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Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit pe șeful

Departamentului Politic
Federal al Elveției

CM semănatul mai este ADUNAREA FESTIVA

considerat o lucrare viitoare DIN CAPITALA
Incercînd o preodo cuman tare, 

privind marșul lucrărilor agri
cole din actuala camțpanle, la 
Dlr&ctia agricolă a județului 
Caraș-Severin am reținut re
marca tovarășului ȘTEFAN 
POȘIRCĂ : la noi, arabilul e o 
nimica toată pe lingă suprafe
țele ocupate de păduri, pășuni, 
versanții abrupt! și văile în 
care apa mustește la fiecare 
pas. Poate că acest considerent 
ar trebui, odată în plus, să de
termine sporirea griji! pentru 
operativitatea și calitatea lucră
rilor — pirgliii de primă impor
tantă în acțiunea de creștere a 
producțiilor agricole...

Neliniște îndreptățită. îndrep
tățită. înainte de toate, de rit
mul cu totul nes a tis fă. câtor în 
care se desfășoară, aici, lucrări
le agricole de sezon : arături 
mai slnt de executat pe supra
fețe de ordinul a miilor de hec
tare, plantările de vii și pomi, 
in cadrul multor unități. încă 
mal constituie o problemă de 
perspectivă, iar din cele 23 298 
hectare rezervate porumbului, 
abia 2 006 hectare dacă s-au în- 
sămîntat. De asemenea, pășu
nile și tinetele n-au primit lu
crările de întreținere ce se im
puneau. Doar în foarte puține co
operative agricole din județul 
Caraș-Severin. timpul bun de 
lucru. înregistrat aici încă de la 
jumătatea lunii martie, se găseș
te exprimat în realizări apre
ciabile la însămînțări : Sooolu. 
Berzovia, Zlatița, Cîmpia. Gor- 
nea, Macovlște, Natdăș și Les- 
covița. Celelalte, pînă la 87, 
abia de au început la semăna
tul porumbului, iar ritmul zil
nic nu dqpășegte 10-15 hectare 
de fiecare unitate. Dacă se con
tinuă așa, Sn județul Caraș- 
Severin de-abia în iunie vom 
Putea cosemna terminarea în- 
sămlntării porumbului’ 
x Iată -el eîteva dintre cauzele 
ce «au determinat această nejus- 
tificată rămînere în urmă : 
1) TRACTOARELE SlNT RE
PARTIZATE LA COOPERATI
VELE AGRICOLE FĂRĂ SĂ 
SE TINĂ SEAMA DE VOLU
MUL LUCRĂRILOR DE EXE
CUTAT. De la secția de meca
nizare © Direcției agricole am 
aflat că. In primăvara aceasta,

suprafața de pregătit ai însă- 
mînțat ce revine pe un tractor 
este de 79 hectare. Fir ear ar fi 
fost ca si situațiile întîlnite în 
cooperativele agricole (adică 
încărcătura pe tractor) să osci
leze în jurul acestei cifre. Dar, 
realitatea este alta. La Rad un - 
na. de pildă, la fiecare 190 de 
hectare de însămmțat revine un 
tractor ; la Moldova Veche, un 
tractor e prevăzut să lucreze 
150 hectare, la Bocșa Română — 
120 hectare la Brebu — 135 la 
Socol —- 142, iar la Ciortea — 
152 hectare. în timp ce la aces
te unități, după cum remarca

• TERGIVERSĂRI PĂGUBITOA

RE PENTRU RECOLTA • IN PA-

xa Aniversarea a 99 de ani de la 
™ nașterea lui Vladimir Ilici Lenin 

a fost marcată printr-o adunare 
re) a perioadei de semănat, gfc festivă, care a avut loc luni 
Consideri nd-o îndreptățită, după-amiază la Casa prieteniei
Miblmiem și noi cu acest prilej român o-sovietice din Capitală, 
pron-ineraa de a se revimi ra-- sub auspicii]e Comitetului mu
ții repuniuna tractoarelor pe* , . . K___ .. . prn» -Jtl pentru a se asigura o U1C'P“’ București al P.C.R.
. - w .. Fundalul scenei era dominatîncărcătură awox.maUv egală ^d(_ ch. j ]ui Lenin_ ,]e
pentru toate mașinile agricole. W da,ele comemorative 1870-1969.

2) FOLOSIREA INCOMPLE- Jn prezidiul adunării au luat 
TĂ A MAȘINILOR ȘI ATELA-^hloc tovarășii Gheorghe Stoica, 
JELOR. Raidul anchetă între- membru al Comitetului Execu- 
prina în județul Caraș-Severin Uv al C.C. al P.C.R., Ion Popes- 
ne-a convină de acest lucru.®cu-Puturi membru al C-C al 
Precizăm că, în zilele de 16, 17, dl.rectOrul.

de studii istorice și social-politi- 18 Sl 19 aprilie în cooperativele^^ de pe lîngă cc aj pcR> 
agricole din zona Oravița și •’ ” • ’ 1
din preajma Caransebeșului 
(Zăgujeni.
v&ran, Sacu. Broșteni. Cacova Petrescu, secretar al Consiliului 
$1 încă altele) nici măcar Central al Uniunii Generale a

V Sindicatelor din Romania, Dan 
GH. FECIORU Marțian, secretar al Comitetului

(Continuare ln‘pag. a III-a) ^99

Mihail Roșianu, membru al C.C.
— ------------- ,----- __ al P.C.R., președintele Consiliu-
Zoxlențul-Mare, Că-^ lui General A.R.L.U.S., Gheorghe 

Petrescu, secretar al Consiliului

municipal București al P.C.R., 
Vasile Nicolcioiu, secretar al 
C.C. al U.T.C., Virginia Bolocan, 
muncitoare la Uzinele textile 
„7 Noiembrie”, Todirița Panait 
muncitor la Uzinele „Semănătoa
rea", precum și I. S. Ilin, minis
tru consilier Ia Ambasada Uniu
nii Sovietice la București.

în sală se aflau reprezentanți 
ai unor instituții centrale și or
ganizații obștești, activiști de 
partid și ai organizațiilor de 
masă, oameni de știință, arta și 
cultură, numeroși muncitori din 
întreprinderile bucureștene. E- 
rau, de asemenea, prezenți mem
bri ai Ambasadei Uniunii Sovie
tice la București.

Figura lui V. I. Lenin a fost 
evocată de tovarășul Ion Popes- 
cu-Puțuri. Cuvîntarea a fost su
bliniată, în repetate rinduri, cu 
vii aplauze.

în încheierea adunării a fost 
prezentat filmul „Caietul albas
tru”, producție a studiourilor ci
nematografice din Uniunea So
vietica.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, 
a primit, 
șeful Dep 
Federal ' i 
Spuhlcr.

La primire au luat parte 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, și Ion Geor
gescu, ambasadorul României 
la Berna.

Au fost de față, de aseme
nea, Charles Albert Dubois, 
ambasadorul Elveției la Bucu
rești, și Hans Miesch, supleant 
al șefului Diviziei Afacerilor 
Politice, șeful Direcției Poli
tice Est din Departamentul 
Politic Federal al Elveției.

In timpul întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră cordială, au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea 
colaborării româno-elvețiene, 
precum și unele aspecte ac
tuale ale vieții internaționale. 
S-a apreciat cu satisfacție că 
relațiile dintre cele două state 
au o evoluție pozitivă, 
țiindu-se posibilitatea

Ntoolae Ceausescu, 
}• .<i la amiază, pe 
tamentului Politic 
Elveției, dr. Willy

dorii și intensificării schimbu
rilor în avantajul ambelor 
țări. A fost subliniată, totoda
tă, dorința României și Elve
ției de a-și aduce contribuția 
la rezolvarea problemelor ma
jore ale lumii contemporane, 
la asigurarea unui climat pro
pice colaborării internaționale, 
pentru cauza securității euro
pene și mondiale.

eviden- 
extin-

★

După convorbire, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România a 
reținut la dejun pe șeful De
partamentului Politic Federal 
al Elveției.

La dejun au luat parte Ion 
Gheorghe Maurer, președinte
le Consiliului de Miniștri, 
Constantin Stâtescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Ion Georgescu, am
basadorul României la Berna.

Au participat, de asemenea, 
persoanele oficiale elvețiene 
care au fost primite de pre
ședintele Consiliului de Stat

Președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit

URILE?

★

Cu același prilej, în holul 
Casei prieteniei româno-sovieti- 
ce, a fost organizată o expoziție 
de fotografii oglindind aspecte 
din viața și activitatea lui Vladi
mir Ilici Lenin.

(Agerpres).
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ION POPESCU-PUȚURI

pe șeful Departamentului 
Politic federal al Elveției

Luni dimineața, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit pe 
șeful Departamentului Politic 
Fqderal al Elveției, dr. Willy 
Spiihler.

La întrevedere au participat 
Comeliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Ion Georgescu, 
ambasadorul României Ia Berna.

Au mai luat parte Charles Al
bert Dubois, ambasadorul Elve
ției la București, șî Hans Miescb,

supleant al șefului Diviziei Afa
cerilor Politice, șeful Direcției 
Politice Est din Departamentul 
Politic Federal al Elveției.

Cu acest prilej au fost abor
date probleme referitoare la dez
voltarea relațiilor bilaterale în 
diferite domenii de activitate, 
precum și unele aspecte actuale 
ale situației internaționale.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

și Inginerul agronom Bt&năalau 
Vicșonovicl, de la C.A.P. Socol. 
forța de muncă abia de reușeș
te să asigure pregătirea și se
mănatul a 5-6 hectare pe zi, la 
Păltiniș. Berzovta, Lăpușniicui 
Mare. Prfflipeț. R&chitova, Tirol 
și SHatina Nera. fiecărui tractor 
îi revine o suprafață da mal 
puțin da 60 hectare. Știind efi 
dispun de o forță mecanică im
portantă. conducerile acestor 
cooperative agricole folosesc in
suficient atelajele, nu puține 
fiind cazurile în ticnita (Triol, 
Slatina Nera. Prilipet) cînd, 
zilnic, 2-3 tractoare «înt folosite 
la cu totul elta lucrări declt 
pregătitul terenului sl însămîn- 
țatul porumbului. cantrihnind 
direct la prelungirea nejustifl- 
cată (și cu influențe Dăauhltoa-

Ceic.fi d* mrtal l*
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BENEFICIARUL
N-A FOST DE ACORD...

1 000 de tineri de la șantie
rul 501 al TrufitufLui 5 Brașov, 
care, după însăși aprecierea 
conducerii unității, au adus 
o contribuție hotăritoare la în
deplinirea și depășirea planului 
de lucrări pe primul trimestru, 
nu găsesc explicația lipsei de 
solicitudine a factorilor respon
sabili pentru crearea unor con
diții corespunzătoare de mun
că șl viată-

In timpul unei ședințe în car® 
se puneau la punct ultimele de
talii ale organizării șantierului 
din Poiana Brașov pentru con
strucția unui complex ccxmer- 
ciai. un reprezentant al con
strue tarului a formulat eîteva 
obiecții în legătură cu ampla
sarea harăcilor în care vor locul 
muncitorii. „Din considerente 
eatetice** beneficiarul — TRUS
TUL DE ALIMENTAȚIE PU
BLICA ..CARPATI" nu accepta 
ideea ca aceste barăci să fie 
montate în apropierea șantieru
lui. oferind 
4 kilometri.

