 
România unde se produce 
fără să ce tină seama de re
gulile agrotehnice atita pi-

per cît 
Europa 5 
America 
în petic 
prea minunatului 
bicei. Timp de 45 de minute 
gararii au asaltat poarta ex
celentului navetist Stefănes- 
cu, dar n-au putut să în
scrie. Codreanu, Dan și Dinu 
l-au întins pe tînărul portar 
spre toate colțurile porții, 
dar n-au izbutit să-1 înfrîn- 
gă. Asta, pentru că Neagu 
n-a existat pe teren, iar Ma- 
zurachis (știați că Rapidul 
a dat în schimbul lui Mazu- 
rachis patru jucători ? !) a 
fost o scrumbie în plasa Iul 
Pleșa. Lipsiți de Dumitru și,

(Continuare în pag. a 111-a)
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. U“ Cluj 
Dinamo Bacău 
Jiul
„U" Craiova 
„Poli- Iași
A.S.A. Tg. Mureș 
Steaua
Crișul 
Farul 
Petrolul 
Progresul 
F. C. Argeș 
Vagonul

„PROBL EMA NO UA

MEANDRELE
DEBUTULUI PROFESIONAL

— Pe Berindei, Chirichen, A- 
damescu, trei dintre tinerii 
care nu reușesc să-și îndepli
nească normele de producție 
— precizează maistrul Mihai 
Totoc — îi cunosc de cînd 
erau ucenici. Cred că în ulti
mii 20 de ani nu am avut e- 
levi de talia lor. Aptitudinile 
profesionale, perseverența, dis
ciplina erau atributele care-i 
recomandau drept viitori ex- 
celenți muncitori. Ți-era mai 
mare dragul să lucrezi cu ei...

De fapt, despre tinerii mun
citori intrați pe poarta între
prinderii, fără nici o excepție, 
toți cei cu care am stat de 
vorbă — maiștrii, șefi de echi
pă, muncitori mai vîrstnici — 
afirmă : din punct de vedere 
profesional sînt bine pregătiți. 
Au făcut practică în uzină. 
Există un atelier școală bine 
dotat. în anul III ii s-au re-

• NE1NDEPLINIREA NORMELOR TREBUIE NEAPĂRAT SA 
ÎNSOȚEASCĂ PRIMII PAȘI Al ABSOLVENȚILOR ȘCOLII PRO
FESIONALE ÎN PRODUCȚIE? • LA ACEASTA ÎNTREBARE, 
COMITETUL U.T.C. DE LA UZINA MECANICA DIN TIMIȘOARA 

NU A GĂSIT ÎNCĂ RĂSPUNSUL ADECVAT

partizat lucrări din planul de 
producție al secției. Atunci ?

Ne-am gîndit că poate, poa
te, cauzele fenomenului con
stau în lipsa de preocupare a 
întreprinderii pentru crearea 
condițiilor adecvate de mun
că : utilaje, S.D.V., repartizarea 
de lucrări necorespunzătoare 
calificării lor, mai slab plătite..

— Nu se poate vorbi de așa 
ceva — ne spunea strungarul 
Bujor Adamescu. Poate doar 
în prima lună, Ia venirea în 
uzină.

— Scule am — confirmă 
loan Balint. Mașina merge 
destul de bine...

— Nu putem nega, comple
tează maistrul loan Ciocoi, că 
există și cazuri în care, dato
rită absențelor repetate de la 
serviciu, ne pierdem încrede
rea în probitatea profesională 
a unui tinăr și atunci îi încre
dințăm lucrări de mai mică 
importanță. Nu nc putem per
mite luxul ca toată programa
rea să ne fie dată peste cap. 
Imediat însă ce observăm o

schimbare în bine, procedăm 
în consecință.

— Principala cauză care de
termină apariția acestei situa
ții, spune Ioan Bolog, secre
tarul comitetului U.T.C. co
ordonator, rămîne nerespec- 
taiea disciplinei în producție.

înregistrăm afirmațiile se
cretarului comitetului U.T.C. 
coordonator ca deplin în
dreptățite. Iată și cîteva pă
reri care le ilustrează convin
gător.

— In februarie — ne spune 
maistrul Mihai Totoc — Be
rindei și Chirichen au lipsit 
zile de-a rîndul.

— Mirenco Radovan — ne 
informează maistrul Iosif Kru- 
zelici — bate toate recorduri
le de indisciplină. Lipsește ne
motivat lună de lună...

— Ca să nu mai vorbim de 
plecările de lingă mașină, de

ETAPA
HIIBARE

Rapld — Dina
mo Buc. ; Stea
ua — Progresul; 
„Ud Qraiova — 
..Poli" Iași; 
U.T.A. — Vago
nul ; „U“ Cluj — 
Crișul ; A.S.A. 
Tg. Mureș — Pe
trolul ; Jiul — 
Farul ; Dinamo 
Bacău 
Argeș.

organizarea necorespunzătoare 
a locului de muncă — com
pletează strungarul Nicolae 
Lodoabă — comune majorității 
celor care nu-și îndeplinesc 
normele de producție.

încălcarea flagrantă a dis
ciplinei în producție, iată deci 
adevărata cauză care generea
ză râmînerile sub normă. 
Schimbarea calității de ucenic 
cu cea de muncitor atrage du
pă sine o schimbare a însuși 
modului de viață al tînărului. 
Ca elev al școlii profesionale, 
locuia în cămin sub directa în
drumare a profesorilor și in
structorilor. Absențe nemoti
vate ? Intîrzieri ? Erau aproa
pe imposibil de produs. O da
tă cu angajarea în întreprin
dere, prin firea lucrurilor, fie
care își organizează timpul așa 
cum crede de cuviință. Orice 
formă de control exterior 
dispare. Ar fi poate și asta o 
explicație a faptului că une
ori, în primele luni mai ales, 
se înregistrează un dezechili
bru, soldat în ultimă instanță 
cu absențe nemotivate, întîr- 
zieri, neîngrijirea locului de 
muncă etc. Emanciparea, sur
prinzător, acționează în sens 
negativ ! Este bine că secreta
rul comitetului coordonator a 
sesizat acest aspect. Dar, insis
tăm noi, organizației U.T.C. îi

CH. GHIDRIGAN

(Continuare în pag. a IV-a)
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REZOLUȚIA
Conferinței a Vll-a 

a U. A. S. R.

Așa cum s-a relatat în zia
rul nostru din 19 aprilie a.c., 
Conferința UA.S.R. a trecut
— in ultima zi a lucrărilor
— la alegerea Consiliului 
VA.S.R. și a Comisiei de cen
zori. Prin vot secret, delegații 
la Conferință au ales pe cei 
97 de membri și 28 de 
membri supleanți ai Consiliu
lui CA.S.R., precum și pe 
membrii Comisiei de cenzori.

CONSILIUL UNIUNII ASOCIAȚIILOR
STUDENȚEȘTI DIN ROMÂNIA

Cea de-a VII-a Conferință a U.A.S.R. a analizat reiulțatete 
obținute de studenți în pregătirea profesională |i petiției. a 
dezbătut munca desfășurată în ultimii doi ani de arganuațiile 
de tineret din institutele de învățămint superior, con tribala 
lor la procesul complex de formare multilaterală a cadrelor 
cu pregătire superioară necesare dezvoltării economice fi 
soci ?Z-culturale a țării, a stabilit sarcinile ce revin in viitor 
Uniunii Asociațiilor Studențești din România.

Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, Conferința a ex
primat devotamentul nemărginit al întregului tineret «niver- 
sitar față de patria noastră — Republica Socialistă Româ
nia — adeziunea deplină la politica internă și externă a Par
tidului Comunist Român, inspirată din realitățile economice 
și social-politice ale țării, pusă în slujba intereselor vitale 
ale poporului nostru, a nobilelor sale năzuințe spre progres 
și bunăstare, în slujba construirii socialismului fi comunis
mului, a păcii și securității internaționale.

lnscriindu-se in complexul de măsuri adoptate In ultimii 
ani de conducera partidului și statului pentru perfecționa
rea continuă a vieții economice, social-politice și cultura le 
a țării, Directivele Comitetului Central și Legea invățămin- 
tului marchează un important pas înainte în așezarea șeolii 
noastre superioare pe baze moderne, creează cadrul optim 
penii u pregătirea multilaterală a tineretului studios. Expri- 
mînd recunoștința fierbinte a studențimii patriei față de clasa 
muncitoare, țărănime, intelectualitate, față de întregul nos
tru popor, de Partidul Comunist Român in frunte cu Comite
tul său Central, pentru condițiile tot mai bune de muncă și 
viată, pentru dragostea și solicitudinea cu care este înconju
rată tinăra generație. Conferința clă glas hotărîrii tuturor stu
denților de a munci cu mai multă răspundere și a dovedi 
mai multă sîrguință în pregătirea profesională, in însușirea 
științei și culturii, în formarea lor ca specialiști, cu vaste cu
noștințe teoretice și practice, militanți activi pentru înfăp
tuirea politicii partidului de ridicare a României socialiste pe 
noi culmi ale progresului și civilizației.

Conferința aprobă raportul Consiliului U.A.S.R. și activi
tatea desfășurată de acesta. Analizind multiplele aspecte ale 
activității organizațiilor de tineret din învățămîntul superior. 
Conferința dă o apreciere pozitivă contribuției lor la ridica
rea continua a nivelului de cunoștințe al studenților, muncii 
politice de educare în spirit comunist al viitorilor intelectuali, 
acțiunilor inițiate pe plan cultural-artistic, sportiv, turistic 
și social-gospodăresc.

In lumina sarcinilor puse de partid în fața școlii noastre 
superioare și a organizație revoluționare a tineretului nos
tru, Conferința a stabilit direcțiile muncii viitoare a U.A.S.R. 
în vederea r dicării eficienței întregii sale activități, înlătură
rii deficiențelor existente în diferite sectoare de activitate, 
sporirii contribuției sale la îmbunătățirea procesului de în- 
vățămint, asigurării unei participări active a întregii stu- 
dențlmi — parte integrantă a tineretului român — la viața 
politică și obștească a țării.

1. Conferința subliniază cu hotărîre că, in contextul dez
voltării științei, tehnicii și culturii contemporane, al perfec
ționării continue a învățămîntului superior, al exigențelor im
puse de construcția socialistă în România, obligația primor
dială a studenților este de a învăța neostenit pentru a do- 
bindi o înaltă pregătire teoretică și practică, un larg orizont 
științific și cultural.

Pentru îndeplinirea acestei obligații, elementul ho târî tor 11 
constituie efortul personal, studiul individual, frecventarea 
cu regularitate a cursurilor, pregătirea sistematică a sein mă
riilor. consultarea unei largi bibliografii de specialitate.

Asociațiile au datoria să sprijine activ corpul didactic, rea
ducerile institutelor și facultăților in vederea stimulării in
teresului studenților pentru cercetarea științifică, arieniatâ 
spre rezolvarea unor probleme concrete ale economiei și cul
turii noastre. Conferința recomandă constituirea unei cocnuii 
permanente de coordonare pe pla^i național a activității ști
ințifice studențești.

Prezența și activitatea reprezentanților studenților în con
siliile profesorale și în senatele universitare — expresie a în
tăririi democratismului în învățămîntul superior din țara 
noastră și a creșterii rolului asociațiilor studențești in viața 
universitară — impun participarea lor activă la imbnitiil- 
rea procesului instructiv-educativ, la înfăptuirea prevederi
lor Directivelor Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român și ale Legii învățămîntului.

Conferința apreciază că cea mal înaltă Îndatorire patrtotieâ 
a fiecărui student este de a merge, după absolvire, aceia 
unde țara are mai multă nevoie de capacitatea și priceperea 
sa, răsplătind prin muncă eforturile depuse de partidul, statei 
și poporul nostru pentru asfgurarea tuturor condițiilor BCce- 
sore bunei sale pregătiri.

2. Conferința a dezbătut pe larg îndatorire* ee revine 
asociațiilor de a contribui, prin întreaga lor activitate, la 
procesul complex de formare a intelectualilor comuniști.

Asociațiile trebuie să cultive la studenți interesul continuu 
pentru cunoașterea și însușirea principiilor fundamental» 
ale marxism-ieninismului, pentru formarea unor convingeri 
politice și ideologice ferme, hazate pe concepția științifică 
materialistă despre lume ți viață.

Ca organizații militante, revoluționare ale tineretului stu
dios, asociațiile au sarcina de a iniția ample acțiuni politice 
caro să contribuie la înarmarea studenților cu principiile de 
bază ale politicii interne și externe a Partidului Comunist 
Român, la cunoașterea hotărîrilor de partid și de slut privind 
dezvaltarea economică și socială a țării.

Folosind o gamă largă și variată de forme de activități 
politico-educative, asociațiile trebuie să pună in centrul preo
cupărilor lor formarea studenților ca intelectuali militant!, 
cu o temeinică pregătire ideologică, capabili al ia parte ac
tivă» la confruntările de idei, să combată argumentat, ști
ințific concepțiile retrograde și mistice, manifestările ideolo
giei si moralei burgheze.

Asociațiile trebuie să contribuie nemijlocit la dezvoltarea 
conștiinței socialiste a studenților, să militeze activ pentru 
educarea tineretului universitar în spiritul patriotismnlui so
cialist, al devotamentului față de partid — forța politică con
ducătoare a întregii noastre națiuni, al dragostei și respec
tului fața de clasa muncitoare, față de făuritorii bunurilor 
materiale și spirituale, al dăruirii și abnegației pentru cam 
propășirii patriei socialiste. Asociațiile sînt datoare să con
tribuie la dezvoltarea unității și frăției dintre tinerii români, 
maghiari, germani și de alte naționalități, la educarea in spi
ritul devotamentului nețărmurit față de patria comună — 
România socialistă.

Asociațiile sînt chemate să contribuie la educarea tinere
tului universitar în spiritul principiilor etice ale umanismu
lui socialist, să militeze pentru formarea trăsăturilor morale 
ale intelectualului comunist, caracterizate prin demnitate, 
principialitate, cinste și modestie, răspunderea față de înde
plinirea sarcinilor obștești, atitudine ireproșabilă în viață 
și societate, să determine formarea unei puternice opinii de 
masă împotriva fenomenelor și manifestărilor negative.

Asociațiile au îndatorirea de a asigura publicațiilor stu
dențești din institute o clară orientare ideologică și un con
ținut bogat, care să reflecte acțiunile și preocupările colec
tivelor studențești, să ofere studenților posibilitatea de a dei- 
bate activ, de pe poziții marxist-leniniste, probleme actuale 
politice, ideologice, filozofice și estetice.

Revistele „Viața studențească" și „Amfiteatru" trebuie să-și 
îmbunătățească permanent conținutul, să fie ancorate mai 
adine in preocupările studențimii, în realitățile societății noas
tre, să-și lărgească legăturile cu toate centrele universitare, 
să exprime atitudinea militantă, spiritul optimist al tinere
tului nostru, situîndu-se consecvent pe pozițiile ideologice 
și politice ale partidului nostru.

3. Dezvoltînd bogata experiență în domeniul muncii cul
turale, asociațiile trebuie să extindă activitățile menite să 
contribuie Ia lărgirea orizontului de cultură al tineretului 
universitar, să organizeze manifestări artistice și distractive 
care să cuprindă masa largă a studenților.

Consiliile uniunilor asociațiilor studențești au datoria să 
îndrume activitatea caselor de cultură și a cluburilor din 
institute pentru a asigura orientarea politică și ideologică a 
programelor acestora, combaterea tendințelor și orientărilor 
decadente din artă și literatură, stimularea inițiativelor și ma
il *?sf5ri'or cu pre7nant«ă finalitate educativă și un nivel inte- 
teiectual corespunzător exigențelor tineretului universitar.

Alba Marian, Alexe Crista- 
Dara, Almâșan Vaier, 

Amărioță Ion, Andrei Vasile, 
Andrei Viorel. Aurite Traian, 
Ralia Ladîszlan. Bălanescu 
Ti beri a. Beli Maria. Babuș- 
rav Pavel, Brandl Waltraut 
Olga, Breazu Ștefan, Brin za ș 
Petru. Bordeiann Viorica, Boș- 
tîna Constantin, Budoar Ma
ria Bnjdoia Nicolae, Căruș 
Trifen, Ceenșesca Elena Zoie, 
Comm Magdalena, Crelu 
Gheorghe. Comeann Ale ian- 

Crițan Veronica, Croi- 
lorw Petre. Corfu Ion, Dara- 
xoinea Nice Iar, Deac Titus, 
Defeonu loa. Does Cheor- 

Doci Nicolae, Dumi
trescu Zamfir, Eftimie Car- 
mca Veroaâca. Enacbe Radu, 
Guerilă Ejm4. Giurgiuțiu Vic
tor. Hâuganu Mihaî, Ilie Mar
gareta Letifia, lrimie Nicolae, 
î.-« Va'euiia. looeccu Sorin, 

t licleMcn Edita. Kristo Bela, 
Krvacs Eva. Manea Gheorghe, 
Mfltadeeca Nicolae, Mocanu 
Lauln Moldo* eanu Niculi- 
■o. Moewu Ion. Mormu Mî- 
haeăa, NaLansohn Almeria 
Laora. Neeuia Ștefan, Nicul- 
rea Vie ie ta. Niculae Maria, 
Nar^eeeu Nâmlae. Nitulescu 
Cihriih Ni^r Nicolae, O- 

Gkeorțhe. ^dade Vasile, 
Pâteon GahrirW. Peoesru Ca- 
hrfeăa. Pkotici lemn. Pîrvu 
^aaăeta. Firdnoi Elena. Pop 
Piacan Lca. Papa Florin,

rtagâ a m WmM *re-

«* flaccra tacrteta. *tonuM cu 
•tefitate «ateM toil e« EUKlul

♦
Conferința a Vll-a a U-A-SJL și-a dexfâțnrat lucrările in 

ambianța activității politice intense a întregului popor. în 
ea alert ni avi ntai ni creator, fără precedent, cu care clasa 
moocitoare. țărănimea. ioteleeiaaJitatea. toți «amenii muncii 
intîmpină cea de-a 25-a aniversare a eliberării patriei de sub 
jugul fascist, și Congresul al X-lea al Partidului Comunist 
Român.

In întâmpinarea acestor evenimente deosebite în viața po
porului nostru, Conferința cheamă toate asociațiile studen
țești din institute și facultăți. întreaga noastră studențime 
să militeze eu hotărîre pentru îndeplinirea cu succes a tutu
ror activităților și sarcinilor ee ne revin, pentru obținerea 
unor rexultate superioare la învățătură și în activitatea obș
tească.

In numele întregii studențimi. Conferința exprimă hotă
rârea Uniunii Asociațiilor Studențești din România — mem
bră a Frontului Unității Socialiste — de a se manifesta și 
în viitor ea o forță politică activă a societății noastre și se 
angajează solemn să militeze neabătut pentru traducerea în 
viață a politicii consecvente, marxist-leniniste, a Partidului 
Comunist Român, condus cu înțelepciune și clarviziune de 
Comitetul sân Central. în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru triumful socialismului și comunismului în 
patria noastră.

COMISIA DE CENZORI
Bmi !•«, < Cristian, Pin an Ileana, Puri Ger-

NTcmm. MUea Gheur-
ȘteSM Petra? Da- Tana Aurica.

COMITETUL EXECUTIV
AL CONSILIULUI U.AS.n.

TKALW ȘTOANESCU — președinte ; Zoe Elena Ceaușes- 
nr Gtoewfbe Daca. Radu Enaehe. Da Prp Păcuraru, Kalman 
Pasnaă. Mitea, Stoica — ‘.'repreședinți ; Sorin Ionescu — 

- : <■ i-.-ae-t! : Olea Iband Waltraut Viorica Bordeianu. 
Gbeorcke Cretu. Tnm Deac Ion Deleanu. Zamfir Dumitrei 

M ilait lrimie. Edita Keiemen. Beta Krislo. Ștefan Ne- 
rala. Mana Sacuîae. Skoiae Xicule^u. Eleat Frcdaaa. Aure- 
■b SMkvo. adr*a Mnn. Sacatm Gbeonhe Tro-

UN SALUT AL COLEGILOR 
DE PESTE HOTARE

tto PW «e nflltel te B-A-C,

PENTRU TOMPUL DV. LOIBE^

COMEDLASTU ruleaz* la Patria 
Carele 11: 14. 17; N). VKEMLRI 
MINL’XATX KA SPESSART ru
le ara la Repjbiica (orele 9.15 ; 
11 _JS ; 14 : M-M : ; 21). ADIO,
G&1NGO nJeaz* la Luceafărul 
(orele t : 11.15 : 11X ; 16 ; 11.15 ;

Pero-nar (orele f.3i ; 14.45 ; 
U : iUS ; UJi : SB). Excelsior (o- 
rele 9,*5 : 12 ; 14.15 ; 11.31 ; 18,45 ; 
21). Meiote (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 
16 ; 11.15 ; MJPț. Modern (orele 
B.3I ; 11.45 : 14 . 16-15 . U.3B ; 20.45). 
PE URMELE SOIMLLLI rulează 
la București tarele *.45 ; 11 ; 13,15 ; 
li ; 1*.M ; 21». Favorit (orele 10 ; 
U : uji ; 11 : M.M NOAPTEA E 
FĂCUTĂ PENTBU— A VISA ru
lează la Festival 1 orele I ; 11,15 ; 
13.3* ; IC ; 11.15 ; 2*JI), Gloria (o- 
rele 1 ; 11.15 ; 1L3* ; IC ; 18,15 ;
2fi,3*). PIPELE ruleaz* 1a Victoria 
(orele 1 ; 1LL5 ; 13J* ; 16 ; 18,30 ;
20.45) , Gri. ița (orele 9; 11.15; 
13,31 . ic : 11,15 : 2*JO). eclips/A 
ruleaz* La Central (orele 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 11.45 ; 21.15). V1RSTELE 
OMULUI ruleaz* la Lumina (ore
le *.30—16.31 în continuare : 18.45 ;
20.45) . PENTBU INC A PUTINI 
DOLABI ruleaz* la Doina (orele
11.30 ; 13,45 ; IC ; 11.15 ; 20.30). Da
cia (orele 8.3*—10.15 fn continuare;
18.31 : 20.45). CĂLUGĂRITĂ ȘI
COMISARUL ruleaz* la Union 
(orele 14 30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30).
TOTUL PENTRU RÎS rulează la 
Timpuri Noi (orele 3—21 în conti
nuare). EXPRESUL COLONELU
LUI VON RYAN rulează la în
frățirea (orele 15,15 ; 17.45 ; 20).
MARELE ȘARPE rulează la Bu- 
zești (orele 15,30 ; ÎS). RISCURILE 
MESERIEI ruleaz* la Bucegi (o- 
rele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30),  Miorița (orele 9 ; 11,15 ;
13,30 : 16 ; 18,15 ; 20,30). VERA
CRUZ rulează la Unirea (orele 
:5.20 : 18 ; TANDREȚE ora 20,30). 
CĂDEREA IMPERIULUI ROMAN 
rulează la Lira (orele 15,30 ; 19).
PAȘA rulează )a Drumul Sării 
(orele 15 ; 17,30 ; 20), Progresul (o- 
rele 15,30 ; 18 ; ȚAR ȘI GENERAL 
ora 20.15). LA EST DE EDEN 
rulează la Ciulești (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30). RIO BRAVO rulează la

în prima ședință a Consiliu
lui, ținută în aceeași zi, a fost 
ales Comitetul Executiv al 
Consiliului U.A.S.R.

Conferința a aprobat, în u- 
nanimitate, Rezoluția celei 
de-a Vil-a Conferințe a U- 
niunii Asociațiilor Studențești 
din România.

Publicăm în pagina de față 
Rezoluția adoptată și lista 
membrilor Consiliului U.A.S.R.