— Aceasta 
menii nastri 
ei te II kilometri pe jos, cpoiea 
reprezentantul constructorului.

terminăm odată ea i 
acestea copilărești, a 
cineva d® la masa prezi-

diului, apoi ședința «-a închis. 
Argumentul părea prea neînsem
nat și a fost respins la cele zece 
ore de muncă, pe vreme bună 
eau rea, rămînînd să se adauge 
oboseala drumului, lungit artifi
cial și absurd de către benefi
ciar.

— întâmplarea ar fi trecut 
neobservată ne spune Ion An-

le. un oraș cu personalitate dis
tinctă, intrat în monografia 
construcțiilor urbanistice ale 
țării, sub denumirea de cartie
rul ..Steagul roșu1' sau ,,Brașo
vul nou", sînt constructorii șan
tierului 501, firmă veche si pres
tigioasă recomandată de nume
roase alte edificii care consti
tuie azi mînriria municipiului

itneri

1

— Să 
Urările 
conchis

drel, secretarul organizației de 
partid a șantierului 501 al Trus
tului 5 Brașov, dacă ar fi fost 
un ea> iiolat, dacă acest mod 
de a trata cu indiferenți ele
mentul om, pretențiile sale la 
condiții corespunzătoare de 
muncă și viață n-ar fi atit de 
•bfșnuit, atit de frecvent întîl- 
nit In relațiile noastre cu unii 
beneficiari ii chiar cu conduce
rea trăitului nostru.

Cei cărora Ii s-a refuzat „fa
voarea*1 de-a locui mai aproape 
de locul Iar de mtmcă. au con
struit !n Brașov un cartier pen
tru 45 000 de locuitori, adică un 
oraș de dimensiuni reapertabi-

de.la poalele Tîmpei. Media de 
virată a acestora este 27 de ani.

— Pe de o parte acest fapt 
ne bucură, înseamnă că avem 
o forță de muncă viguroasă. 
Dar în același timp aîntem în
grijorați — afirmă secretarul 
organizației P.C.R. Procesul de 
descreștere a viratei medii pre
supune o fluctuație inadmisibi
lă, o deplasare permanentă a 
muncitorilor cu experiență de 
pe șantier spre alte locuri de 
muncă unde au condiții mal 
bune. Tendința are o explicație 
logică. Majoritatea muncitori
lor noștri calificați provin din 
școlile profesionale, unde elevii

dispun de condiții bune de via
tă. Din cămine confortabile, 
călduroase și curate, de la can
tine ireproșabile, ei vin în ba
răci improvizate, aglomerate și 
deseori friguroase, fără dușuri 
calde, fără mijloace de distrac
ție șî educație. Această trecere 
determină firește, o anumită 
reacție în opinia tinerilor, care 
trebuie înțeleasă ea fiind ome
nească si ..combătută" printr-o 
permanentă grijă a conducerii 
Întreprinderilor și trusturilor 
de construcții pentru crearea 
unor condiții cît mai acceptabi
le. Numai asa vom putea per
manentiza șl reține constructo
rii pe șantierele noastre, numai 
așa vom înlătura fluctuația și 
„scurgerea" experienței ciștiga- 
te în decursul anilor de muncă 
ne schele.

Dacă s-ar încerca o statistică 
în legătură cu vechimea con
structorilor pe șantier, am ve
dea că din cei care au început 
activitatea în urmă cu zece ani, 
au mai rămas foarte puțini. Din 
Dăca.te nu numai că o asemenea 
grijă despre care se vorbea mai 
sus nu se manifestă întotdeauna, 
din plin, dar nepăsării unor 
conduceri fat& de condițiile so
ciale ale oamenilor dim subordi- 
nea lor, se adaugă, o vulgară în
cercare de a „explica", de-a 
„lămuri" șl .^combate" pretenții
le acestora, per Intr-un torn po
runcitor de felul : „Dacă-ți pls-

ROMULUS LAL

(Continuare tn pag. a IlI-a)

Răspund răspicat, din capul 
locului : încercăm să le ordo
năm, sau. dacă vreți, să le sem
nificăm. Iată c treabă care, 
mie uhuia. mi se paire că nu 
trebuie s-o lăsăm de azi pe mîi- 
ne. Tineri fiind, trebuie să a- 
vem temerea unul lucru : în
tr-o zi, era să zic într-o bună 
zi, dar ziua aceea e destul de 
rea, tam-nisam. din senin sau 
din înnourare, ne scade memo
ria, începem să nu ne mai prea 
aducem aminte, vom uita amă
nuntele suculente, vom privi 
în urma noastră timpul prin- 
tr-o sită din ce în 
deasă. Vreau 
mai bine să ne prindă ziua 
aceea, și zilele acedea lungi, cu 
amintirile împachetate și or
donate frumos, după alfabet 
sau după alt criteriu, mai dras
tic. Vrei să-țl aduci aminte de 
copilărie sau de îndepărtata 
maturitate : cauți îndată la ca
pitolele 
ușurezi 
ceasta 
minte 
aceste 
prea multe zorzoane și împes
trițate de prea multe paranteze 
cu puncte puncte între ele, în- 
tr-un compendiu de eîteva 
rînduri.

Dar să nu ne jucăm cu amin
tirile pentru simplul motiv că 
ele au fost noi. Mult-puțin, eîn- 
tem siliți să ne dăm seama as
tăzi că ce-am fost ieri ori alal
tăieri sînt doar eîteva amintiri

O RELAȚIE
MODERNA CULTURA PLENARE ALE ACTIVELOR U.T.C. DIN ȘCOLI

să
ce mai 

zic că e

respective. Ca să-țî 
și mai mult munca a- 
trudnică de aducere a- 
poți să strîngi toate 
capitole. încărcate de

(Continuare în pag. a IV-a)

PERSONALITATEA
Doctor in științele tehnice la Zflrich, profesor Ia Institutul Po

litehnic din București, vicepreședinte al Academiei Republicii 
Socialiste România și al Consiliului Național al Cercetării Știin
țifice, președinte al Comisiei Electrotehnice Internaționale de la 
Geneva, REMUS RĂDULEȚ este întemeietorul școlii românești 
în spiritul teoriei de eercetare electrotehnică a cîmpului. Prima aa 
lucrare științifică de creație și răsunet datează de la virata de 
26 de ani ; în electrotermie, domnia aa a elaborat prima teorie 
a impedanței echivalente a șarjei cuptoarelor de inducție fără 
fier, iar în teoria generală a cîmpului electromagnetic a adus 
o contribuție importantă dovedind independența dintre teoria 
mărimilor de stare de primul ordin și teoria legilor interne ale 
electromagnetismului.

Munca sa științifică, creatoare, continuă aducînd mereu pre
țioase contribuții noi. Academicianul Remus Răduleț, îjj începe 
ziua de muncă la ora 7 dimineața : exact la această oră a 
avut amabilitatea să răspundă ziarului nostru la eîteva întrebări, 
care continuă, prin opinia unor personalități de seamă ale cul
turii românești, discuția despre această relație modernă de mare 
interes pentru tineret î cultura—personalitatea.

— Care este, după opinia 
dv., procesai prin care ie 
dezvoltă personalitatea, prin 
care ea creste si se trans
formă ?

R. R. Personalitatea se creează 
prin educație voită sau sponta
nă. Voită e a pedagogilor. ®pon-

tană a însăși societății. Dezvol
tarea personalității se face prin 
exercițiul funcțiilor ei carac
teristice. tinînd seama, bineîn
țeles de faptul că există perso
nalitate purtătoare de cultură, 
precum și creatoare de valori 
culturale.

Convorbire cu acad. REMUS RĂDULET

— Care ,uneori, pot coinci
de.

R. R. Desigur, personalitatea 
creatoare de cultură este impli
cit și purtătoare de cultură.

> — Foarte 
In cultură 
pol, făclia

mulțl văd însă 
apanaj și mono- 
unui

strict izolat. Ce 
teoria elitelor, 
hegelieni mai 
adepți ?

R. R. împotriva 
dent el or. există încă asemenea 
adepți. Deși, revenind la tinerii 
hegelieni, a afirma, fie sl acum 
150 de ani, că muncitorul nu 
creează nimic fiindcă lucrează 
doar obiecte tangibile, fără spi
rit si fără critică — merita... 
critica cea mai aspră a lui 
Marx. Ceea ce s-a și întîmplat.

— Dar „masei aculturale" 
f se contestă si acum în oc
cident orice putință crea
toare, lăsînd âaborarea cnl-

avanpost 
părere aveți, 

a tinerilor 
are astăzi

tuturor evi-

turii pe scama unei elite. 
Așa pretinde, de pildă, chiar 
unul dintre gînditorii mal 
lucizi ca Arnold Toynbee...

R. R. Marx a dat un răspuna 
perfect valabil și astăzi : ..Critica 
critică nu creează nimic". Dar 
revenind, creația culturală exis
tă chiar dacă admiți sau nu eli
tele ; adică. o personalitate 
creatoare de cultură în princi
pal obiectivează valori subiec
tive proprii, așa ca Ia fifîr- 
șitul creației valoarea res
pectivă să stea în fata noastră 
in spațiu și timp — indiferent 
dacă e vorba de o teorie știin
țifică, de o statuie, sau noi 
Idealuri morale pentru societa
te. Cit despre persoana purtă
toare de cultură, în actul înauși-

VIORICA TANASESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

... Orele s-au terminat. 
Elevii dintr-a Xl-e F n-au 
părăsit însă sala de clasă : 
®int în așteptarea unui oas
pete. Odată 
naază într-o 
toresanin în 
du-se de la evenimente 
rente din viața politică in
ternațională. se fac interpre
tări teoretice, se aduc argu
mente care vădesc nu numai 
interes, ci si cunoștințe ră
mase dintr-o bogată lectu
ră. Așa a debutat cercul da 
studii politice — cum și-au 
intitulat elevii această acti
vitate — în cadrul căruia au 
Inc dezbateri dc marginea 
unor evenimente la ordinea 
zilei, a unor documente de 
interes național, a unor no
țiuni filozofice. Pentru satis
facerea nevoilor de informa
re ale elevilor, de clarifica
re și adîncire a unor ele
mente nu îndeajuns de fa
miliare lor. biroul U.T.C. al 
clasei^ a găsit această formu
lă. Că ea este pe placul ute- 
cistilor. că răsDunde .preocu
părilor lor o dovedește aflu
ența la ședințele cercului, o 
dovedesc problemele intere
sante propuse a fi dezbătute, 
larga participare la discuții-

...Clas© a X-a D este for-

mată numai din băieți. Un 
avantaj, poate, doar ,dg tere
nul de sport. In rest ce ar

losit, se antre- 
c on vorbire in- 

care. pomln- 
cu- VIATA

CLASEI
VIAȚA
GRUPEI
U.T.C

putea să facă singuri, băie
ții ? Aceasta era întrebarea

Ia adăpostul căreia multă 
vreme grupa U.T.C. a clasei 
s-a complăcut într-o totală 
Inactivitate. Pînă într-o al... 
Ideea de a pregăti o serbare, 
de a valorifica potențialul 
cultural al colectivului s-a 
înfiripat și a căpătat contur 
într-o discuție a biroului 
U.T.C. Apoi a început trea
ba. S-au descoperit recita
tori de talent, dansatori, cu- 
pletisti și chiar... compozi
tori. S-a alcătuit o orchestră 
de muzică ușoară care a luat 
în repetiție compozițiile co
legilor. s^au găsit „regizori", 
„decoratori". Totul însă a 
fost pregătit în mare taină 
tl aproape fără sprijin din 
afară. Aproape pentru că la 
reușita suitei *_ 2____ 1
moderne a fost necesar aju
torul unei colege. Colabora
rea aceasta nu umbrește în«ă 
cu nimic meritul băieților. 
Afișul care invita toti ele
vii liceului la serbarea ofe
rită de clasa a X-^ D a fost 
o surpriză. Dar serbarea a re
prezentat un adevărat succes. 
Pe parcursul pregătirilor 
pentru serbare clasa în an
samblu a cîștigat în eoeziu-

de dansuri

MAR1ETA VIDR AȘ CU

(Continuare în pag. a IV-a)
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99 de ani de la nașterea lai E /, LENIN 

CUViNTAREA TOVARĂȘULUI ION POPESCU-PUTURI

reprezintă o ilus- 
a spiritului pro- 
al marxismului, 

dat o contribuție 
însemnătate Ia

partidul

re*litățila 
Lenin a 

a revolu-

proletariatului 
In lupta revo- 

răs turn area ța-

1 Întruchipat

Anlversăm 99 de ani de la 
nașterea lui Vladimir llici Lenin
— glnditor și conducător revolu
ționar al proletariatului, militant 
pentru eliberarea maselor mun
citoare de exploatare și asuprire, 
pentru triumful cauzei socialis
mului. Astăzi, numele său — a 
subliniat vorbitorul — e trecut 
în istorie, drept o personalitate 
de neobișnuită forță creatoare, 
care și a consacrat întreaga via
ță activității pentru transfor
marea revoluționară a societății, 
un înalt exemplu de devotament 
și pasiune în slujba clasei mun
citoare, conducător de o deosebi
tă fermitate și, în același timp, cu 
deosebit tact și suplețe, în lupta 
pentru împlinirea idealurilor co
munismului.

Opera teoretică, ca și întreaga 
activitate revoluționară desfășu
rata de Lenîn 
trare grăitoare 
fund creator 
V. I. Lenin a 
de o deosebită 
îmbogățirea tezaurului comunis
mului Științific, a filozofiei și e- 
conomiei politice marxiste, la 
dezvoltarea creatoare a teoriei și 
practicii revoluționare a clasei 
muncitoare internaționale. Imbi- 
nînd activitatea teoretică cu lupta 
revoluționară, Lenin a elaborat cu 
o rară perspicacitate ideologică și 
politică principiile de bază ale 
partidului de tip nou, a fondat 
detașamentul de avangardă al 

■proletariatului rus — 
comunist.

Puternic ancorat în 
«pocii în care a trăit, 
elaborat o nouă teorie 
ției socialiste, subliniind posibili
tatea victoriei acesteia la început 
într-o singură tară, teorie care 
a îmbogățit gîndirea marxistă, a 
înaripat cugetul 
rus, l-a însuflețit 
luționară pentru 
rismului.

Rezultatul care 
■ensul activității lui Lenin — de 
semnificație crucială în Istoria 
omenirii — este răsturnarea de 
la putere a claselor exploatatoa- 
xe din Rusia, trecerea la zidirea 
societății socialiste. Numele lui 
Lenin este indisolubil legat de 
începuturile eroice ale noii orfn- 
duiri, el elaborind programul 
construirii socialismului în Rusia 
sovietică.

Victoria Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, construirea 
noii orînduiri în Uniunea Sovie
tica au constituit o puternică a- 
firmare a clasei muncitoare, a 
maselor populare fn asigurarea 
progresului social. S-a confirmat 
practic învățătura marrist-leni- 
nistă privind rolul conducător al 
partidului comunist, stat major al 
revoluției $i constmcției socia
liste. încercatul Partid Comunist 
al Uniunii Sovietice i ehborei 
strategia și tactica luptei revolu
ționare a maselor populare din 
Rusia In împrejurările istorice 
Specifice, a organizat proletaria
tul, masele muncitoare și le-a 
condus cu succes în marile bătă
lii de clasă, în revoluția și con
strucția socialistă.

Organizate și conduse de 
partidul comunist fondat de 
Lenin, popoarele Uniunii Sovie
tice au construit cu succes noua 
orînduire, transformînd din teme
lii înfățișarea țării.

întregul nostru popor — a sub
liniat în continuare vorbitorul — 
se bucură sincer de marile rea
lizări ale Uniunii Sovietice și 
urmărește cu caldă simpatie vas
ta activitate creatoare desfășura
tă de poporul sovietic, sub con
ducerea P.C.U.S., pentru con
struirea societății comuniste, vă- 
zînd în ele un aport de mare în
semnătate la creșterea forței ris- 
temului mondial socialist și a in
fluenței Internationale a lodalis- 
mului, la asigurarea cauzei păcii 
și progresului omenirii.

Anlversînd pe Vladimir Rid 
Lenin — a continuat vorbitorul
— ne amintim cu acest prilej că 
mișcarea muncitorească din

Ocupat eu gigantica mun
că de conducere a Statului 
sovietic, Vladimir llici n-a 
putut veni la congresul de 
constituire a Comsomolului 
din octombrie 1918. El a ur
mărit însă cu atenție lucră
rile congresului. La incitația 
lui, o delegație a primului 
Congres al Comsomolului, 
formată din prezidiul congre
sului s-d dus la el la Kremlin 
pentru a-i vorbi despre lu
crările congresului ți pentru 
a primi sfaturi ți îndrumări de 
la conducătorul iubit. Autoa
rea acestor rinduri a avut 
marea fericire de a face parte 
din delegația care l-a vizitat 
pe Vladimir llici.

In acea zi mohorită de no
iembrie în care ne-am dus la 
Kremlin, la serviciul admini
strativ al căminului se epui
zaseră toate rezervele de ali
mente, așa că delegații nu 
primiseră nici obișnuita rație 
infimă de pesmeți din secară,. 
Aceasta fiind situația, am băut 
cite o cană cu apă clocotită 
fără pic de zahăr și am por
nit la drum. Trebuie să măr
turisesc că, deși, în aștepta
rea întâlnirii cu V. 1. Lenin, 
eram cu toții pătrunși de cela 
mai curate și mai înălțătoare 
sentimente, ne era grozav de 
foame. Nereușind să ne bi
ruim slăbiciunea omenească, 
am făcui o analiză financiară 
a buzunarelat și, după ce am 
adunat laolaltă tot 
nostru, am cumpărat 
precupeață, în piața 
ka (în prezent piața 
tki), aproape o piine.

Meșterind cu grijă plinea,

avutul 
de la o 
Lubean- 
Dțerjin-

România, în răstimpul existenței 
sale de mal mult de un veac s-a 
afirmat Într-o continuă progresie 
în însăși istoria poporului român, 
clarlficîndu-și orientarea în spiri
tul socialismului științific, al rea
lităților economice și politice din 
țară. Muncitorimea română a sta
bilit legături neîntrerupte cu miș
carea revoluționară din alte țări, 
între care și cu revoluționarii din 
Rusia. Este demn de relevat fap
tul că presa socialistă română a 
remarcat în coloanele sale activi
tatea teoretică și practica revolu
ționară desfășurată de Lenin, a 
publicat lucrări ale lui V. I. 
Lenin iluștri nd poziția partidului 
clasei muncitoare din România, 
care se arăta apropiat principii
lor înnoitoare aduse de leninism 
în mișcarea muncitorească inter
națională.

V. I. Lenln — care a cunoscut 
pe unii conducători ai mișcării 
socialiste, pe C. Dobrogeano- 
Gherea, I. C. Frimu, M. Gh. Bu
jor și pe alții — nutrea încrede
re și respect pentru parti
dul clasei muncitoare din 
România, pentru capacitate* da 
luptă a proletariatului român, 
pentru spiritul său internationa
list. Mili tan ți ai proletariatului ro
mân relei au interesul «1 simpa
tia cu care Madimir Hici urmâ- 
rea dezvoltare* mișcării wrîto- 
rești din țara noastiră.

In procesul luptei re«olntion*- 
re mișcare* munci tnreaacă <fin 
România a crescut •-■ îotirit și 
a-a maturizat pe tezneiu] însuși
rii ideologiei mrottD-immaira- 
lui. La sfirptul primafari război 
mondial, în focul asprelor Hpte 
revoluționare c*r* *■ aiiin 
întreaga țari și Ia care partc- 
pau largi forțe aoriale. s-a adin
ei t procesul de dariheare ideo.o- 
gică în nudul nnseăriî toaneito- 
rești, partidul soaahst a-a trans
format In partid comunist Crea
rea Partidului Comunist Român 
a constituit o victorie kstoncă a 
ideologiei marxist-țeuiiuste, aa 
eveniment de însemnătate erwăa- 
1S în dezvoltarea tmjrărri n »uk 
ți o nare ■ clasei muncit jare.

A plicind principala fundame»- 
tale ale marxLa-leei-.iMus la 
condițiile din țara noastră. Parti
dul Coaumift Român * cobk33 
masele fn aspre brrr- de căasl 
împotriva orinduixii burgheao- 
morierești. a arifurat ri^Suasa re
voluția și coratrucua socgjk* 
Ir România.

In contextul wiațdar pse:«rref 
ce definesc actuala eri a tetorieft 
sale, poporal main are ntexra 
evidreită a ceea ce bml- fief 
forța transformatoare a nurm 
leninism a Im. a pc PartxSs-
hri COQUniSX - Inii
■od a țĂrzi e aa
txreuș pe acara cri’ftratieî 

înnoirea te ac tri
gii aa-e

Faetorol al vi
istorice repurtate de 
nmndi dm țara nouții 0 ax> 
stituie condncerei -de către Parti
dul Comunist Român. Prqgraaaai 
însufletitoe trasat de Congreaal 
al IX-lea al P.CJL — prcgri-n 
fn activă îndeplinire sti 
elocvenți pehtieii reahsta 
Pirtidnhzi Commrât Român.