Popa Livia, Popa Maria, Po- 
povici Elena, Pusztai Kalman, 
Rnșcanu Ruxandra, Rebegea 
Dan, Reghini Ionel, Rogoșcă 
Mihai, Ruhman Elfrida, Sas- 
su Emilian, Sălăjan Aurelia, 
Siman Florentina Antoneta, 
Simionescn Bogdan, Sitaru 
Adriana, Stanciu Maria, Stâ- 
nescu Ștefan, Stancu Emi
lian, Ștefănescu Traian, Sto- 
ian Niculae, Stoica Mihai, 
Șova Pavel, Timofte Mihai, 
Tipi Lucel, Trocan Gheorghe, 
Tudose Florian, Țimbolschi 
Silvia, Untaru Ilie, Urs Iosef, 
Urtilă Emil Nicolae, Viuți 
Dan, Vlad Or hui sa.

MEMBRII SUrLEANȚI 
Al CONSILIULUI

Ana Frincu Emilia, Belaus 
Dorin, Bcjenaru Gheorghe, 
Bertea Ecaterina, Bîrsan Ga
briela, Bradea Gri go re, Rreazu 
Ion, Boboc Elena, Ciurtin Eu
genia Speranța, Farkaș Aladar, 
Filip Georgcta, Hui dube țiu 
Ortav Sorin, Iordachescu Sil
via, Koncz Clara, Koszta Ga- 
liriela Rozalia, Lup Viorel, 
Manea Ion, Niculescu Dorina, 
Pascale Steluța, Ploscar Vasi
le, Ponoran Ni ca nor, Popescu 
Mihaela, Rus Mihai, Schelei 
Ana, Szabo Ildiko Ileana, Șu
tea Maria, Tofan Dumitru, 
Tontsch Beate.

t»îă de coeziunea de cară m 
bucur* rtadurUe dv.. fat* da Im
portantul ral cară vl m confer* 
te viața poportdul.

Fotostin aceoizl ocazia pentru a 
▼* adresa, dragi colegi, un salut 
c*lduroa — al noatru personal Si 
al tuturor colegilor pe care 11 re- 
prezentăm — Imp reuni cu mulțu
mirile noastre pentru Invitația pa 
care ne-«țl adresat-a șl pentru 
calda dv. primire.

Slntem convinși el noul Consiliu 
al U.A.S.IL. alea din rin du rile dv., 
va urma, tot mal fructuos, aceeași 
linia în dezvoltarea relațiilor de 
colaborare Intre organizațiile 
noastre și Uniunea dv., In toata 
domeniile care in Teresa yJ cauzele 
drepte ale studenților.

V* ur*m succes la fnv*ț*tur* si 
în activitițile obștești, pentru În
florirea șl dezvoltarea României 
socialiste".

Cotroceni (orele 15,30 ; 18), BUNA 
ZIUA. CONTESA rulează Ia Pa
cea (orele 15,45 ; II ; 20.15). PE 
TEREN PROPRIU rulează la Vi
ton (orele 15,30 : 18). MONTPAR
NASSE 19 (ora 20,30). PE PLAJELE 
LUMII rulează Ia Floreasca (orele 
9 ; 11,15 ; 13.M ; 10 ; 18,15 ; 20,30).
TOM1S (orele 9—15,45 in continua
re ; 18,15 ; 20.30). TATA DE FA
MILIE rulează la Volga (orele 9— 
15.45 în eontinuare ; 18,15 ; 20,30). 
BECKET ruleaz* la Viitorul (o- 
iele 15,30 ; 19). CRIMA IN STIL 
PERSONAL rulează Ia Aurora 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) . ROLLS ROYCE-UL GAL
BEN rulează la Moșilor (orele
15,30 ; 18 ; TATA ora 20,30). PIA
NELE MECANICE rulează la 
Popular (orele 15,30 ; 18 , PRELU
DIU ora 20,30). ASTA SEARA MA 
DISTREZ rulează la Munca (ore
le 16 ; 18 : NU UITA... GARA LU- 
GOVA1A (ora 201 FELDMAREȘA- 
LA rulează la Flacăra (orele 15,30 ; 
18 ; CENUȘA ȘI DIAMANT Ora
20.30) , Rahova (orele 15,30 ; 18 ; 
CUT1TUL IN APA (ora 20,30). 
RĂUTĂCIOSUL ADOLESCENT 
rulează la Arta (orele 8,45—15,30 
în continuare ; 18 ; 20,15), Flamu
ra (ora 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) . MICUL FUGAR rulează la 
Ferentari (orele 15,30 ; 18 ; 20,15). 
SAMURAIUL rulează la Cringași 
(orele 15.30 ; 18 ; 20,30). ZIUA in 
CARE VIN PEȘTII rulează la 
Cosmos (orele 15,30 ; 18 ; 20.15).

• 17,30 — Telex TV. • 17,35 — 
TV. pentru specialiștii din indus
trie. Materiale plastice înlocuitoa
re de lemn șl metal > 18,05 — 
Limba franceză. Lecția a 55-a •
18,30 — Șoimii — emisiune pentru 
tineret. „Genune albe" — reportaj 
filmat la „Alpiniada tinerilor" • 
19.00 — Telejurnalul de seară. Bu
letinul meteorologic • 19,30 —
Gong — emisiune de actualitate 
teatială q 20,00 — Steaua fără
nume — emisiune concurs de mu
zică ușoară. Prezintă. Dan Desliu 
• 21,00 — Roman foileton : For
syte Saga (XXV) e 21,50 — Film

PETRESCU
de POMPILIU MARCEA

împlinirea a 75 de ani da 1* 
nașterea lui Camil Petrescu ne 
oferă mai iutii prilejul unor 
reflecții pe marginea actului 
artistic si a destinului creator. 
Autorul lqi ..Danton" a fost un 
ilustru exemplar din familia 
marilor spirite raționaliste ale 
culturii noastre si un adevărat 
mucenic al artei literare și evo
carea exemplului său se dove
dește totdeauna fertilă. Camil 
Petrescu a fost un fanatic al 
ideilor, pentru el o convingere 
odată dobîndită devenea o rea
litate care nu suporta nici o e- 
zitare și nici o tranzacție. Avea 
credința că ideile pentru care 
nu te lupți și la nevoie nu te 
sacrifici, nu-ți aparțin. Natura 
lui profund reflexivă, univer
sal de o mare bogăție și eleva
ție era dublată de un tempera
ment neînfricat și neînfrînt. De 
aceea n-a fost bătălie de idei de 
un anume ecou după 1922 în 
care Camil să nu joace un rol 
de prim plan, să nu ridice spa
da cu vlolența-i caracteristică. 
A sacrificat, nu o dată, în nu
mele adevărului în care credea 
cu frenezie, prieteni si apro
piat! (Amicus Plato, sed magia 
amica veritas) uneori chiar 
binefăcători, învingind parcă 
dilema dramatică a lui Gedu 
Ruscanu, eroul său din Jocul 
ielelor (vezi. în acest sens, pam
fletul DI. Eugen Lovinescu sub 
zodia seninătății imperturba
bile), și-a sacrificat înainte de 
toate propria (horribile dictu) 
situație materială dispretuind. 
ostentativ și programatic, Utili
tarismul vulgar și meschin care 
contagiază de atîtea ori chiar 
spirite Înalte. De un orgo
liu superior. în care intra 
decisiv conștiința propriei va
lori. intolerant cu mentalitatea 
gregară și comună, Camil Pe
trescu era o personalitate in
comodă și neconf ormiată, dar 
de un neconfarmism fecund, 
fundamental, diferit de fron
da sterilă și ridicolă pe 
care o afișează. de re
gulă. impostorii. Integritatea 
caracterului său impune pînă 
și adversarilor, de altfel atît 
de numerogi. Avind sau nu 
adevărul de nartea sa. dovedin- 

aedreat cu unii coofrati 
Câni Petreacu anțaca Ln lust
ri a asemenea bogăție de idei, 
o? sf de rua«tii in-

bvît chiar ciad rre- 
ÎM #ca fan cazul polemicii des
pre romanul rural) pe urmele 
erarflar oale adevărul Irmin La 
mai repede Mire revelarea pu
blici

Pilda Iui Camil Petreacu ne 
retine atenția si sub un alt as
pect, mai ales astăzi cind asis
tăm uneori la o adevărată ofep- 
■ivi a iraționalismului manifes
tat sub diverse forme șl se în
cearcă o teoretizare, pretențioa
să. a avantajelor pe care le-ar o- 
feri, pe plan artistic, exploatarea 
terenurilor nesupravegheate de 
rațiune, care ar fi generatoare 
de o poezie eui-generis. Camil 
Petrescu a fost, structural, un 
rationalist în spirit cartezian 
declarat si un aprig adversar 
al obscurantismului, tratlnd, pe 
propagatorii lui. cu un dispreț 
nedislmulat li o intoleranță to
tală. Autorul Jocului ielelor 
descoperea poezia în însăși lu
mea ideilor. in efervescența 
cugetării și în dialectica gîndu- 
rilor. găsind că tocmai acest 
fapt asigură legitimarea axiolo
gică și demnitatea gestului ar
tistic. Este cu adevărat uimi
toare frenezia intelectuală din 
opera lui Camil Petrescu, teatru, 
proză sau eseistică.. Odată pă
truns în universul scrisului său, 
cititorul este captat de densita
tea filozofică, de adîncimea cu

documentar „Alături de Lenin“ • 
22,10 — Artă plastică. Anuala de 
grafică (I) • 22,25 — Pygmalion, 
montaj muzical-llterar • 23,10 — 
Telejurnalul de noapte.

Filarmonica de Stat „George 
Inescu“ (Sala Mică a Palatului) : 
CONCERT DAT DE ORCHESTRA 
„CAMBRATA" A CONSERVATO
RULUI „CIPRIAN PORUMBES- 
CU". ora 20. Dirijor Dumitru Pop. 
Opera Română : CARMEN, ora 
19.36 ; Teatrul de Operetă : VOIE
VODUL ȚIGANILOR, ora 10,30 ; 
O.S.T.A. (la Circul de Stat) : 
CONCERT DE MUZICA UȘOARA 
cu cîntâreții englezi Tony Bolton, 
Cristlne Evans și formația „The 
Baloons, orele 17 ; 20 ; Teatrul de 
Comedie : CROITORII CEI MARI 
DIN VAI.AHIA, ora 20 ; Teatrul 
Mie PREȚUL, ora 20 ; Teatrul 
satiric-muzical „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : CAFEAUA CU LAPTE 
DE ADIO, ora 19,30 ; (Sala din 
Calea Victoriei nr. 174) : FEMEI, 
FEMEI, FEMEI, ora 19,30 ; Ansam
blul artistic al Uniunii Generale a 
Sindicatelor : SELECTIUNI '68, 
Ora 20.

CASE DE CULTURA 
STUDENȚEȘTI

BUCUREȘTI
e Deschiderea Festivalului de 

primăvară al artei studențești. 
Spectacol susținut de formațiile 
artistice ale Casei de cultură a 
studenților (Sala de spectacole, 
luni, ora 19,30).

• Activitatea diplomatică a Ro
mâniei la O.N.U. — participă Ni
colae Ionescu, redactor-șef la A- 
gerpres (Clubul Actualităților, 
luni, ora 21).
GALAȚI

• Interviul săptămînil : „Com
binatul siderurgic Galați — cita
delă a industriei românești" — 
participă lng. Cornel Cazan, di
rector general (Sala nr. 19, marți 
ora 20).
IAȘI

• Expoziția de pictura a stu
dentului Eugen Mircea (Clubul 
Artelor, marți, ora 20).

75 de ani 

de la nașterea 

lui

CA MIL

getării și mai ales de capacita
tea disociativă. Conflictul dra
matic al pieselor sau virtuțile 
epice ale prozei, reale, cînt sub
ordonate dezbaterilor ideolo
gice &i descifrării sensurilor 
adinei ale existenței. Patima 
absokrtului. de care sînt cu
prinse totdeauna naturile alese 
mistuie pe cei mai mulți din
tre eroii lui Camil Petrescu, 
căutători de entități și de esen
țe. Partizan frecvent al spiritu
lui modern în literatură. Ca
mil se deosebește de nenumăra- 
ții prozeliți ai modernismului 
prin faptul, fundamental, de a fi 
înțeles că literatura contempo
rană creată în vremea celor 
mai miraculoase cuceriri ala 
mintii umane, trebuie să Jia 
sincronică timpului, cuflitivînd 
valorile intelectului și ale ra
țiunii. Eroii săi beneficiază de 
disponibilități intelectuale ie
șite din comun, ei trăiesc cu 
febrilitate jocurile seducătoare 
ale inteligenței, fiind, în același 
timp, de o luciditate totală care 
potențează tensiunea dindu-i o 
neobișnuită profunzime. De aici 
provine si dramatismul piese
lor sale precum și destinul tra
gic al celor mai multe dintre 
personaje. Cerînd de la viată 
totul, evident sub raportul inte
grității morale, Gelu Rușcanu, 
Andrei Pietraru, Ladima. Ște
fan Gheorghidiu, ajung într-o(. 
ostilitate ireconciliabilă cu me- 1 
diul din jur, funciar viciat de 
tarele egoismului feroce, vulga
rității și corupției- Rămîi cu 
sentimentul că asemenea oa
meni s-au născut, dintr-o eroa
re prea din vreme, și de a- 
ceea ființa lor. incompatibi
lă cu cea comună, trebuia 
să aibă soarta victimei. A fost, 
însă zadarnică jertfă ? Nu. pe 
dată ce. chiar pentru o clipă, 
oamenii aceștia au arătat seme
nilor un alt chip decît cel obiș
nuit. mai pur și mai frumos, 
trezind măcar o undă de nostal
gie pentru ceea ce trebuie fiă 
fie omul adevărat. Acesta este 
sensul superior educativ al în
tregii opere a lui Camil Pe
trescu scrisă înainte de Elibe
rare. înțelegem acum mai bine 
adeziunea, nu lipsită de ineren
te owdlatii dar cu atît mai pro
fund*, a i criite ml ui pentru idei
le 5ociattmului. pentru filozo
fia maniată- Ptesa Băltesc q si 
romanul L'o aa intre aameni, 
capodopere ale literaturii epocii 
socialiste, constituie replica pe 
care scriitorul și-o dă sie însuși, 
ca o ilustrare a unei viziuni 
ma teri aliit-istorice asupra so
cietății. asupra raporturilor 
dintre individ si societate, din
tre eroi si Uterte. Danton era 
un personaj monumental prin 
solitudinea gîndului și faptei 
sale. Băîceocu, martir al istoriei 
noastre naționale, este zămislit 
din aceeași substanță ca eroii 
anteriori ai scriitorului, autorul 
adăugtndu-i, în același timp, 
ooordonate noi prin legătura oa 
care eroul o are cu tot ceea ce 
este pozitiv și înaintat în epo
ca sa. Monumentalitatea lui 
Băl ce seu este amplificată prin 
aceea că individualitatea puter
nică a eroului ie împllnesf* 
prin faptul de ■ fi reprezentan
tul unei forțe uriașe, pe care o 
dirijează și din care-șl extrage 
seva energiei sale.

Personalitate puternică șl In
tegră, creator al unor capodo
pere nepieritoare în proză și 
teatru, inteligență sclipitoare 
și captivantă, avind o adevăra
tă voluptate a Ideilor, Camil Pe
trescu rămine un exemplu stră
lucit al spiritualității noastre 
naționale.

.Glasul 
primăverii"

Duminică seara s-au încheiat 
la Galați concursul și festivalul 
de muzică ușoară românească 
„Glasul primăverii — Galați, a- 
prilie ’69“. organizat de Comi
tetul județean pentru cultură șl 
artă. Timp de patru zile, soliști 
vocali din Alexandria, Arad, 
Bîrlad, Brăila, București, Craio
va, Focșani. Galați, Ploiești, 
Reșița și alte localități ale țării 
au urcat scena, prezentând piese 
în primă audiție, precum și me
lodii cunoscute din repertoriul 
muzicii ușoare românești. A a- 
companiat orchestra Teatrului 
muzical din Galați, condusă de 
Cristofor Barbatti.

Juriul a acordat următoarele 
premii : MEDALIA DE AUR — 
compozitorului Marius Dumi
trescu — Galați, pentru melo
dia „Hei. hei" (text Marcel Io
nescu — Galați) ; MEDALIA DE 
ARGINT — compozitorului Ady 
Șerban — Arad, pentru melodia 
„N-am încetat să te iubesc" 
(text Florin Didilescu — Arad) 
și MEDALIA DE BRONZ, com
pozitorului Dumitru Jijie — 
Vaslui, pentru melodia „N-am 
timp de iubire".

A fost dat. de asemenea, un 
PREMIU SPECIAL dirijorului 
și compozitorului gălățean Cris
tofor Barbatti.

Pentru interpretare au fost 
acordate : MEDALIA DE AUR, 
solistei Viorica Juna — Bucu
rești ; MEDALIA DE ARGINT, 
solistei Camelia Radiu — Galați 
șî MEDALIA DE BRONZ, solis
tei Doina Morcisanu — Vaslui ; 
un premiu de popularitate so
listului de muzică ușoară Nico
lae Suciu din București și men
țiuni soliștilor Eugenia Grigo- 
rescu din Alexandria, Tndor 
Nevlacec din București și Mari
ana Bologan din Galați.

(Agerpres)

U.A.S.IL
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Hotărîrea Consiliului de Miniștri 
privind generalizarea experimentării noului sistem 

de salarizare și majorarea salariilor în unitățile 
cu profil de foraj, petrol, gaz metan 

și explorări geologice

FURTUNA în divizia a
• U.T.A. i ciștigit încă un punct in „Dialogul la distanță" cu Dinamo • Pulberea din subsolul clasamentului s-a aprins din noi

• Petrolul — Progresul — un meci pentru care ar trebui amendați jucătorii, antrenorii și arbitrul

Coneillul de Miniștri a adop
tat o hotărîre prin care se a- 
probă, cu începere de la 1 mai 
a.c., generalizarea experimen
tării noului sistem de salari
zare șl majorarea salariilor 
în unitățile cu profil de fo
raj, petrol și gaz metan de 
sub îndrumarea și controlul 
Ministerului Petrolului. Pe a- 
ceeași dată se va aplica noul 
sistem de salarizare și majo
rare a salariilor la întreprin
derile geologice de explorări 
și de prospecțiuni din subor- 
dinea Comitetului de Stat al 
Geologiei, iar cu începere de 
la 1 iunie, la întreprinderile 
de explorări geologice din sub- 
ordinea Ministerului Minelor.

Potrivit hotăririi. salariile 
muncitorilor, inginerilor, eco
nomiștilor, tehnicienilor și 
funcționarilor din industria 
de petrol și gaz metan urmea
ză să fie majorate în medie 
cu 9,6 la sută ; împreună cu 
majorarea salariilor mici efec
tuată în 1967, se asigură pe 
ansamblul acestei industrii o 
creștere medie de 10,4 la sută 
în 1969. în activitatea de fo
raj și explorări geologice, ma
jorarea medie a salariilor ur
mează să fie de 8.9 la sută ; 
asigurîndu-se pe ansamblul »- 
cestui sector, împreună eu ma
jorările salariilor mici d.c. 
1967, o creștere medie de 9.6 
la sută în 1960.

TELEGRAMĂ
ION GHEORGHE MAI KEK. preuMtalrie CaresAiatai da 

Miniștri al Republicii Socialiste ««■»*■■■, ■ prîMif dre pansa 
Iui MEHMET SHEHL', președintele CMailreAre de *faiai1 
al Republicii Populare Albania, urmăloarca :

Vă mulțumesc pentru compasiunea pe care exprf-
mat-o cu amabilitate în legătură eu ■>.. reaMC* 
de cutremurul de pamînt din țara sboastră.

4 Concertul simfonic al Muzicii 
reprezentative a Armatei

Duminică seara, în sala 
Radioteleviziunii a avut loc un 
concert simfonic prezentat de 
Muzica repezentativa a Arma
tei, cu concursul soliștilor șl 
corurilor bărbătești reunite ale 
ansamblurilor Armatei. Ciocir- 
lia, Perinița și U.G.S.R. Con
certul a fost dirijat de gene- 
Tal-maior Dumitru Premia, ar
tist emerit.

La spectacol au asistat tova
rășii Emil Bodnaraș, Gheor- 
ghe Stoica, Emil Drăgânescu,

Dumitru Popescu, Vaa.e P>- 
tilineț, general-col anei Ian 
Ioniți, ministrul forțelor ar
mate, miniștri, oameni de cul
tură și artă, generali activi șl 
în rezervă, ofițeri și subofițeri 
din garnizoana București, un 
numeros public.

Concersul, a cărui primă 
parte a foat televizat, s-a 
bucurat de un deosebit suc
ces.

(Agerprrs)

CRONICA
• F. C. ARGEȘ — „UH 
CLUJ : 0—1 <0—0)

Un meci al goanei după 
două puncte care părea că 
se va încheia egal. Cînd ni
meni nu se mai aștepta, în 
minutul 87, ex-timișoreanul 
Bungău a șutat violent de la 
40 de metri surprinzîndu-1 pe 
Ion Vasile. Speranțele local
nicilor s-au năruit.
• U.T.A. — JIUL : 2—0 (1—0)

Liderul a dominat copios 
în ambele reprize. Barele au 
făcut ca elevii lui Ozon să 
nu plece spre Petroșani cu 
un sac plin de goluri. Punc
tele au fost marcate de Le- 
reter (min. 19) și Domide 
(min. 83).
• „U“ CRAIOVA — VAGO
NUL ARAD : 1—2 (0—2)

Deținătoarea lanternei și-a 
jucat o șansă unică Ia Cra
iova, și-a învins o echipă 
care se răstoarnă mereu în 
clasament. Au înscris Mihai 
(min. 30) și Macavei (min. 
44) din lovitură liberă de la 
16 m. pentru Vagonul, Velea 
(min. 72) pentru craioveni. în 
minutul 81, Stănescu („U“ 
Craiova) a ratat un penalti.

La tineret : „U Craiova — 
Vagonul : 5—2.
• „POLI" IAȘI — DINAMO
BUCUREȘTI : 1—1 (0—1)

Conduși la pauză prin go
lul lui Dumitrache (min. 42),

DIVIZIA B

8-1 i CAM Aro*» —
Tt >-<. Gaa

Io fWcam. 4» ta p>

•ară în arena leilor : 
Sima (U.TA.), Popa 
Remns (Jiul), Costă- 
chescu (Politehnica 
Iași), Sălceann (Di
namo București), Ca- 
niaro (A.S.A.), A- 
drian Popeacn ți Stă- 
■ E-tH (U. Craiova), 
Ratu (F. C. Arses) 
san deja rodat ii Bel- 
deann |i Rada Io- 
■tita iFriKresul)

tica — de va fi ca
zul —, îi va încuraja 
în tentativa lor no
bilă de a deveni 
idoli. Cn alte cuvin
te, ii va sprijini fă
ră rezerve.

...Bineînțeles, dacă 
se vor comporta la 
înălțimea încrederii 
cu care ii investim. 
Fiindcă nu poate fi 
sprijinit și încurajat

Juventiștii

Duminică seara .a plecat la 
Budapesta o delegație condusă 
de tovarășul Petre Lupu, minis
trul muncii, care va participa la 
Consfătuirea conducătorilor de
partamentelor muncii din țările 
membre ale C.A.E.R., organizată 
între 22 și 25 aprilie a.c.

La plecare, în Gara de Nord, 
delegația a fost condusă de re
prezentanți ai conducerii minis
terului.

A fost prezent Sandor Argye- 
lan, însărcinat cu afaceri a.i. al 
R. P. Ungare la București.

Sîmbătă noaptea a sosit în 
Capitală o delegație guverna
mentală a Republicii Tanza
nia, condusă de Abdul Babu, 
ministrul comerțului și indus
triei, care va face o vizită In 
țara noastră.

Delegația a fost întfmpinată 
pe aeroportul Băneasa de Bu
jor Almășan. ministrul mine
lor, de funcționari superiori 
din Ministerul Comerțului Ex
terior și Ministerul Minelor.

Duminici seara a soc it în Ca
pitală Franciszelc Kaim, minis
trul industriei grele din R.P. Po
lonă, care la invitația ministru
lui industriei metalurgice. Nico- 
lae Agachi, va face o vizită în 
țara noastră. Ministrul polonez 
este însoțit de consilieri și ex- 
perți.