Vor+ritorul a WSțîșat apoi 
tablou de anaamblu al preface
rilor din țara nomtii. a] denr4- 
tirii moltilateiaS- a sooetitf. 
înfiptuiti sub ea 
cati a PartidiAri
mJri

Rdei'fcd mitatea fctregukxi 
popor în jurai Partida lai Comu
nist Român, partioparea tot auri 
intens! și mat lard a 
oamenilor muncii firi deooebtre 
de naționalitate 1* rliburaina și 
traducerea în viață a pobtieti sta
tului nostru, vorbitorul a spus : 
Victoriile istorice înreșpstrate de 
poporul nostru tn edificarea socsa- 
lismulm. în fănnrea unei orin- 
dtriri profund deinuciat.ee. m a- 
devărat umane și arbârabA» a 
unei vieți spirituale tot mii bo
gate, a climatului necesar înflori
rii multilaterale a personali tițH, 
stau mărturie că Partidul Comu

mergeam discutînd cu aprin
dere tot ce urma id-i spunem 
neapărat lui Vladimir llici. 
Am hotarit ca, în numele de
legației, rd vorbească unul 
singur, altfel am fi putui omi
te chestiunile cele mai impor
tante.

Antrenați în dUcu/ti, nici 
n-am observat cînd ne-am 
apropiat da Kremlin, ți după 
csteva minute eram tn anti
cameră, la Vladimir llici. Dar 
Vladimir llici era ocupat.

Timpul conducătorului era 
riguros calculat, iar noi !n- 
tîrziasem, ața că el primise 
pe altcineva. Trebuia să aș
teptăm. Rușinați de mustrarea 
pe care ne-o făcuse tovarășa 
Fotieva (secretara lui Lenin) 
pentru întârziere, ne-am re
tras intr-un colț și, strinși gră
madă, îi dădeam în șoaptă 
ultimele instrucțiuni „împuter
nicitului* nostru.

Deodată s-a deschis ușa ca
binetului și Lenin, făcînd loc 
cuiva să iasă, s-a uitat zîm- 
bind spre noi: „A, a venit ti
neretul". Apoi ne-a poftit să 
intrăm, ne-a strins prietenos 
ți cu căldură mina la fiecare 

nist Român își îndeplinește ou 
succes misiune* de avangardă re
voluționară, că între partid șl 
ponor există o trainică unitate.

fn continuare, vorbitorul a ară
tat că cinstirea memoriei marelui 
Lenin subliniază că transformă
rile adine înnoitoare din epoc* 
noastră confirmă în chip strălucit 
cît de revoluționară este forța 
ideilor marxism-leninismului, uria
șa lor înrfurire asupra destinelor 
societății. Ideologia revoluționară 
a clasei muncitoare i-a materia
lizat în formare* sistemului so
cialist mondial, alcătuit din 14 
state, care cuprind peste un sfert 
din teritoriul și mai mult de o 
treime din populația globului pă- 
mîntesc. Mergînd fiecare spre 
noua societate pe u* drum detre- 
minat coc creț-ist orie. călăuzin- 
du-se după principiile fundamen
tale ale marxism-lemninnuliii. po
poarele țărilor socialiste *u obți
nut succese remarcabile în viața 
economică, socială p culturală, 
în ridicare* ni^uhn de tr*L Prin 
ansamblul operei muștiuc tire pe 
c*re o realizează, staule socia- 
fete exereti o pi ofrandă tarfnnre 
asupra evoluției istorice a hunii 
contemporane.

Istoria nu a cvajoacut nicirfnd 
forțe sociale de • aaameaea am- 
pkxare twn dai cale anzaiare fa 
zi an art re la tontul pcWaoa-
rikr revu.nționare. tn lupta lm- 
putiiva impcrialrtiDiiiai, puitna 
para md^ndnxâ natinr.ală. d»* 
BMnCM p anraanm

Câlăaxztă de ideoiogia mae- 
~ vă «ușoare* cemumstă 

re marufertă ca o 
artire forță poetică a coctempo- 
iaKtățLL Maturizate în procesul 
luptei re^olcțioaare, partidele co- 
iwtf? p mirontoeești își spo
resc picat.Eiil fi Lufiu irea tn
are, tșt afumă esțmrrrte* de a 
euben. ăe sme stătător, kma po- 
btxă. sorateea p tarzra tn func
ție oe caadipde specifxe ta care 
acu< rară-

V^rbctorcl a reieva* ta cceti- 
■■are că ia aro^neazâ îneă

nema

NIN Șl
ERETUL

Ltmin discutând la Kremlin cu țărani.

Se folosesc 
care 

atillxate, iar 
modelul Iar. 
concura ct>

ăr U

fi ne-a instalat comod în ju
rul mesei.

lată-ne, în sfîrșit, cu Le
nin. In fața noastră stătea 
un om simplu, obișnuit, omul 
care ne era atât de apropiat 
fi atât de drag. Dar, totoda
tă, el era un gigant — con
ducătorul revoluției, șeful 
Statului sovietic, învățătorul 
oamenilor muncii din întreaga 
lume; trebuie sd mărturisesc 
că ne zăpăcisem cu toții și 
uitasem toate cuvintele fru
moase pe care avusesem de 
gind să i le spunem. Im piep
turile noastre clocotea bucu
ria, dar nu eram In stare să 
ne exprimăm sentimentele. 
Timid „împuternicitul" nos
tru și-a aranjat vestonul și cu 
glas tremurat Ingtnă: „Dra
gă, mult stimate tovarășe 
Lenin l...

Pauză. Simțind privirile 
noastre săgetătoare, „împu
ternicitul * a tușit de cîteva 
ori și a început din nou : — 
Dragă, mult stimate Vladi
mir llici...* — apoi a muțit 
de-a binelea, nemaifUnd tn 
stare să scoată un cuvînt.

Lenin a înțeles tulburarea 

științific, tehnic și cultural, și con
siderăm că există toate posibili
tățile pentru ca, pe baza dez
voltării multilaterale • celor două 
țări, să se intensifice cooperarea 
româno-sovietică, în interesul 
popoarelor noastre, al cauzei ge
nerale a socialismului și păci* 

Așa cum a subliniat de atâ
tea ori. Partidul Comunist Ro
mân și guvernul țării noastre vor 
milita neobosit pentru adîncirea 
și perfecționarea relațiilor dintre 
țările socialista pe temelia trainică 
a principiilor respectării indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului in treburile interne, 
deplinei egalități și Intr-ajutorări 
reciproce, mternaționalisinului so
cialist. considerînd că sistemul so- 
csmrt Ișa poate afirma din plin 
forța, reaMzînd colaborarea și uni
tatea țărilor componenta pe baza 
acestor princip ii Concepute în 
spiritul marxism-lsfrinism ui ui, re
lative dintre țările socialiste pot 
oieri un exemplu de echitate în 
coteamtatea internațională a po
poarelor nemaiîntâlnit In întreaga 
tstorie a relațiilor internaționale, 
de îmbinare a sareinilor naționala 
cu cele internaționale.

Subliniind că istoria contem
porană demonstrează pregnant că 
națiunea, departe de a fi un fo* 
ecmcB p^w***, are de îndeplinit 
p va Îndeplini Încă o perioadă 
î-rfWiingată un imens rol pro
gresist, vorbitorul a spus : Ni
meni n-a încetat mai mult decît 
Lznin asupra faptului că de so- 
cixHsm «te legată renașterea na- 
rianală a popoarelor, dezvoltarea 
naprxnuor. mani tMtarea plenară 
a talentelor p capacităților Im 
creafnare. ■ aspirației lor con
stante, ardeseemțite de-a lungul 
isteriei caaonrii, spre libertate.

!a 11 aitr—Sir. vorbitorul l-s 
referit Li dervdtarea relațiilor ex
terne ale Românie: cu celelalte 
State aîe hirnn. fără deosebire de 
ccir^^re sociisă, care vede în 
u_itoeT^-c^rea unor raporturi inter- 
atatija narmale și rodnice calea 
ots^-jdaa chmatului internatio
nal. a ipârLui păcii, a înlesnirii 
pvc.-țrewhn popoarelor.

Ț ară eurepeană, Romănia so- 
o^riîi esxe vital interesată fn 
reaFvie a acrlnr relații de cola- 
bnrire. hreredere p pr^rter.ie in
tre tr-ate scitei- continentuhii 

inthspensaiale păcii și 
reeeri*ăt=_ mAnderâ sab orira 
5 7 Tză. i foioRJ - forței fn rapor- 
3sră* îrrtery-itiâft, la spiritul De- 
ciiratiei ce la București din ru
te al .KpeWui adoptat da
OnsfltMirea care a avut loc în 
cirtr a_c- h Badapera — ma- 
rrfestare a unrtitt țârilor «ocla- 
Lsae partacșanle ia IWatuf de

« Mrță

•14.

VICTOR KAREȘ

PENT&U TIMPUL
DV. LIBER

de la 
. de h

noastră și cu gluma fi 
bări ne-a ajutat tâ ne 
nim, antrenîndu-ne pe 
serrate într-o discuție r... 
tenească, dar aprinsă, despre 
scopurile ți sarcinile organiza
ției comuniste da tineret 
din întreaga Rusie, fn curs 
de constituire, despre ro
lul tineretului muncitoresc tn 
lupta pentru consolidarea Pu
terii sovietice, pentru onndui- 
rea nouă, socialistă, care se 
făurea in țara noastră. Lenin 
s-a interesat dacă toate gu
berniile sint reprezentate la 
congres, dacă rint mulți 
reprezentanți din partea tine
retului țărănesc, în ce constă 
activitatea concretă a uniu
nilor existente yi dacă avem 
cunoștință despre uniunile și 
despre lupta tineretului pro
letar din alte țări. Cînd Lenin 
a întrebat dacă printre dele
gații la congres sint multa fe
te, Sașa Bezîmenski a sărit în 
picioare și a raportat milită- 
rește; „Da, nouă bucăți*...

Am izbucnit în ris cu toții, 
dar cel mai tare și cu poftă 
ridea Lenin. Cînd s-a făcut 
liniște, nu m-a răbdat inima 

înire- 
iev&- 

neob- 
pne-

rale ale revoluției și oomstnicțiai 
socialiste. J

Viața a dovedit că forța fiecă
rui partid comunist. Influența Iul 
asupra vieții politice și sociale re
zidă în legăturile strfnse cu cla
sa muncitoare, eu poporul din 
rindurile căruia £a născut, în ca
pacitatea lui de a studia și cu
noaște problemele pe*.care le ri
dică lupta revoluționară în pro
pria țară, de a da Poluțiile cele 
mai juste, corespunzătoare cerin
țelor dezvoltării progresiste a so
cietății. în țările «ociaîiste, parti
dele comuniste și muncitorești au 
o uriașă responsabilitate — care 
constituie în același timp sarci
na lor fundamentală —, de a a- 
sigura triumful deplin al noii o- 
rînduiri, înfăptuind idealurile so
cialismului și comunismului, 
crearea unei înalte civilizații ma
teriale și spirituale, de care să 
beneficieze întregul popor.

Fiecare partid comunist, mobi
lizând și con du cînd masele mun
citoare din propria țară în lupta 
pentru înfăptuirea progresului 
social, a idealului socialist, înde
plinește în același timp o indi
solubilă sarcină națională și in
ternaționaliștii. „Intre sarcinile 
naționale și cele internaționale — 
sublinia tovarășul Nicolae 
Ceauș eseu — noi vedem o s trili
să unitate dialectică, două laturi 
ale activității de construcție a 
socialismului, care se condițio
nează reciproc și care trebuie îm
binate armonios, aplicînd în via
ță învățătura atotbiruitoare a 
m arxism -1 e n i nis mul ui

Vorbitorul a subliniat apoi că, 
fn mod necesar, elaborarea poli
ticii interne și internaționale, 
stabilirea strategiei și tacticii, a 
metodelor de activitate constituie 
dreptul inalienabil și imprescrip
tibil al fiecărui partid comunist, 
care cunoaște cel mai bine con
dițiile concrete ale țării respec
tive și poartă răspunderea în fața 
clasei muncitoare. a poporului 
său, pentru politica pe care o 
promovează. Nlodul în care fie
care partid își stabilește linia po
litică nu poate și nu trebuie în 
nici un caz să constituie obiect 
de dispută, de neînțelegere și e- 
tichetări. Cît privește deosebirile 
de păreri ivite în probleme de 
interes comun, viața a demon
strat că singura calc pentru a în
tări unitatea și solidaritatea inter
nationalists a partidelor comu
niste este discutarea lor princi
pială, de la partid la partid, da 
la conducere la conducere, în 
spirit constructiv, de respect, e- 
gahtate și înțelegere reciprocă, 
de griji pentru unitatea mișcării 
cm»Btr

Iaiereaele cer ea As-

fi l-am corectat pe Bezîmen
ski : Nu bucăți, ci persoane..." 
Lenin a zîmbii blind, apoi a 
adăugat grav : „Și încă ce 
persoane : femei 1 Cu cit vom 
antrena pe scară mai largă 
muncitoarele yi țărăncile în 
lupta proletariatului, cu atât 
mai apropiată și mai sigură 
va fi cictoția noii orînduiri". 
Și Lenin ne-a sfătuit să ne 
ftndim în mod special la pro- 

lema atragerii in uniune a 
tinerelor muncitoare.

Convorbirea se apropia de 
tfîrșit. Deodată „împuterni
citul* nostru a prins grai și a 
încercat să rostească o cucîn- 
tare solemnă. Lenin l-a în
trerupt însă, intrebîndu-l pe 
Sorvin, muncitor din Ural, 
dacă tineretul muncitoresc 
învață «d tragă eu arma și în 
general dacă învață meșteșu
gul armelor. împuternicitul^ 
s-a oprit, apoi a reluat: — 
Uniunea a luat denumirea de 
Uniune comunistă...noi...

Lenin ne-a măsurat cu o 
privire iscoditoare și ne-a 
spus i

siunl pn planul relațiilor intersta
tale dintre țările socialiste sau 
presiuni de orice natură, metode 
care ji-au dovedit cu prisosință 
efectde nocive.

Vromlsa Fundamentală a unită
ții și solidarității internaționaliste
a mișcării comuniste și mundto- Q 
rești o constituie stricta respecta
re a totalității normelor și princi
piilor de bază ale relațiilor, din- 
tre partide, întemeierea consec
ventă a acestor relații pe respec
tarea independenței fiecărui 
partid, egalității în drepturi* nea
mestecului în treburile interne. 
Transformarea acestor jțflndpii w 
într-o realitate efectivă reprezin
tă o condiție sine-qua-non a re- 
facerii și întăririi uuttăfB^mițcă- ^re 
rii comuniste mondiale, o cerin
ță esențială a intern^ționalismu- 

x lui proletar, care presaaune so- ™ 
'Kd^ritatea și colaboraM tovără- 
șeasdb-’ liber consimți ti între e- 
gali, tn spirit de stimă și încre- 
dere reciproci

Plămădită pe baza celor mai 
avansate cuceriri alej științei și A 
practicii sociale, a întregul ui te
zaur al culturii mondiale, teoria 
marrist-leninistă m dezvoltă și O 
se îmbogățește necontenit prin 
contribuția creatoare a fiasărui - 
partid comunist, își trage seva și V 
vigoarea din generalizarea expe
rienței revoluționare a fiecărui 
popor, a cuceririlor dobîndite în ™ 
întregul front al cunoașterii 
umane. Nimeni nu poate fi soco- • 
lit drept depozitar al gindirii ♦ 
marxist-leniniste, nu deține mo
nopolul acesteia. m

Partidul Comunist Român, ere- ™ 
dincios tradițiilor sale in tema ți o- 
naliste, militează Activ pentru u- 9 
ni ta tex forțelor an ti imperialii te a 
mișcării comuniste și muncilo- 
rești internaționale, a sistemului ™ 
socialist Acestui scop îi slujesc 
convorbirile, schimburile de de- 
legații, contactele și întâlnirile bi- " 
laterale cu conducători și repre
zentanți ai altor partide frățești, A 
cunoașterea realităților și activi
tății altor partide și țări, partici- 
Îiarea la consfătuiri intemaționa- 
e, la schimburi de experiență CU 

alte partide comuniste și munci
torești.

In încheierea expunerii, tov.
Ion Popescu-Puțuri a spus :

Acum, la a 99-a aniversare a 
lui Vladimir llici Lenin, cel mai 
înalt omagiu pe care 11 pot adu
ce comuniștii este de a lupta 0 
neobosit pentru întărirea unității 
țărilor socialiste, 
muniste și 
ționale, a 
imperialist, 
ționa și în 
dezvoltând 
laterale cu 
și muncitorești, cu __ _
'țiugjuiste ale coutenmoreneită- 
țh. bwuHefH de încrederea ne- 9 
strămutată H tri amf J forțelor 
mondiale ale păcii, democrația 
si soaahjmulm. 9

a mișcării co- 
muncitorești interna- 0 
Întregului front antâ- 
în acest spirit va ac- — 
viitor partidul nostru, 0 
legăturile sale multâ- 

partidele comuniste 
toate forțele W

— Nu denumirea t 
totul, tovarăși Esențialul
— a subliniat el — este ca - 
membrii Uniunii tineretului 
comunist să îndreptățească 
prin felul lor de viață și 
prin munca lor această denu- W 
mire. Voi vedeți ce luptă crin- - 
cenă se desfășoară, cite su- 
ferințe cît sînge costă aceas
tă luptă. Împotriva Puterii _ 
sovietice, împotriva oameni- V 
lor muncii s-au ridicat nu 
numai albgardiștii ruși și bur- 
ghezia mondială. Ne chinu- 9 
iește foametea și ruina econo
mică. O grea moștenire a tre- 
catului este neștiința de carte W 
și incultura. Toate acestea 
sînt dușmani pe care trebuie a 
să-i biruim. Puterea sovietică^ ™ 
societatea socialistă pe care 
noi o vom construi negreșit, a
— iată viitorul vostru — a 
încheiat Lenin. Sarcina ti- 
neretulul Comunist este de ™ 
a păși in primele rinduri ale 
luptătorilor pentru o viață 
nouă.

(Din amintirile lui 
E. M. Gfterr)

*

„PRIMAVARA STUDENȚEASCA"
L* Cluj s-au ncheiat întrece

rile artistice diu cadrul celei 
de a patra ediții a tradiționalu
lui festival „Primăvara studen- 
tsasc&“.

MARELE PREMIU șl titlul de 
„LAUREAT AL FESTIVALU
LUI «PRIMAVARA STUDEN
ȚEASCĂ*" a fost acordat acto- 
rilor-studenti ai formației 
teatru a Conservatorului 
muzică „George Dima" 
Cluj. PREMII INT1I 
acordate formației de 
Institutului agronomic

de 
de 

din 
fostau 

teatru a 
„Dr. Pe-

★

Lnnâ seara, s-i deschis la 
Casa de cultură a studenților 
din Capitală, ediția 1969 a 
Festivalului de primăvară al 
artei studențești.

Pînă la 2 mai, data Închi
derii Festivalului, pe estrada 
Casei de cultură a studenți
lor din Capitală vor evalua 
In flecare seară formațiile 
artistice ale Universității, In-

PREMIERE RUTIERE ÎN 1969
După ce, în anul 1963, s-a 

terminat modernizarea dru
mului național Albești-Urzi- 
ceni, care scurtează cu circa 
5t km distanța dintre zona de 
sud-est a Transilvaniei șl lito
ralul Mării Negre, evltîndu-sa 
în acest fel, traversarea ora-

COTIDIAN

MIELUL
Șl FOCA

La Fabrica de blănuri „Vi
dra- din Orăștle a început pro
ducția de confecții de damă din 
blănuri înnobilate. După o se
rie întreacă de transformări în 
procesul de producție, blana de 
miel sau de oaie se transformă 
— ni se spune — într-o „veri
tabilă- blană de focă sau jder... 
De remarcat că, prin înlocuirea 
vatellnel cu moltopren (buret), 
hainele capătă — ne spun ace
iași interlocutori — o eleganță 
aparte. Și încă ceva : produsele 
fabricii „Vidra" pot fi întâlnite 
atât pe piața internă, cit și pe 
rele străine (peste 58 la antă 
din producția fabricii fiind d«- 
tinatf expartaiai.

La ear Iod, v«n pwtea Intîlnl 
la nara-iine un alt noa produs 
al Fabricii „Vidra- : „eevarul 
fauteiie". din bueățele de blană 
de diverse mărimi.
astfel deșeurile mărunte, 
nu mal puteau fi 
prin coloritul șl 
noile covoare pot 
eele persane.

COMEDIANȚII rulează la Patria 
(orele 11; 14; 17; 20). VREMURI 
MINUNATE LA SPESSART ru- 

• lează la Republica (orele 9,15 ;
11,30 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21). ADIO, 
GRINGO rulează la Luceafărul 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18 ; 18,15 ;

•
 20,30), Feroviar (orele 8,30 ; 10,45 ;

13 ; 15,13 ; 17,30 ; 20), Excelsior (o- 
rele 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 18,30 ; 18,45 ;
21). Melodia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30), Modern (orele 
9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 , 18,30 ; 20,45). 
PE URMELE ȘOIMULUI rulează 
la București (orele 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 
ia ; 18,30 ; 21), Favorit (orele 10 ;
13 ; 16,30 ; 18 ; 20,30). NOAPTEA E 
FĂCUTĂ PENTRU... A VISA ru
lează la Festiva] (orele 9 ; 11,1S ; 
L3,30 ; 10 ; 18,15 ; 20,30), Gloria (o- 
rele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 19,15 ;
20,30). PIPELE rulează la Victoria 

__ (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 10 ; 19,30 ; 
0 20,45), Grivița .’(orele 9 ; 11,15 ;

13,30 ; lfl ; 18,15 ; 20,30). ECLIPSA 
rulează la Central (orele 9,30 ; 11 ;
13,30 ; 16 ; 18,45 ; 21,15). VlRSTELE 
OMULUI rulează ]a Lumina (ore
le 9,30—16,20 în continuare ; 18,45 : 
M.45). PENTRU ÎNCĂ PUȚINI 
DOLARI rulează la Doina (orele 
11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), Da
cia (orele 8,30—16,15 in continuare;
18,30 ; 20,45). CĂLUGĂRIȚA ȘI 
comisarul rulează la Union 
(orele 14,30 ; 16,30 ; 19,30 ; 20,30).
TOTUL PENTRU RÎS rulează la