La" Caia de cultură a studen
ților din București a avut loc o 
seară culturală organizată de stu- 
denți din Republica Arabă Unită 
care învață în țara noastră.

Au participat studenți români 
ți străini din centrul universitar 
bucureștean. A asistat, de aseme
nea, delegația Uniunii Generale 
a studenților din Republica A- 
rabă Unită, condusă de Add 
Mahmoud El Azab, vicepreședin
te al Uniunii, care ne vizitează 
țara la invitația U.A.S.R., pre
cum și Asmt Alcadi, atașatul cul
tural al Ambasadei R-A.U. la 
București.

Cei prezenți au filma
documentare despre orașele Cai
ro și Alexandria- In încheiere. 
Ansamblul folcloric JXrit* al 
Casei de culturi a studenților ri 
tineri arabi care studiază la 
București au oferit un program 
artistic.

Cu același prilej, în boiul Ca
sei de culturi s-a deschis o ex
poziție care înfățijeazi 
ale Republicii Arabe Unite.

Sîmbătă dimineața a pirtatt 
Capitala indreptindn-ae ipn 
Franța formația de teatru «Po
dul* a Casei de cultură a Ma- 
dențilar din București, care va 
participa la Festri*aM reondrei 
de teatru de la Nancy.

Introducerea noului sistem 
de salarizare șl majorarea sa
lariilor va constitui centru 
geologi si sondori un nou im
bold in intensificarea activită
ții destinată identificării și 
punerii în valoare a noi struc
turi de țiței F f^ze. tai gir ii 
bazei proprii de minereuri ts- 
tile necesare diferitelor ra
muri ale economiei naționale 
Ea va constitui fn arrlași 
timp, pentru petroliști, un pu
ternic stimulent în reușii:»re« 
sa retailor cinernal^ui. ta ex
ploatarea rațională a sAcă- 
m in tei or de țiței și gne. va
lorificarea supaionră a fiecă
rei tone de țiței tn diversifi
carea și îmbunătățirea calită
ții produselor petro aere U af- 
velnl exigentelor paeții *rtar- 
ne și externe. (Ajprrpees,'

C F JL Tfa II a — dUX
>—t >T —
C-F>. Aaap »-•: «Boarea

* ozașa Qta^re ♦—o

MtMK. OJL Os| sa B

• A APĂRUT .PEXTWL? ap Ararea pAcu-, ar < 
aprilie 19®. revistă edxasi 
de Comfletul Națiocna.' pes- 
tru Apărarea PAăi. N^arib-

PELERINAJ

wtar MaOari ( laa 
AWuaăma și Im

wtaMa. H va Uada 
«w plliero. ■ va vvt-

mm* ••••< pe care 
PMU mal Ieri W ri- 
•eai iaaretee ta fnlta 
de artatraj ale len- 
WdlBr dr MaereL

să-i dea înainte tot 
așa nn fînar cum 
eate. de pildă, con- 
stănțeanul Ion Con- 
s tanti ne seu. Cn o e- 
ta«iă în urmă acest 
mijlocaș talentat. — 
remarcat pe la Plo
iești yi apoi in echi
pa eadeților de -pe 
mâini nxărli — api- 
rnoe pentru prima 
dată la ,A“ in mi
natul "4 al partidei 
dintre Farul și Fr C. 
Aigeț. Ieri a jucat 
la seniori din mian- 
lul 1 piuă in minutul 
M |i este, probabil, 
bucurai dar e bine

să nu uite că dato
rează această bucu
rie arbitrului sibian 
Cornel Nițescu. Ne
atent, lipsit de curaj 
și nehoiărît, distin
sul cavaler in negru 
n-a văzut și s-a făcut 
că nu vede antijocul 
practicat de constăn- 
țeni in fața rapidiș- 
tilor, coțcăriile și 
gesturile enervante 
ale oaspeților între 
care debutantul Con
stan tinescu a fost vi
oara întîia, din acest 
punct de vedere: a 
faultai în fiece mi
nut, a ținut mingea, 
a aruncat-o in tri
bună, a smuls-o ar
bitrului din mină, a 
protestat la decizii, a 
băimăgit vorbe urî- 
te, a făcut henturi 
repetate, și-a sfidat 
adversarii etc.j etc. 
Urit, Constantines- 
cule, foarte urit ai 
debutat !

Dar, mă întreb, 
cum trebuie aprecia
tă și tratată in acest 
caz însăși poziția 
antrenorului său ca
re, după meci, în loc 
să-1 facă jucătorului 
observațiile cuvenite, 
îl scuza : „Ce să-i 
faci, domnule ! Tî- 
nărul e excitat, vrea 
să joace**. Să mă mai 
mir ?

GH. MITROI

CRONICII
studenții mai au doar puterea 
să egaleze prin penaltlul e- 
xecutat de Deleanu (min. 50), 
după care ambele echipe, 
mulțumite de rezultat, încep 
să practice un joc de plictis.

La tineret : „Poli** Iași — 
Dinamo Buc. : 2—1.
• CRIȘUL — DINAMO BA- 
CAU : 1—0 <0—0)

Atacului .,1a noroc“ al oră- 
denilor. băcăuanii i-au opua 
un Ghiță în formă excepțio
nală și un Nunweiller IV so
bru și lucid. Crișul a obținut 
cele două puncte prin golul 
înscris de Suciu (min. 80). 
din lovitură de la 11 metri.

La tineret : Crișul — Di
namo Bacău : 1—2.
• STEAUA — A.S.A. TG. 
MUREȘ 1—1 (1—0)

Tribune goale, meci anost. 
Cea mai mare parte din timp 
steliștii au atacat poarta mu
reșenilor. Doi eterni autori 
de goluri — Voinea (min. 30) 
și Mureșan (min. 80). In rest 
„bătrînii" Jenei și Creinicea- 
nu și-au făcut datoria.
• PETROLUL — PROGRE
SUL 2—1 (1—0)

Consemnăm aici doar au
torii celor trei goluri prin 
care s-a stabilit cine obține 
punctele puse în joc : Dri- 
dea I (min. 15) și Grozea 
(min. 54) pentru Petrolul, 
Soangher (min. 54) pentru 
Progresul.

In rest, meciul de la Plo
iești a fost o penibilă repre
zentație de anti-fotbal, care 
a cuprins zeci de obstrucții, 
vociferări, proteste, durități 
etc. Așteptăm măsuri severe 
si oportune din partea Fede
rației de fotbal, măsuri dis
ciplinare și chiar materiale 
împotriva jucătorilor v ino
vați. a antrenorilor care n-au 
avut elementara responsabi
litate de a-și chema elevii la 
ordine, a șovăielnicului (pen
tru a cita oară ?) arbitrul Io< 
6if Ritter.

La tineret : Petrolul — 
Progresul : 2—2.

(După relatările cores
pondenților noștri : I. BO- 
CIU, M. IEGARIU. V. 
RAVESCU, V. SERE. E. 
SCRIPCAR.U și GH. 
NILA).
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Duminica seara a plecat Ia 
Fraga o delegație a Comitetului 
național pentru apărarea păcii, 
formata din acad. Gheorghe Mi- 
hoc, vicepreședinte al Comitetu
lui, și Ion Di cu, activist, pentru 
a participa la ședința plenară 
festivă a Comitetului cehoslovac 
al păcii, ce va avea Ioc cu prile
jul celei de-a 20-a aniversări a 
mișcării pentru pace.

LA BOLINTIN

Semi centenarul
Liceului „Horia, 

Cloșca și Crișan" 
din Alba lulia

Ziua de 20 aprilie a prilejuit, 
la Alba lulia, sărbătorirea a 50 de 
ani de la înființarea primului li
ceu românesc de stat din Ardeal 
— liceul „Horia, Cloșca și Cri
șan ' din Alba lulia — creat în
dată după înfăptuirea actului is
toric al Unirii din 1918. La săr
bătorire au luat parte profesori, 
elevi, profesori pensionari, foști 
elevi, părinți ai elevilor, prieteni 
ai școlii.

Sărbătoarea a prilejuit o caldă 
manifestare a sentimentelor de 
recunoștință ale slujitorilor școlii 
față de condițiile create de partid 
învătămîntului de toate gradele, 
hotărîrea lor de a da patriei ca
dre cit mai bine pregătite. So
cietatea elevilor liceului „Horia, 
Cloșca și Crișan* a editat cu arest 
prilej, numărul festiv al revistei 
„Gînd tineresc", închinat semi
centenarului școlii.

ION RODEANU
Rubredacția „Scînteii tineretului *

Ieri, la Bolin ținui din Vale, 
au avut loc festivitățile pri
lejuite de anivenarea a 150 
de ani de la nașterea poe
tului Dimitrie Bol în tineas n. 
Sărhătorirea a avut loc sub 
egida Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, U- 
niunii Scriitorilor $i Comisiei 
naționale a Republicii So
cialiste România pentru 
U.N.E.S.C.O.

încă din zorii zilei, locui
tori din Bolintin și din alte 
localități au început să se 
adune în fața bustului poe- 
tului-patriot, operă a sculpto
rului Stork. Buchete de flori 
de primăvară — buchete mo
deste, anonime — sînt așe
zate pe piedestalul de mar
mură. Sufletul autorului . Le
gendelor" a trecuL, întreg, in 
poeziile melodioase, cuprin
se în orice carte de citire — 
începînd încă din timpul vie
ții poetului — și care an 
fost memorate și au făcut să 
hesară. înfiorate. inimile 
multor generații. Florile a- 
cestei primăveri, așezate ne 
piedestalul de marmură, sînt 
un omagiu adus neohositu- 
lui scriitor-luptător, slujitor 
pasionat al literelor române 
și al progresului larii sale.

La sala cinematografului 
„Luceafărul" din localitate 
au luat cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Necula, priin-secre- 
tar al Comitetului județean 
Ilfov al P.C.R., președintele 
consiliului popular județean,

Virgil TeodoresciL raoryw 
ședinte al U Lzusea 
lor. proL unri*. Dareane 
Păcurarii!, decanul 
de lânNă h htaatină itrei- 
nă din Boosești- Ion Rc-

recitat din open popică 
dramatică a icriitandm.

Cei prezenți an partăipE: 
apoi la vernisajul auti n- 
pozitii cuprinzind cărți rare, 
ediții princeps din opcas 
poetului manuscrise. foto
grafii, reviste. facsimile p 
ai te materiale documentare 
legate de personalitatea ri 
opera lui Bolintineanu. Des
pre semnificația și impor
tanța exponatelor a vorbit 
prof. dr. docent Serba n Cio- 
culescu, membru corespon
dent al Academiei.

A fost dezvelita o placă 
comemorativă pe care sînt să
pate profeticele versuri : 
„Viitor de aur țara noastră 
are / Si prevăz prin cecali 
a ei înălțare".

Pelerinaj la Bolintin... Lin
gă florile primăverii nimbînd 
chipul poetului, am așternut, 
ieri, cu emoție, sentimentele 
noastre, dăruite omului, scrii
torului, patriotului, militantu
lui pentru idealuri generoa
se, fiu al acestui pămînt în 
care „viitorul de aar" prinde 
contururi.

GH. BACIU

• GIMNASTICA

Recitalul 

tinerelor speranțe
Meciul dintre juniorii re— 

mâni ti cei bulgari a tatu 
spectaculos.

Antrenoarea bulgară Puti
na Staueva. ne spunea : JFe- 
tele dnmueavMiiră an clasă 
internațională- Sint bine pre
gătite, iar exercițiile Uber 
alese sînt de-a dreptul ta- 
cintătoare. In eurind. se va 
vorbi despre ele ia arena 
internațională**. Intr-adevăr, 
dincolo de rezultatul tehnic 
al intilnirii. (am cîștigat atit 
pe echipe, cit și la individual, 
prin Dan Green și Mariana 
Checiov), evoluția sperate
lor noastre este mai mult 
decît promițătoare.

Sigur, ar mai fi multe de 
spus. Spre exemplu ca si 
băieții au evoluat promîțn» 
tor, deși la „sărituri" și 
„inele** trebuie încă să in
siste la antrenamente. Aces
te deficiente se pot însă, 
în parte, retușa pînă la ur
mătoarele întîlniri interna
ționale (cu echipele Ceho
slovaciei. Ungariei și Turneul 
speranțelor olimpice din

al doilea remits? 
na :=tcr«£ează âeei: partea 
dc adtae a HMMaÎMtaL 
surpriza de la Brascr redre 
chide lupta pentru ifclu toc
ina: atunci rtnd studentele 
de De malul Bcgăi păreau si
gure eîstigâtnare.

In ciararei ut. Rapid M P 
Si „U* TimiMnra — 33 P» 
sjtt urmate de Confecția 
Buc-aresu șt „U* Bacuresrdl 
cu 31. respectiv 27 p.

Datorită faptului că ri 
Steaua a riști gat in fata di- 
namovistilor din Brasov, si
tuația prunelor două locuri 
in clasament a rămas nes
chimbată : 1. Steaua — 
37 p. 2. Dinamo Bucu
rești — 35 p.. urmlnd ca 
Si anul acesta soarta titlului 
să fie hotărită de ultimul 
derbi care va avea loc in
tre cele două eterne rivale.

Mai consemnăm rezultatul 
bun obținut de Universitatea 
București (10—10 la Galați cu 
Politehnica) reni ta t prin 
care se mal îndepărtează cu 
un pas de zona retrogra
dării.

OV. PĂUN

llm ■! f0r«n oi anului « duputai ieri pe traseul 
«mniSurind un sezon competiționat 

utdreai

• ATLETISM

Două capricii intr-un 
concurs republican

Concursul de primăvară al 
juniorilor mici la atletism 
s-a disputat pe un timp ce 
semăna mai degrabă _ a 
toamnă tiraje, cu frig și vînt 
rece. Stadionul Dinamo, in 
general bine pus la punct 
pentru acest concurs, s-a do
vedit o gazdă neospitalieră, 
pentru faptul că atlețiL a- 
runcătorii de suliță și disc, 
nemaivorbind de „ciocănari" 
nu au avut voie să arunce în 
incinta stadionului, ei fiind 
obligati să-p dispute pro
bele In afara Iul

Totuși rttava perfor
mante .r» dia comun :

Adriana Teadoru (C.S.S) a 
egalat recordul probei de 
80 m plat cu 10.2 sec.. Fran- 
cisc Mostis (C.S. Baia Mare) 
a alergat 1 000 m în 2 : 38.6, 
iar Eieoaora Monoranu 
(S.S. Roman) a cîștigat 300 m 
în 43.3 sec. La această probă 
pentru locul secund, patru 
concurente au realizat un 
timp egal. 43,4. deși unele 
din ele au alergat în serii 
diferite. Arbitrii, nu cunoș- 
tem după ce criterii, au sta
bilit un clasament care însă 
nu poate fi echitabil. Pe 
viitor va trebui ca și j>roba 
de 300 m să se desfășoare 
cu serii și finală.

Putem aprecia, de aseme
nea, ca performanțe bune și 
victoriile lui Gabriel Calin 
(S.S.A.), care, coincidență 
rară, a reușit să cîștige atît 
aruncarea discului cît și cea 
a ciocanului cu aceeași per
formantă : 51.42 m.

S. DUMITRESCU

DE APRILIE
(Urmare din pag. I)

trei sferturi din timp, și de 
aportul marelui vulpoi nu
mit Octavian Popescu, pe 
care antrenorii Rapidului 
(fără nume și fără glorie) 
îl țin pe tușă pînă ce echipa 
intră în panică, giuleștenii 
n-aveau cum să sature setea 
de gol a locuitorilor din 
Grant. în acest meci, Motroc 
și-a făcut cu strălucire nu
mărul în sensul că a luftat 
ca în postul mare, iar Rădu- 
canu a primit un gol, semnat 
de Ologu, ca un copil la 
vîrsta suzetei. Subtiind că 
Tufan a fost cel mai bun 
om de pe teren (n-am nici 
o îndoială că va fi introdus 
în echipa națională) și că 
publicul l-a silit pe arbitrul 
Nițescu la un gest rar întîl- 
nit, să amine cu zece minute 
începerea reprizei a doua, 
trec să pun o întrebare te
leviziunii : de ce ați progra
mat. tovarăși,‘filmul meciu
lui de la Atena la orele 15 ? 
în orice țară din lume acest 
lucru se face către sfîrșitul 
emisiunii din ziua respectivă. 
Procedînd așa cum ați pro
cedat ați contribuit din plin 
la faptul ca Steaua să-și 
joace șansa în mijlocul unui 
deșert de lemn și de beton. 
Și ați mai ținut în casă cel 
puțin vreo 50 000 de plătitori 
din celelalte orașe ale țării 
unde au avut loc meciuri 
de A. U.T.A. avantajată de 
această etapă, va rămîne la 
comanda plutonului multă 
vreme de aici înainte. Dar, 
atenție, meciurile din Cupa 
campionilor nu se joacă la 
Brașov, la Cerbul carpatin 
sau la Cerbul de aur.

Epatantă victoria Vagonu
lui la^ Craiova. Răzbunarea 
lui Sfîrlogea ? Sau urmarea 
firească a tulburărilor din 
conducerea clubului oltean ? 
La Pitești, unde a fost che
mat Teașcă să salveze cora
bia încărcată cu butoaie de 
țuică. Universitatea Cluj a 
luat două puncte. Ghinionul, 
în țara prunilor, se va numi, 
de acum înainte, Bungău. Eu 
vă spun, însă, să-1 cercetați 
pe Dobrin. Moftul Dobrin ! 
Moftul Turcan ! Amîndouă 
împinse la extrem. Vai, tre
cătoare e gloria ! Sau mai 
bine zis. barbă să fie, că 
brice se găsesc ’

Peste meciul de la Atena, 
acum, cînd am putut vedea și 
noi cite ceva, mi se pare că 
trebuie să spunem că s-a 
trecut cu bidineaua înmuia
tă în găleata cu bronz. 31 
mă opresc aici ca să nu n>- 
păr onor urechile... etc. «4c.



Două decenii s-au scurs 
din primăvara lui 1949, cînd 
omenirii care își lecuia ră
nile lăsate de un distrugător 
război 1 s-a adresat o pate
tică chemare la apărarea 
păcii. Tonurile încetaseră ■& 
bubnte, mormintele celor că- 
zuți pe fronturi erau încă 
proaspete, dar primejdii noi 
înnegurau viața internațio
nală. Lecțiile trecutului nu 
rămăseseră, însă, fără ecou 
în conștiința popoarelor. 
Ilarta lumii își schimbase 
înfățișarea, forțe uriașe ze 
ridicau în apărarea păcii, în
suflețite de convingerea că 
stă în puterea popoarelor să 
împiedice o conflagrație cu 
consecințe mondiale. „Po
poarele lumii întregi nu vor 
război. Ele nu vor noi mă
celuri, noi ruine și devas
tări". Apelul care chema la 
organizarea unui congres 
mondial al partizanilor păcii 
a găsit nn puternic ecou, 
pentru că exprima starea dc 
spirit a unei opinii 
conștientă nu numai 
ponsabilitățlle ci și 
ța ei.

Cînd, Ia 20 aprilie 
sala Pleyel, 
congresul, Joliot 
nea : „Adevărul 
veți scoate la 
cursul lucrărilor

publice 
de res- 
de for-

1949. In 
se deschidea 

Curie spu- 
pe care îl 
iveală în 
se va răs-

cu partidele comuniste șl 
muncitorești, mișcarea de e- 
liberare națională, noile state 
independente, masele popu
lare de pretutindeni, cercuri 
politice largi care vădesc o 
atitudine realistă în aprecie
rea -evenimentelor. Tînăra 
generație a-a afirmat ca o 
forță atașată păcii, mllltlnd 
activ pe diferite continente, 
în numeroase țări, pentru o 
politică care să-l asigure o 
existență pașnică, demnă, 
conformă cu aspirațiile el. 
Lupta unită a forțelor păcii 
și progresului deschide noi 
căi pentru soluționarea prin 
mijloace pașnice a probleme
lor internaționale litigioase, 
este capabilă să asigure uma
nității un viitor ferit de oro
rile războiului.

In România socialistă, miș
carea partizanilor păcii se 
identifică cu aspirațiile în
tregului popor, aspirații ce 
ișl găsesc expresie in poli
tica promovată de partidul 
șl statul nostru. Există • de
plină concordanță între efor
turile pe care poporul nostru, 
condus de Partidul Comunist 
Român, le depune pentru o 
dezvoltare rapidă, echilibra
tă a economiei naționale, 
progresai continua al științei 
și culturii, creșterea nivelu
lui de trai, pentru prospe-

in apropiere
de Saigon

Alte ciocniri, a menționat pur
tătorul de cuvînt, au mai avut 
loc la sud de Hue, fosta capita
lă imperială, precum și în apro
piere de Quang Ngai.

Forțele patriotice sud- 
vîetoameze au lansat in 
noaptea de sîmbătă spre 
duminică o nouă serie de 
acțiuni ofensive în ime
diata vecinătate a Saigo- 
nului.

f

decenii
în apărarea păcii

După declarațiile unui purtă
tor de cuvînt al comandamentu
lui american de la Saigon, citate 
de agenția France Presse, patrio- 
ții au atacat pozițiile deținute de 
unitățile saigoneze la 80 km. de 
capitala, și dteva ore mai tirziu 
au supus unui serios bombarda
ment cu rachete sectorul special 

de Ia Nha Be (15 km. 
de Saigoo), precum și o serie de 
instalații irribtan» dara capitala 
provinciei Pfeaoc Loog 10 km. 
de Saigon).

Declarațiile

După cum relatează agenția 
„Giai Phong“ (Eliberarea), forțe
le patriotice care acționează în 
regiunea Binh Son Son-Tinh, 
sprijinite de populația locală, au 
scos din luptă în ultima săptămâ
nă 899 de militari inamici, dintre 
care 540 de soldați și ofițeri a- 
mericani. Totodată au foit 
truse șase vehicule militare 
mare cantitate de arme și 
nitu a fost capturată.

Agenția menționează, de 
menea, că, ajutată de forțele pa
triotice- popsalația din centrele de 
ancartrzre de la Ba Lan s-a răs
culat, reușind să anihileze tm de
tașament de așa-ziși pacificatori 
(în realitate militari saigonezi) și 
să se rrintoarcă. în majoritate, In 
satele natale.

du
și* o 
mu-

CANADA. A,pad din timpul unei demonstrafii anti-N.A.T.O. 
care a avut lac recent în fața clădirii parlamentului federal din

Ottawa

Din nou tensiune
în Irlanda de nord

Vizita șefului Departamentului

Politic Federal al llveției
Trlmiiul „Agerpres", Sanda 

Ionescu, transmite: Duminică 
dimineața, șeful Departamen
tului Politic Federal al Elve
ției, dr. Wlly Spiihler, împre
ună cu soția ;i persoanele ofi
ciale elvețiene, după ce au vi
zitat impresionantul monu
ment Biseria Neagră din Bra
șov, au plecat spre stațiunea 
climaterică Poiana, Ioc îndră
git de turiști din întreaga țară 
și de peste hotare. Oaspeții au 
admirat complexul turistic, 
frumoasele peisagii montane, 
larga perspectivă ce se des-, 
chide asupra orașului Brașov 
și împrejurimilor sale. De aici, 
coloana de mașini s-a îndrep
tat prin Făgăraș spre Sibiu, 
unde a fost vizitată secția de

etnografie a Muzeului Bru- 
kental. După-amiază, călătoria 
a continuat pe Valea Oltului. 
In drum, oaspeții au făcut po
pas la mînăstirea Cozia, ctito
rie a voevodului Mircea cel 
Bătrîn, elogiind frumusețea a- 
cestui vechi și impunător mo
nument, grija cu care este con
servat.

Seara, oaspeții elvețieni s-au 
înapoiat în Capitală. în timpul 
călătoriei, ei au fost însoțiți 
de Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. 
Ion Georgescu, ambasadorul 
României la Berna, și Mircea 
Andrei, director adjunct al 

Protocolului Ministerului Afa
cerilor Externe.