. A Timpuri Noi (orele S—21 în contl- 
esre X 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 ; 18). RISCURILE 
MESERIEI rulează la Bucegi (o- 
rele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; .........................
20.30) ,
13.30 ;
CRUZ _____
15.30 ; 18 ; TANDREȚE ora . .
CĂDEREA IMPERIULUI ROMAN 
rulează la Lira (orele 15,30 ; 19).
PAȘA rulează la Drumul Sării 
(orele 15 ; 17,30 : 20), Progresul (o- 
rele 15,30 J 18 ȚAR Șl GENERAL 
ora 20,15). LA EST DE EDEN 
rulează la Giulești (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30). RIO BRAVO rulează la 
Cotroceni (orele 15,30 ; 18) BUNA 
ZIUA, CONTESĂ rulează la Pa
cea (orele 15,45 : 10 : 20,15). PE 
TEREN PROPRIU rulează la Vi- 
tan (orele 15,30 ; 18). MONTPAR
NASSE 19 (ora 20,30). PE PLAJELE 
LUMII rulează la Floreasca (orele 
9 : 11,15 ; 13.30 : 16 ; 18,15 ; 20,30),
TOMIS (orele 9—15.45 în continua
re ; 18,15 ; 20,30). TATĂ DE FA
MILIE rulează la Volga (orele 9— 
15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,30). 
becket rulează Ia Viitorul (o- 
rele 15,30; 19).
PERSONAL i
(orele
20.30) .
BEN
15,30 ;
NELE 
Popular (orele 15,30 ; 18 ; PRELU-

. , 16 ;
Miorița (orele 9 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30). 
rulează la Unirea

18,15 ; 
n.15 ; 

VERA 
(orele 
20,30).

CRIMA IN STIL 
rulează la Aurora 

9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
ROLLS ROYCE-UL GAL- 
rulează la Moșilor (orele 

18 ; TATA ora 20,30). PIA- 
MECANICE rulează la

tea- 
Uni- 
pre-

tru Groza“ și formației de 
tru. în limba maghiară, a 
versității „Babeș-Bolyai", _ 
cum și formației de muzică u- 
șoarâ a Institutului politehnic. 
PREMIUL SPECIAL „MAGNI- 
FICIS RECTORIS“, atribuit de 
rectorul Universității clujene, 
a fost obținut de colaboratorii 
celui de-al doilea număr al re
vistei studențești „Echinox". 
Importante premii au acordat, 
de asemenea, rectorii celorlalte 
institute de învățămînt superior 
din Cluj.

★

itltutului politehnic. Acade
miei de studii economice, In
stitutului agronomic, Institu
tului de petrol, gaze și geo
logie și Institutului de me
dicină și farmacie, care sni- 
țin piese de teatru, spectaco
le muzlcal-coregrafice, con
certe de estradă și de muzică 
populară.

șuiul București șl desconges- 
tionlndu-se traficul rutier din 
vecinătatea Capitalei, în anul 
acefta vor avea lac numeroase 
alte ..premiere rutiere".

Astfel, pînă la sfîrțitul anu
lui, la cei 7 900 km rețea ru
tieră modernizată existentă în 
prezent, se vor adăuga încă 
300 km de noi drumuri moder
nizate, datorită intrării în ex
ploatare a drumurilor națio
nale LugoJ-Illa, Cîmpulung 
M u s c e 1-Bran-Brașov, Baia 
Sprie-Sighet, Turnu Severin- 
Calafat, Broșteni-Tg. Jiu șl 
altele. De asemenea, vor fi ter
minate lucrările de construc
ție a primului „fir" al viitoa
rei autostrăzi Bucureștl-Piteștl, 
noua varianta a drumului na
țional nr. fi de la Porțile da 
Fier (care, de-a lungul a nu
mai 16 km, a necesitat Impor
tante lucrări de artă, printre 
care 32 poduri și viaducte), 
precum șl noua variantă Cîm- 
pina-Comamlc, care va asigu
ra condiții mal bune de cir
culație pe traseul Pioleștl- 
Brașov, prin evitarea staționă
rii vehiculelor la barierele da 
cale ferată de la Podul Vadu
lui și Comarnic. în prezent, se 
lucrează intens la asfaltarea 
drumului național Brezol-Vol- 
neasa (spre hidrocentrala da 
pe Lotru), iar în curînd, se va 
trece la lărgirea șoselei dintre 
Aeroportul internațional ,.Ko- 
gfilnleeanu" șl Constanța și, în 
continuare, spre Tuzla.

Tot în acest an va f! ter
minată construcția noului pod 
peste Prahova, la Poiana Clm- 
pina, precum șl marele pod 
peste Dunăre de la Giurganl- 
Vadul Olt. unde stadiul lucră
rilor este avansat

In vil torul dncinai vo- fl 
modernizate următoarele dru
muri naționale : Sj«het-Borșa. 
Turnu Severin-Tf. Jiu. Brad- 
Abrud-AIba lulls, Dorobol-Ră- 
dăuți Prut, Vălenii de Munte- 
Săeele-Brașov. Bistricioara-Tg. 
Neamț. To pil ța-Bor mc-Bl stri- 
cioara șl altele.

DIU ore M.X). ARTĂ ST ARA MA 
DISTREZ rulează la Munca (ore
le 16 ; 18 ; NU UITA... GARA LU- 
GOVAIA (ora 29). FELDMAREȘA- 
LA rulează la Flacăra (orele 15,30 ; 
10 ; CENUȘA ȘI DIAMANT ora
28.30) , Rahova (orele 15,M ; 18 ; 
CUȚITUL ÎN APA (ora 20,30). 
RĂUTĂCIOSUL ADOLESCENT 
rulează Ia Arta (orele 8,45—15,30 
În continuare ; 18 ; 20,15), Flamu
ra (ora 9 ; 11,15 ; 13,30 ; lfl : 1B.15 ;
20.30) . MICUL FUGAR rulează la 
Ferentari (orele 15,30 ; 18 ; 20,15). 
SAMURAIUL rulează la Crlngașl 
(orele 15,30 ; 18 ; M.30). ZIUA IN 
CARE VIN PEȘTII rulează la 
Cosmos (orele 15,30 ; 18 ; 20.15).

MARȚI, 22 APRILIE ista

• 17,30 — Telex TV « 17,35 — 
Pentru elevi : Consultații la lim
ba română (clasa a XH-a) • 11,15
— Limba engleză. Lecția nr. 54
• 18,30 — „Micii meșteri marl“ — 
emisiune pentru pionieri șl șco
lari • 19,00 — Telejurnalul de
seară • 19,30 — Actualitatea știin
țifică • — Studioul de tea
tru TV. „Flecărelile femeilor" de 
Carlo Goldoni • 21,35 — Film do
cumentar : „Reportaj In Țar# 
Bîrsei“ — realizat de studioul ci
nematografic „Alex. Sahla“ • 21,S*
— Selecțluni din concertul orga
nizat Ia Budapesta de Consiliul 
Mondial al Păcii, cu participarea 
unor interpret! din Iugoslavia, 
Cehoslovacia, Ungaria, Bulgaria. 
Polonia, Republica Democrată 
Germană, U.R.S.S. Din țara noas
tră își dau concursul Marina Cri- 
lovlcl, Vasile Martinolu, Ștefan 
Ruha • 22,50 — Telejurnalul de 
noapte.

MARȚI, S2 APRILIE 1M8

Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale“ (sala Comedia) : IDIOTUL
— ora 19,30 ; (sala Studio) : O FE
MEIE CU BANI — ora 19,30 ; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : SFÎNTUL 
MITICA BLAJINU — ora 20 ; Tea
trul de Comedie ; NICNIC — ora 
20 ; Teatrul „C. I. Nottara" (B-dul 
Magheru) : ECHILIBRU FRAGIL
— ora 19,30 ; Teatrul Giulești : 
PALARIA FLORENTINA — ora 
19,30 ; Teatrul „Țăndărică" (Calea 
Victoriei) : AVENTURILE LUI 
PLUM-PLUM — ora 17 ; (str. A- 
cademlei) : PUNGUȚA CU DOI 
BANI — ora 17 ; Teatrul satlric- 
muzical „C. Tănase" (sala Savoy): 
CAFEAUA CU LAPTE DE ADIO'
— ora 19,30 ; (Calea Victoriei) : 
FEMEI, FEMEI, FEMEI — ora 
19,30 ; Circul de Stat : SELEC- 
ȚIUNI DE PRIMĂVARA — ora 
19,30.

deinuciat.ee
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INSOȚINDU-L PE ACTIVIST IN ORGANIZAȚIA

DE CARE RĂSPUNDE

Cu secretarul comitetului 
U.T.C. al comunei Jamul 
Mare nu izbutesc să dis

cut nimic. Ajung, în schimb, 
pînă în preajma mea, tot fe
lul de aprecieri foarte pu
țin măgulitoare la adresa lui 
și asta mă face să doresc nu 
într-atîta să-I cunosc personal, ci 
să mă conving cu ochii mei de 
neajunsurile semnalate. încă nu 
m-am convins de nimic, dar ac
tivistul județului Timiș, simțind 
probabil, ca va veni momentul 
propriei sale disculpări pentru 
faptul că de comuna Jamul Măre 
răspunde direct de la începutul 
anului și pînă acum, anticipă în
tâlnirea :

— Secretarul comitetului nu-$i 
face datoria, mă lămurește el, 
nu antrenează întregul activ la 
rezolvarea problemelor. De aceea 
sînt nevoit să-i îndeplinesc eu 
funcția, împacînd deopotrivă 
sarcinile primite din partea jude
țului cu obligațiile unui secretar 
de comitet comunal U.T.C. Pen
tru mine e foarte grea situația.

Am o vagă bănuială că se in
tenționează dizlocarea totală a 
responsabilității de pe niște u- 
meri pe alți umeri. Și mi se pare 
ciudat un asemenea ton, adoptat 
cînd e vorba de o organizație 
de care, oricum, răspunzi. N-aș 
vrea însă săi încep o demonstra
ție cu presupuneri și bănuieli, ci 
cu exemple concrete.

investită cu această răspundere 
a corelării eforturilor tuturor ti
nerilor din Jamul Mare, indife
rent de satul căruia îi aparțin. 
Nu înțelegem, desigur, prin a- 
ceasta, substituirea și absolvirea 
de responsabilitate a comitetului 
U.T.C. din satul Clopodia, ci 
necesitatea ca în condițiile fa 
care el nu reușește să găsească 
modalitățile cele mai potrivite 
de acțiune, să i se vină în aju
tor, să fie sprijinit fa descoperi
rea și aplicarea lor.

— Ar fi fost multe de făcut, 
susținea Ana Bugilan. dar n-am 
izbutit să facem nimic din tot 
ce ne-am propus pe primul tri
mestru al anului. Mul ți cred că 
aid nu putem face cine știe ce.

categorii — 32 rint țărani coo
peratori, („dar nu lucrează nici 
unu] în cooperativă, ne mărturi
sește Ana Bugilan, se <i : toți 
pe h fermele din imprejurturi-), 
14 sînt meseriași, angajați fa a- 
teierele de mobilă ale uneS în
treprinderi de interes Ioc*]; • 15 
chit elevi, 7 cadre didactice, 9 
lînt ocupați fa administrația să
tească. Dacă nn se izbutește an
trenam masei întregi la acțiuni 
de interes comun, dacă obliga
țiile profesionale neasemănătoare 
hn piedică reunirea curentă ■ ti
nerilor fa activități de amploare, 
nu pot fi descoperite ți alte so
luții pentru desfășurare* unei 
vieți normale, pentru atingerea 
obiectivelor pe care organizația

GE] ÎN MIINCĂ • ÎK VIAȚA DE ORGANIZAȚIE
mușuroaielor pe care calci la tot 
pasul. O nimica toată pentru cei 
15 elevi din organizația școlii 
generale. țKr fi nevoie, după 
aceea, de cîteva coase care să 
înlăture buruienile. S-ar cuveni, 
de asemenea, amenajate ronduri 
de flori, curațați arborii bătrîni 
ai parcului, făcute cîteva plan
tări noi, croite astfel cîteva alei 
care să mărturisească prezența 
ti noi mîini atente. Nimic mai 
ușor și mai potrivit pentru cei 
32 de tineri țărani cooperatori 
din saL Băncile, umbrarele, dte- 
vi mid foișoare simple și necos
tisitoare, pentru confecționarea 
cărora ar putea fi folosite cu 
mult succes și cu un efect indis
cutabil, crengile uscate rezultate

IARĂȘI DESPRE
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DATORII UITATE"

Din cele cîteva sate ale comu
nei Jamul Mare am ales 
Clopodia, hotărîți să ur

mărim acolo modul în 
comitetul comunal U.T.C. și-a 
îndeplinit una din obligațiile 
sale importante de a face 
ca viața da organizație să 
fie la fel de animată la toate ni
velele sale și, îndeosebi, la acela 
al unităților de bază care o 
compun. Din acest punct de ve
dere, dialogul, pe care îl vom și 
reproduce, în parte, purtat cu 
Ana Bugilan, casieră a comitetu
lui U.T.C. pe sat, scoate în evi
dență tocmai lipsa oricărei legă
turi între organizația pe sat și 
cea pe comună, absența celei 
mai neînsemnate intervenții a 
comitetului comunal ca veriga

Din cele cîteva sate . 
nei Jamul Mare

caro

Am vrut să organizăm o excursie, 
o ieșire la muncă pa trio ti că, in
tenționam să înființăm și noi 
niște echipe artistice și n-a ieșit 
nimic din toate

— De ce ?
— Lipsa de 

nerilor ar 6 o __ _____
Ana Bugilan izbucnește : nu vin 
nid la adunările trimestriale, toa
te se fac aid cu chiu cu vai, nu 
vin la muncă, nu-i interesează 
nimic. Odată, am reușit să ame
najăm și noi o alee și asta, fiind
că tinerii voiau să aibă unde se 
plimba.

Iată, așadar, un bun cîștigaL 
Participarea sau lipsa de parti
cipare nu se manifestă întâmplă
tor, ele au justificări precise. Pe 
de altă parte, cei 77 de tineri 
din organizația din sat nu apar
țin, în totalitate, unei singura

acestea.

participare a ti- 
cauza. Și brusc.

le ccosidexă, tatnpi, posibile do 
înfăptuit ?

Sînt privit cn trimite. Activa
tul surâde. Ba da cmn sl nu. 
Ana Bogdan ridică din 
Da, e ușor de dax care sînt
soluțiile aedea ? de în
adevăr ? Purtată cu răbdare, cu 
dorința ferma de ■ rerîfir> toa
te posibilitățile, de a le sita* în 
perspectivă, disenția le-* trasat 
în cele din nnnă 
S-ar pot ea realiza 1 na uri fru
moase dacă fiecare grupă și-ar 
stabili obiective concrete, pe 
măsura resurselor sale reale.

contururile.

din tăierile de curățire precum 
si deșeuri din atelierele de mo- 
hiH, ar constitui o îndeletnicire 
lipsită de dificultăți pentru cei 
14 tineri meseriași Restul, de 
pas o floare, de legat o fipcă, 
de curățat un glob, de fixat o 
plăcuță indicatoare etc., ar ră- 
nrine în grija celor 16 tinere ji 
tineri, cadre didactice fi funcțio
nari din sectoarele de 
trație ale satnlut

\

BENEFICIARUL
N-A FOST

dacă fiecare organizația ar urmă
ri cu perseverență mlcar fade- 
deplinire* h început a nnni șm. 
gur punct din agenda preocupă
rilor eL Satul are un parc fru
mos, cu pajiști, aîugnri umbroa
se, ochiuri de apă și chiar cu un 
teren de aport lăsat deooanxlati 
în părăsire. Locurile pot oferi, 
îngrijite bine și gospodărite cu 
chibzuială, spații mai mult decit 
suficiente pentru petreceiea tim
pului liber, organizarea unor în
treceri felurite, a unor jocuri de 

(iarnă și de vară, a unor seri de 
• dana în aer liber. E nevoie, mai 
întâi, de curățirea peluzelor de 
mărăcini, de arborezi care au 
năpădit potecile, de nivelarea

Am dat un singur «emplu. 
Discuția noastră a scos în 
evidență și altele : întreți- 

nerea unei pășuni, tiahălirea 
precisă a contribuției pe ore 
o vor aduce Hneriî în ca
drul cooperativei agricole, pre- 

« J pe 
ar putea executa

cotoi cooperativei agne 
luarea onor caprafețe 
ei
re* cea mal grea, aceea care 
solicită cel mai m*™ voiam de 
munci, crearea unor cercuri de 
mîini îndemînatice pe lingă că
minul Cultural, organizare^ nnnr 
mici expoziții; acestea ar da, la 
rîndul lor, cadrelor didactica 
prilejul prezentării unor scurte 
contribuții 1* ‘ monografia comu
na : obiceiuri tradiționale, fapte 
fi întâmplări, legende legate de 
locurile satului, evenimente ates
tate ea acte extrase din arhive

care 
hjera-

iau afkte din graiul viu fi iu- a 
puse apoi unor verificări istori- " 
ce riguroase.

— Ce să-i faci, se lamentea- A 
ză din nou Aurel Vlaicu, activis- 
tul comitetului județean U.T.C., 
cel căruia i s-a încredințat coor- A 
donarea și îndrumarea activității 
acestei organizații. Dacă nici 
membrii comitetului nu-și fac A 
datoria 1 Cheamă tinerii la ac- ** 
țiuni nepuse la punct, nu izbu
tesc) să găsească un limbaj oo- 
mun cu ei, au rămas tot la co
tizații, primiri și adunări, ce mal, 
ăsta e adevărul. N-au progresat O 
deloc.

— Și dumneavoastră, întreb 
după cîteva clipe, ce obiective a 
v-ați propus să urmăriți în a- " 
ceasta perioadă de două săptă- 
mînî pe care le sta ți aici, unde 
vă hotărîți să ajutați, ce anume " 
credeți că trebuie sprijinit să 
înțeleagă comitetul comunal 
U.T.C. din Jamul Mare ?

— Am să urmăresc cum i-a 
încasat cotizația, ședințele de A 
comitet pentru analiza primirilor w 
și adunările generale unde se 
discută munca tinerilor în C.A.P. £ 
Am să-i mobilizez să se țină pes
te tot unde nu s-au ținut...

$i totul spus dintr-o răsuflare " 
ca un tic verbal, ca un automa
tism sau poate ca o lecție în- A 
vățată pe de rost $i, ciudat, nu ~ 
simte contradicția din spusele 
sale, nu vede că, reacția este în A 
lanț, că o anumită concepție a 
activistului U.T.C. se transmite 
comitetului comunal și acesta £ 
ajunge să considere că obligația 
sa cea mai importantă este cam 
de aceeași natură. La rîndul său, Ș 
comitetul nu vede nici el ce 
se întâmplă în afara acestor „sar- _ 
dni“, dincolo de ele, adică toc- 
mai de unde ar trebui să în
ceapă, de fapt, obligațiile, răs- 
ponderile educative majore ‘ ale W 
comitetului U.T.C. a] comunei. 
Raza sa de acțiune se extinde 
• . organizații, dato
ria membrilor comitetului comu
nal fiind aceea de a vegbea asu
pra problemelor de fond ale ac
tivității fpecifice fiecărui sat și 
fiecărei categorii de tineri în 
parte. Și, oricât ar părea de para- 
donL MCMMbI comitetului jude
țean U.T.C-, răspunzător direct de 
fituațiile organizației, îl încu
rajează de fapt în această atitu
dine. Pentru că, indiferent de 
faptul că vorbele sale au nn 
lăudabil spirit critic la adresa 
lipsurilor comitetului comunal, 
în realitate n-a făcut nimic să le 
înlăture.

CÎND SEMĂNATUL

MAI ESTE CONSIDERAT

O LUCRARE VIITOARE...
( Urmare din pag. I)

Ta xorl de zi tractoarele por
nesc spre noi tarlale ale ju

dețului Vaslui

STAGIUNEA

DE ACORD...
(Urmare din pag. I)

bine, dacă nu, caută-ți în 
parte". Prejudiciile morale 

aduce o asemenea 
colectivului sînt

ce e 
altă _ 
pe care le 
mentalitate 
extrem de mari, cu efecte ne
așteptate-

— Organizația 
partid — continuă 
si-a propus, și în 
sură trebuie să-si 
organizația U.T.C., 
bate neprincipialltatea în rela
țiile cu muncitorii, modul ne- 
corespunzător al unor șefi de 
formațiuni de a lucra cu ei $i 
în primul rînd trebuie să ne 
apropiem noi înșine mai mult 
de Viața lor particulară, să-i în
soțim dincolo de porțile șantie
rului pentru a-i cunoaște mai
bine și a-i putea ajuta mai
mult. Pentru că atunci cînd
vorbim de condițiile sociale ale 
constructorilor, trebuie să ne 
gîndim nu numai la căldura 
caloriferelor din camerele că
minelor, ci și la acea căldură 
umană care tine de universul 
nostru sufletesc, la acea ,,garni
tură" spirituală pe care trebuie 
să le-o oferim muncitorilor 
noștri cn mai multă dărnicie. 
Acesta cred că este terenul pe 
care trebuie gă „opereze" orga
nizația U.T.C. de pe șantierul 
nostru.