(Agerpres)

In enmpanla agricolă

ÎNTÎRZIERILE SE MENȚIN

SI PE TIMP BUN!

lui U Thant

Festivalul

unde majoritatea din cei 9 000 
de locuitori ai di lint negru

pîndi în lume ca o forță de 
neînvins...". Cuvintele sa
vantului de celebritate mon
dială și-au găsit confirmare 
în evoluția ulterioară a eve
nimentelor. Mișcarea parti
zanilor păcii s-a afirmat ca 
o vigoare deosebită, pentru 
e& a izvorît din aspirațiile 
vitale ale popoarelor, pentru 
că a reflectat năzuința aces
tora spre o existență elibe
rată de coșmarul rxzbeinlui. 
Partizanii păcii an înțeles <că 
drumul spre nn viitor pașaie. 
de efort constructiv. ■■ poa
te fi despărțit de acțiunea 
fermi pentru făurirea «■«< 
climat de pace și bană înțe
legere, de normalizare a re
lațiilor intre state. Peuim 
consolidarea păcii este eaea- 
țială așezarea raporturilor 
interstatale pe a boxă sănă
toasă, de scrupuloasă respec
tare a independenței și save- 
ranității naționale, a «trepta
tei tuturor popoarelor dc a-ai 
hotărî singure destinul, țări 
ingerințe din afară, pe ga
rantarea dreptului egal al 
statelor la pace șl securitate, 
dezvoltare și pregres.

Evoluția evenimentelor in
ternaționale relevă pregnant 
Întărirea continuă a forțelor 
păcii și progrese Ini. crește
rea influenței lor in Inme 
lărgirea continuă a opiniei 
publice favorabile destinde
rii, conviețuirii pașnice a 
statelor cn erîndniri leeialc 
diferite. Examinarea obiecti
vă, lucidă a raporta ini de 
forțe pe plan mondial evi
dențiază faptul câ in Hun 
contemporană forțele care ac 
opun imperialismului 
deosebit de puternice : 
includ țările socialiste 
principalul sprijin al luptei 
pentru statornicirea anei 
păci durabile, clasa munei- 
tcare internațională in frunte

tir. eu
£

Noi tulburări s-au 
produs în Irlanda de 
nord în cursul zilei de 
duminică, după o noap
te de ciocniri violente 
soldate cu peste 200 de 
răniți.

Demonstranții pentru drepturi 
civile din Londonderry au conti
nuat să parcurgă străzile orașu
lui Intre demonstranți și poliție 
au avut Ioc ciocniri. Un vehicul

Diferendul de frontieră
dintre Iran și Irak

O cw agitație domnește bi ca mula iraniană în urma încordării 
bnuca « rriMxnor duUra Iran R Irak, rehrteoxd de la Teheran 
corezptmdertțri egențnlor da pretâ.

blindat al poliției * fost incen
diat.

Pe de altă parte, explozia unor 
bombe a deteriorat instalațiile 
rezervorului de apă din Valea 
Tăcerii, principala sursă de apro
vizionare cu apă potabilă a Bel- 
fastului. A fost adresat un apel 
locuitorilor capitalei nord-irlan- 
deze de a economisi apa. Se fac 
eforturi deosebite pentru a asi
gura alimentarea continuă cu apă 
a spitalelor.

O bombă a explodat și la baza 
poligonului electric de la Kilho- 
re, localitate situată la 13 km. 
sud-vest de Belfast, întrerupînd 
două circuite. Pilonul leagă di
versele stații generatoare de cu
rent electric ale Irlandei de nord. 
Curentul nu a fost întrerupt în 
capitală și specialiștii speră să 
poată restabili circuitele rupte de 
explozie încă în cursul zilei de 
duminică sau cel tiran luni.

Administrația Universității 
Stanford a ordonat închide
rea temporară a liberatoa
relor de cercetări nucleare 
ale acestui institut de învă- 
țămînt superior.

După cum se știe, in uni
versitățile americane au lec 
dese demonstrații de protest 
ale studenților și cadrelar 
didactice împotriva efectuării 
în laboratoarele testituteler 
de invățămînt superior din 
S.U.A. a unor lucrări co
mandate de Pentagon. La 
Universitatea Stanford a avut 
loc în ultimele zile a grevă 
a studenților, care m refu
zat să participe Ia efectua
rea cercetărilor solicitate de 
Ministerul apărării, ceea ce a 
determinat administrația sâ 
înceteze. chiar și temporar, 
lucrările.

• DUMINICA *■ început in 
Marea Med i te rană manevre na
vale tî aeriene ale NA-TO, 11 
care participă 0 de nave de 
război și 30 de avioane ale 
S.UA- Angliei. ItalieL Turciei 
șl Greciei. Ele poartă denumi
rea eudifieată de ..Patrua din 
zori".

• TREI CIPRIOȚI TURCI au 
fost uciși sîmbătă scara în loca
litatea Limassol, din sudul Ci
prului, in urma exploziei unei 
bombe. Comunicatul politiei în 
legătură cu acest incident pre-

• AUTOR IT ATI LE din locali
tatea Port Gibson fsiaîul Missis
sippi) au impus sîmbătă seara o 
severă restricție de circulație. 
Incidentele ce au determinat lu
area acestei măsuri au fost pro
vocate de faptul că un polițist 
a ucis un negru fiindcă s-a 
arestării unui alt om de culoare. 
La scurt timp după aceasta, 
peste 200 de negri au organizat 
o manifestație in acest oraș.

• SÎMBĂTĂ dimineața. la 
■ ama a avut loc nn nou atentat 
nereușit Împătriră lacuințel mi
nistrului de interne al Italiei, 
France Reativu. Potrivit aprecie
rilor agenției italiene de presă 
_JLu«a". bomba care trebuia să 
explodexe in fața reședinței mi
niștri lai iTea un scap pur „de- 
■«■strativ~. După cum se știe, 
Franca Restive a fost ținta unor 
atacuri pelitice din partea ape- 
Dției și a presei, precum și in 
parlament fiind făcut in parte 
râspumătar de numeroasele in
cidente care au avut loc In ulti
mul timp In Italia.

de la Nancy
PARTICIPAREA 

STUDENȚILOR ROMÂNI

înaintea
referendumului

din Franța

Orientul Apropiat
• Incidente iordaniano - israeliene
• Reuniunea cabinetului egiptean

• AM MAX’. — Un duel de ar
tilerie u avut loc sîmbătă seara 
în regiunea dc nord a Văii Ior
danului, între unități iordaniene 
și israeliene, a anunțat un purtă
tor de cuvînt al comandamentu
lui militar de la Amman. Schim
bul de focuri a fost declanșat de 
trupele israeliene, a adăugat pur
tătorul de cuvînt. precizînd tot
odată că 25 de militari israelieni 
au fost uciși sau răniți.

• TEL AVIV. — Forțele ior
daniene au deschis focul asupra 
unităților israeliene în regiunea 
Dabussia, a anunțat un purtător 
de cuvînt al armatei israeliene. 
Unitățile israeliene au ripostat, 
in urma schimbului de focuri, 
un soldat israelian a fost ușor ră
nit, a precizat purtătorul de 
cuvînt.

• DUPĂ CUM RELATEAZĂ 
agenția M.E.N., la Cairo a avut 
loc sub conducerea președintelui 
R.A.U., Gamal Abdel Nasser, o 
reuniune a cabinetului egiptean. 
Cu acest prilej, membrii cabine
tului au examinat raportul alcă
tuit de Mahmoud Fawzî, trimisul 
special al președintelui Nassei, 
în legătură cu convorbirile 
care acesta 
shington cu președintele Richard 
Nixon, precum și cu alte oficia
lități americane.

De asemenea, menționează a- 
genția citata, în cadrul reuniunii 
au fost examinate și o serie de 
probleme referitoare la situația 
militară a R.A.U., precum și la 
incidentele care au avut loc în 
cursul ultimei săptămîni de-a 
lungul canalului de Suez.

pe
le-a avut la Wa-

PARIS 20 (Agerpres). — Cu o 
săptămînă înainte de data refe
rendumului asupra reformei re
gionale și a senatului, un sondaj 
al opiniei publice din Franța a- 
rată câ 71 la sută din cei inte- 
rogați sînt hotăriți să aprobe 
modificările propuse de textul re
ferendumului. In sâptămîna pre
cedentă, procentul acestora era 
de numai 65 la sută, ceea ce in
dică, potrivit aprecierii observa
torilor politici de la Paris, că in
tervențiile publice ale guvernului 
de Gaulle în favoarea reformelor 
preconizate au reușit sa trezeas
că interesul opiniei publice față 
de proiectul guvernamental, care 
prevede transformarea Senatului 
într-un organism cu competență 
consultativă și acordarea unei 
mai largi autonomii consiliilor de 
conducere ale regiunilor.

• Un comunicat oficial anun
ță că președintele de Gaulle va 
rosti la 25 aprilie un discurs 
către națiune. Se confirmă ast
fel că președintele va interveni 
în campania electorală în vede
rea referendumului de la 27 a- 
prllie pentru a-1 îndemna pe 
francezi să aprobe reforma re
gională șl transformarea Sena
tului.

PARIS 2t. — Coresponden
tul Agerpres. Al. Gheorghiu, 
transmite : Sîmhiti seara s-a 
deschis la Nancy cel de-al 
1-lea festival mondial al tea
trului universitar, la care 
participă 31 de ansambluri 
din 14 țări. Mai multe ansam
bluri din țările occidentale 
au trebuit să-și anuleze sosi
rea in ultimul moment, din 
motive financiare sau poli
tice. România este prezentă 
pentru prima dată la Najncy 
anul acesta cu două ansam
bluri teatrale.

Teatrul universitar din 
București va prezenta la 21 
aprilie un montaj colectiv ; 
la 22 aprilie. Teatrul Nottara 
va prezenta piesa „Escurial" 
de Miguel de Guelderode.

Festivalul internațional de 
Ia Nancy reprezintă o con
fruntare artistică în sensul 
cel mai pozitiv al cuvîntului, 
el aducînd pe scenă probleme 
de mare actualitate, atît poli
tice, cit și sociale, care fră- 
mîntă pe omul de a2l.‘Este un 
festival ce contribuie nu nu
mai la afirmarea multor au
tori, dar și la renovarea unor 
forme în teatru.

In cursul festivalului var 
avea loc interesante colocvii 
și dezbateri asupra evolua, 
teatrului contemporan, la 
care vor participa sociologi, 
actori, filozofi șl cunoscuți 
cineaști.

Festivalul a fost inaugurat 
cu spectacolul „Strigătul po
porului pentru carne", în in
terpretarea cunoscutei com
panii americane „Bread ani? 
Puppet" din New York — 
un teatru de păpuși gigantice. 
Spectacolul este o creație co
lectivă, ai cărei interprețl 
sînt imense personaje din 
carton presat articulat. Fes
tivalul va dura pină la 27 
aprilie.

permanentă de conflicte între 
ode două țin.

Dennnțînd tratatul din 1937, 
subliniază aceleași cercuri oficia
le, cătate de agenția France 
Presse, autoritățile iraniene „au 
înțdes să-ți reafirme poziția în 
legătură cu necesitatea unei re
vizuiri globale a frontierelor ira- 
ko-imxnene în regiunea Chart el 
.Arab, precum >i a condițâlor de 
navigație la estuar, reamoadB- 
du-se caracterul internațional al 
acestuia, ți că an sperat să con
vingă guvernul de la Bagdad că 
a sosit timpul să se caute, prin 
tratative directe, o soluționare 
rezonabilă a acestei probleme-.

Precizări
la Lima

• PERU va menține a poziție 
fermă în conflictul eu S.U.A. 
privind exproprierea Instalațiilor 
societății „International Petro
leum Company", a declarat ge
neralul Marco Fernandez Baca, 
președintele întreprinderii pe-- 
troliere fiscale pervviene. Fer- 
■aadez Baca ti eaaduee delera- 
ția firii sxle la cea de-a dana 
luadi a tratativelor americane- 
peraviene ce va avea loc la 
Waahingtao. Prima rondă a aees- 
tor tratative s-a desfășurat in 
capitala Perului intre reprezen
tantul personal al președintelui 
Nixon, John Irwin, și președin
tele Peruvian, Juan Velasco Al
varado.

(Urmare din pag. 1/

erau, Ia orele 14,45, aliniate pe 
platforma din sat. Membrii co
operatori se învîrteau în jurul 
sediului, pentru a primi de lu
cru. Cu o așa organizare, așa 
rezultate. Semănatul culturilor din 
prima epocă, de pildă, a fost 
executat abia în procent de 60 
la sută, iar în legumicultura nu 
s-a făcut mai nimic.

C1RLA MARE : o automulfu- 
mire cel puțin stranie.

Pînă la 18 aprilie, stadiul lu
crărilor era, după părerea pre
ședintelui Ilie Bărăitaru și a in
ginerului Ilarion Tîrcă, „avansat". 
Iată cifrele : din 700 hectare pre
văzute a fi însămînțate în prima 
epocă, se realizaseră 450. (In a- 
celași timp, vecinii celor din 
Gîrla Mare, adică cei din coope
rativele agricole din Pristol, Vra- 
ca și Salcia, încheiaseră de mult 
semănatul culturilor din prima 
epocă). A fost pregătită doar o 
suprafață neglijabilă din cea re
zervată porumbului.

§i din partea celor doi inter
locutori, numai cuvinte de laudă 
la adresa mecanizatorilor. Erau 
oare îndreptățite ? Din foaia de 
pontaj am dedus că, în perioada 
de cînd a început campania, doar 
timp de trei zile s-a lucrat în 
cîmp cîte 10 ore ; în rest, cel 
mult 8—7 ore. în fața unor 
asemenea realizări, uutomultumi-

rea celor din Gîrla Mare e cel 
puțin stranie și, dacă se menține, 
nu poate fi decît păgubitoare.

A justifica a mai ușor decît 
a face treabă.

Directorul Direcției agricole a 
județului Mehedinți, Constantin 
Bulugiu, ne întîmpină cu remar
ca : „Avem foarte mari greutăți, 
în cea mai mare parte a jude
țului se lucrează greoi, utilajele 
cooperativelor agricole sînt insufi
ciente pentru a permite realizarea 
operativă a lucrărilor •— ce se 
cer executate într-un volum des
tul de mare în această perioadă 
— iar tractoarele sînt mult prea 
mult solicitate".

Tovarășul Bulugiu b evitat, fn 
schimb, să ne explice am se 
face că aici, la această dată, peste 
60 la sută din sămînfa de mazăre, 
30 la sută din cea de porumb și 
mai bine de jumătate din cea 
de ceapă și lucemă nu sînt asi
gurate. A evitat să ne explica și 
de ce, zilnic, peste 300 de trac
toare rămîn nefolosite; de ce 
din cooperativele agricole, dar 
mai ales din cîmp, acolo unde se 
hotărăște soarta recoltei, au lipsit 
circa 20 de ingineri în zilele de 
13, 14, 15 șî 16 aprilie...

Am înțeles de ce tovarășul di
rector era mai preocupat de gă
sirea justificărilor decît de orga
nizarea muncii în campanie. Ă 
justifica e mai ușor decît a face 
treabă.

MEANDRELE DEBUTULUI 
PROFESIONAL

1009 programe
„Sc întrevăd uoi tulburări serioase0 — scrie revista americană 

„NEWSWEEK", referindu-se la situația din orașțle americane. 
..Slums-urile. problema locuințelor, ghettourile negrilor, crimina
litatea — «înt cele mai urgente probleme ale națiunii — scrie 
în continuare revista. Astăzi, cînd 70 la sută din populația 
S.U.A. locuiește in centre urbane, problema orașelor a deve
nit — faptele o arată — o adevărată maladie a societății ame
ricane. Creșterea cheltuielilor militare (de la 50 la 80 de mi
liarde dolari anual, de la începutul intervenției S.U.A. în Viet
nam) privează orașele de resurse foarte importante, care ar pu
tea fi folosite în șederea rezolvării problemelor sociale în sus
pensie. Trecînd în revistă problemele dificile care se ridică ad
ministrației New York-ului, de exemplu, primarul acestui oraș, 
John Lindsay, declara în cadrul unei conferințe : „A venit 
timpnl sâ ne întrebăm dacă S.U.A. trebuie să cheltuiască anual 
30 de miliarde de dolari pentru ducerea războiului în Vietnam... 
Guvernul de la Washington acorda prea multe fonduri în sco
puri militare și prea puține pentru rezolvarea problemelor care 
slau în fața orașelor americane". La aceeași conferință, alt mem
bru al Congresului, Hayes, se plîngea „că este foarte greu să 
convingi oamenii (administrația) că nu a^em nevoie de pro
grame fanteziste, ci de bani gheață cu care să asigurăm viitorul 
orașelor".

Programe există, și încă în număr foarte mare. Un congresman 
a numărat 1009, printre care și unele federale. Se pare, to
tuși, că numărul lor este mai mare, dar. pînă în prezent, ele 
nu au ajutat la nimic. Fosta administrație Johnson optase pen
tru programul „orașelor-model", care urma să fie aprobat de 
Congies. Acum, acest program este combătut pe scară națională, 
cei mai mulți manifestându-șî preferința față de un program care 
sa aducă beneficii și orașelor mici și mijlocii, precum și subur
biilor lor. Deocamdată, administrația Nixon a aprobat în prin
cipiu programul ,, o ra ș el o r-mo del" prezentat de George Romney, 
șeful departamentului locuințelor și dezvoltării urbanistice. Pro
gramul a fost revizuit în sensul transferării unor responsabilități 
ale oficiilor fedeiaîe primăriilor orașelor respective. Se așteaptă 
ca în următoarele săptămîni Consiliul problemelor urbanistice — 
nou înființat — care numără 9 subcomitete și care e condus de 
Daniel Moynihan, cel mai bun expert american în materie, să-i 
prezinte președintelui Nixon amănunte care să justifice cererea 
urgentă de un miliard de dolari necesari întreprinderii primelor 
măsuri. Această sumă, chiar dacă va fi alocată, va reprezenta o 
pai te neînsemnată din fondurile necesare, dacă amintim că nu
mai lupta împotriva poluării aerului în orașe ar solicita 5 mi
liarde de dolari pe an. Se apreciază că orașele au nevoie de 
8—10 miliarde de dolari pe an, dar ca aceste miliarde nu vot 
putea fi asigurate decît după încetarea războiului în Vietnam.

Pe de altă parte, problema ghetto-urilor devine și ea din ce 
în cc mai acută. Pentru a picîntîmpina greutățile care se am
plifică pe zi ce trece și tulburările din orașe, care se țin lanț de 
5 ani, vicepreședintele Spiro T. Agnew a înaintat propunerea 
construirii din temelii a noi orașe, care, teoretic vorbind, ar tre
bui să elimine toate problemele ce pun la grea încercare actua
lele așezări americane. Dar, din păcate, ideea nu surîde celor
lalți membri ai administrației, întrucît un proiect anterior, foarte 
ambițios dc altfel — orașul Reston — se zbate în dificultăți fi
nanciare cărora, după cît se pare, nu li se va pune capăt foarte 
curînd. Un alt program lansat de George Romnev prevede con
struirea în zece ani a unor locuințe ieftine în valoare de 6 mi
lioane de dolari. Raportate la necesitățile orașelor, prevederile 
acestui program ne scutesc de orice comentariu. NEWSWEEK 
remarca cu scepticism : „Marea schemă a oricărui program nu 
promite soluții peste noapte problemelor orașelor ; abordarea cu 
prudență a programului „orașelor-model" arată că eforturile ma
jore trebuie să aștepte pină cînd inflația va fi învinsă și noi 
fonduri federale vor fi disponibile". După toate previziunile, 
strategii economică antiinflaționistă a Administrației se va con
cretiza într-un număr sporit de șomeri, amplificînd astfel proble
mele sociale care confruntă astăzi orașele americane.

DOINA TOPOR

(Urmare din pag. I)

revine tocmai sarcina de a 
contribui la înlăturarea clima
tului care favorizează o ase
menea situație și acest lucru 
poate fi făcut numai în condi
țiile în care, încă de la venirea 
în uzină, fiecare tînăr simte 
că face parte dintr-un colec
tiv, știe că orice act reproba
bil lovește în egală măsură in
teresele celor din jur. Ce s-a 
făcut în acest sens ? Nu pot 
fi negate unele preocupări e- 
xistente în cadrul comitetului 
U.T.C. coordonator pentru a 
mobiliza activ tinerii la înde
plinirea sarcinilor de produc
ție. Este de menționat organi
zarea concursului „Cine știe 
meserie cîștigă" pentru strun
gari. Sînt lăudabile intențiile 
de a iniția dezbateri cu tine
rii privind calitatea produc
ției, întreținerea utilajelor, ne
cesitatea îndeplinirii normelor 
de producție. Dar de ce aces
te acțiuni au fost programate 
așa de tîrziu — sfirșîtul lunii 
martie — cînd fenomenul se 
manifestă mai ales în primele 
luni după angajarea absolven
ților ? Temperatura colegială 
atît de necesară integrării pro
fesionale s-a menținut scăzu
tă. Dovadă, aderența total ne
satisfăcătoare a tinerilor la

interesele secției în care lu
crează. E drept că și ei trag 
ponoasele acestei atitudini, 
ciștigul fiind mult mai mic. 
Dar de ce a trebuit să se ajun
gă aici ? Intervalul exagerat 
dintre veniturile tinerilor tre
buia. din prima lună, să con
stituie un serios subiect de re
flecție.

Analiza vizînd cauzele ră- 
mînerilor sub normă a arătat 
că existența lor se datoreș- 
te ncrespectării disciplinei In 
muncă. Plimbările fără nici un 
rost prin secții, părăsirea ma
șinilor înainte de terminarea 
programului, întreținerea lor 
necorespunzătoare se concreti
zează, în final, în imposibilita
tea încadrării în timp a lucră
rilor sau a obținerii producti
vității muncii scontate. Este 
cert în aceste condiții că înde
plinirea normelor de produc
ție și implicit realizarea unor 
cîștîguri bănești superioare, 
depind nemijlocit de modul în 
care fiecare tînăr este preocu
pat de a și organiza cît mai 
bine locul de muncă, de folo
sirea la maximum a timpului 
de lucru. Este o problemă 
complexă, a cărei rezolvare 
presupune o prezență perma
nentă pe ordinea de zi a ac
tivității organizației U.T.C. de 
la Uzina Mecanică Timișoara.
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(Urmare din pag. 1)

pustiu și albastru, acoperit 
de brumă, în care scor
moneam după ultimele ver- 
ze și după sfecla ascun
să din întîmplare în vre
jurile uscate de păstăi.

Existenta este totală. Nu 
se poate recrea, nu se poate 
concura, nu se poate între
rupe. Existenta se poate co
menta. Realitatea e plină de 
fantastic. De ce să mergem 
pe drumurile bătute și bana
le de acceptare a ei cînd fie
care eveniment poate furni
za o lume aparte, poate dez
vălui un sens relevant, o 
senzație 1 Realitatea conține 
toate lucrurile simple ale 
existentei, 'toate adevărurile 
ei. realitate înseamnă echi
librul mirabil al omului a- 
flat Infer-o convingere, reali
tatea cere pe toate căile 
emoție. Realitatea trebuie 
șl poate sensibiliza.

Ascult seara etpdsiunile 
despre însămîntări. Un re
porter sincer le comentează

pasionat și cu alarmă. îmi 
propune o competiție ne care 
n-o pot refuza. Nu pot să nu 
știu ce se întîmplă. Pentru 
că iarna a întîrziat foarte 
mult, pe-ntinderi mari pă- 
mîntul e încă sub apă, e în 
pericol sâmința. Iată : un lu
cru simplu nu se va întîm- 
pla — germinația primăverii. 
Sămînța va muri fără colț. 
Nu va pllnge nimeni în ho
hote pentru porumb, nu vor 
flutura flamuri negre, dar 
realul va fi contrazis. Sau 
nu va fi contrazis, se va în
cinge o bătălie cumplită, în 
clipa cînd moartea va fi a- 
lungatu o liniște uriașă se 
va întinde peste pămînt. o 
liniște în care de la un ca
păt la altul al lumii sămînța 
primară se va auzi izbuc
nind.

Stau în fotoliu șl ascult cu 
emoție emisiunea despre în
sămîntări. pentru că un re
porter sincer mă pasionează 
și mă convinge.
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