Din păcate tocmai aici este 
deficitară organizația U.T.C. de 
pe șantierul 501. De La începu
tul discuțiilor, tovarășul maistru 
Ion Ionașcu — secretarul orga
nizației, abordează situația rea
lizărilor în producție. Cele din 
trimestrul I sînt într-adevăr 
lăudabile. Planul valoric a fost 
depășit cu un milion de lei. iar 
planul fizic, care prevedea da
rea în folosința a 84 de aparta
mente, îndeplinit integral. Con
tribuția celor aproape 1 000_ de 
tineri a fost evident, conside
rabilă. Vorbind despre reali
zările tinerilor, secretarul or
ganizației U. T. C. aducea un 
meritat elogiu muncii acestora și 
faptul în sine oglindește orien
tarea justă, cu prioritate a ac
tivității organizației, spre pro
blemele Droducției. spre mobi
lizarea tuturor tinerilor la în
deplinirea exemplară a sarcini
lor de plan. Cînd discuția noas
tră a trecut însă în domeniul 
activităților educative, la care 
se referea secretarul organiza
ției de partid, al preocupării or
ganizației U.T.C. Dentru aspec
tele sociale ale vieții tinerilor 
constructori, ea a devenit din- 
tr-o data anemLcă și greoaie. 
Sub pretextul crizei de timp, 
în acest an nu s-a organizat 
nici o acțiune distractiv-educa- 
tivă cu aderentă la tineri, lăsîn- 
du-1 pe fiecare să se descurce 
cum poate.

— Dacă nimeni nn se ocnpă 
de ei și nn le oferă nimic atră
gător, spune ing. Ion Mărgărit, 
adjunct al șefului de șantier, 
după lăsarea lucrului, ținta ce* 
mai tentantă a unul mare nu
măr de tineri este circiuma, un
de cred ei că găsesc relaxarea. 
Din acest refugiu decurg apoi 
multe necazuri.

— Brașovul ne oferă multiple 
posibilități de folosire intere
santă a timpului liber, reia 
ideea tînărul maistru Nicolae

noastră de 
tov. Andrei, 
aceeași mă- 
propună si 
de a com

Grigore. Numai filmele si spec
tacolele teatrale ar putea să 
atragă în fiecare seară sute de 
tineri, dar nu ae ocupă nimeni 
de cultivarea unor astfel de pa
siuni. Cred că ar fi de datoria 
organizației U.T.C. să inițieze 
vizionări colective prin procu
rarea și distribuirea organizată 
a biletelor pentru spectacole si 
întreceri sportive precum sl în
tâlniri periodice cu artiști din 
localitate, cu alte 
culturale din oraș. 
Introducă treptat 
artei și culturii, să 
că interesul pentru 
rituale, pentru 
umane. Sint 
realizat si care ar interes* pe 
toti tinerii.

— Trustul consideră, că dacă 
ne-a dat un pat si o pătura — 
spune tov. Ionașcu, 
complet datoria 
Nu este însă 
minimum de 
cu mai multă 
înțelegere ni 
condiții

personalități 
care să ne 

în universul 
ne stirneas- 
valorile mi

mările creații 
acțiuni ușor de

fi-a făcut 
față de noL 
suficient, 
fondări, 
bunăvoință fl 
se pot crea 

mai bune. De mul
tă vreme, de exemplu. Mlici- 
tăm conducerii trustului * sta
tic-radio pentru radiufiearea 
căminelor noastre, ceea ce ar fi 
nn mijloc exceptional de inlar- 
mare a tinerii ar. de transmitere 
a celor mal diverse procrame 
edneative. O asemene* static 
eo9tă cîteva mii de lei dar be
neficiile obținute pe plau mo
ral, educativ de către cei peste 
7H de tineri cazați aiei. ar fi 
inestimabile. Condițiile seciale 
ale acestora s-ar îmbunătăți 
considerabil apoi, dacă s-*r lua 
In serios propunere* uuastră 
mai veche, de a se cuBStrul in 
perimetrul acestor căaaiue. un 
club snațiM care să ne permită 
desfășurarea de acțiuni cu lua
tă kiw de tineri-

Desigur, uroptiaerile ca atare 
BÎnt realiste. Dar raportate la 
baza materială exis lentă aici 
s-a făcu: totuși mult urea puțin.

— Se neslijenxâ in primul 
rînd acea Mtndă de altfel uni
că în zilele nuaatre — prin care 
putem să-i facem pe tineri să 
ne simtă bine să se simtă sti
mulai] — reia discuția inginerul 
Mărgărit anume munca cu oa
menii. prezenta unaszră Iu mij
locul Ier. detectare* ai adori Iar, 
frămin țărilor. dorințelor lor 
pentru c* știind■-le universul 
intim, să »iii să-i eneereoti. să-î 
îmbărbătezi, să-i transform] iu 
ultimă instanță.

La care, un tânăr constructor 
adăuga :

— Dintr-o asemene* investi
gare ■ interiorului sufletesc al 
construct orilor, conducere* ur- 
ranizatiei noastre ar descoperi 
coordonatele propriei sale acti
vități. care, în trecere fie spns. 
suportă Îmbunătățiri radicale.

Propunerile, sugestiile tineri
lor slnt numeroase. Ele trebuie 
însă recepționate si reținute. 
Nu pe hirtie, în planurile de 
muncă ci în preocupările con
crete. în tradiția organizației 
U.T.C. de pe șantier. Activită
țile sale inteligente sl diversifi
cate. acțiunile zilnice trebuie să 
armonizeze ambianța socială a 
tinerilor constructorL să influ
ențeze universul lor moral si 
spiritual.

Ca 
dar

MIRCEA TACCIC

TEHNIC-CLUB
Eaie • rotita 1« de ■«•■««- 

tat : lehaie* radia ..faia' dia 
ee iu ee mi x*brt*atfeE k 
fimile de uadă ale pășind ti- 
■ ere tal *1- Bad4e*mal«r4*»aJ •- 
e«pă I* aessEl seas uu toc da 
lavidiai- Am latre)rtas iatr*- 
■peeti* de fafl La aria de eana 
teaU a r*diaam*taftaaal*i ta 
ML paraiad de la Importanta sa 
ia edwralia lehaieă a tiaertlar

— AdmHem dia eâpal laeaU 
aeeoitaie* de a allmala paata- 
uea tiaerilar peaira tehnic* ra
dia. Există la ar* de f*U_ dia 
cile euaaaiiem. la aproape toata 
jadețele țării teatre de activi
tate pentru eei iaterexaiL Și t*- 
taii aamăral lor,'al eelor tineri 
mai ales, este departe de a atin
ge a valoare satfafaeătaare. Tre
buie făcut aiai mult pentru a fa
cilita această necesari lecătară. 
apropierea tineretului de radio
amatorism. Ce gindîti dv. In a- 
eest sens ?

— Atragerea tâneretiLui spre 
radio nu va putea înregistra sal
turi spectaculoase, după părerea 
mea. decît atunci cînd îa scoli 
vor funcționa exemplar cercuri 
de radioiehnică. Astfel nu adre
sez MINISTERULUI TNVATA- 
M1NTULUI decît o invitație că
reia 
alte

Oadeațilat Bra*OT, Casa de eopM 
Piatra Neamț. De ee avem astfel 
de tituatli * Mie anul imi este 
gre* să răipund. Mi se pare fă 
aici ar exista terenul de activi
tate al organizațiilor U.T.C. care 
put să contribuie la așezarea 
lucrurilor pe făgașul urmii

—* Cum rezolvați șl mai ales 
•um s-ar putea soluționa această 
situație în dorința de a pune Ia 
lademina radioamatorilor mate
rialele trebuincioase. In cam ti
ts tea necesară •

— Noi 
rut-o in 1 
re care i 
feritele

i aprovizionarea am fă- 
baza normelor în vigoa- 
ne creează aceea la di- 
institutii posesoare de

CÂMPULUNG MUSCEL, 
tial >-* asigurat local și încălzire 
dar acum nu se mai interesează 
nimeni si activitatea a i*eet*L 
La ALESD. BEIUS. SALONTA, 
după reorganizarea administra
tivă. datorită aceluiași motiv, 
activitatea este I* perieal de a 
înceta. La BISTRIȚA, inzepind 
de la 15 septembrie UC1 iacale I 
a primit altă destinație, totul 
s-a oprit materialele triad sa- 
peiE degradării. La DEVA se 
laereaxă intr-a magazie. La PIA
TRA NEAMȚ. localul zaăsura 
țăni de cu rin d trei metri pă- 
traîi ’ La ZALĂU. camera a feti 
demolată. In ȘMLEUL SILVA- 
NIEI localul na are lumină e- 
leefriei. La CIMP IN A, oraș cu 
o mare densitate de radioama
tori. na are sediu și niei ecle 
necesare fuaeținnărâl radierii-

demnlt 1 s-a dat eon in 
țări.
Aceasta privește pe cel a* 
încă în scoală. Ce credețiflat! 

că ar condiționa o largă extin
dere a 
rândul 
tineri ?

— Aș 
îndemină. în felul 
radox : ' activizarea 
cercurilor deja existente 1 înain
te de a studia perspectivele ex
tinderii, este bine aă beneficiem 
de condițiile pe care le avem. 
Iată asemenea cercuri existente 
dar Inactive : .Grupai școlar „U- 
nirea" București, Institutul pe- 
dagorio Cluj, Casa de evitară a

radioamatorismului îu 
celorlalte categorii de

Începe cu un lucru la 
său un pa- 

tuturor

în
o 

sută de tractoare permanentiza- 
A te în aceste zone. 29 erau la se- 

dtâlc secțiilor fie din cauza lip
sei de tractoriști (18), fie din 

• cauza defecțiunilor și neasigu- 
rării frontului de lucru. Un cal
cul cît se poate de simplu dove- 

• dește că numai în cele patru 
zile, din cauza nefolosirii la în
treaga capacitate a mijloacelor 
de muncă, de care se dispune 
nu s-au însămânțat aproape 400 
de hectare.

3) INSUFICIENTA ORGANI- 
A ZARE A MUNCII. Această idee 
" o vom sublinia doar prin trei 

exemple, care, cu toată locali- 
• zarea lor, în județul Caraș-Se- 

verin nu sînt deloc izolate în 
aceste zile. La Berzovia și Mău- 
reni. în chiar marginea șoselei, 
vineri 18 aprilie, la orele 10, 
patru tractoare stăteau în capă
tul locului. („Nu ne-a sosit încă 

A sămînta" — ne-a spus tractoris- 
“ tul Ion Ghezeș. La Măureni, 

motivul inactivității era deter
minat de absența oamenilor de 
pe semănători). în alte părți, la 
Valeapai. Esig, Vrani și Surduc. 
nu se lucra pentru că, „terenul 
încă nu este suficient de zvîn- 
tat“. La întrebarea noastră : de 
ce nn lucrați ne porțiuni ? — ni

sfert 
cimp

din atelaje nu lucrau 
iar din cele aproape

s-a răspuns că „noi dorim să 
facem lucrări de calitate".

Acestor principale cauze le 
mai pot fi adăugate și altele : 
semințe aduse cu întîrziere în 
magaziile unităților agricole ; 
aprovizionarea întârziată cu 
cantităti de îngrășăminte nre- 
văzute a fi administrate odată 
cu semănatul ; intervenția Di
recției agricole abia aproape de 
sfîrșitul primei decade a lunii 
aprilie în sensul împuternicirii 
sprcialiștilnr din unitățile agri
cole de a reamplasa — în func
ție de condițiile de lucru — la 
culturile ce se însămînțează în 
actuala perioadă ; lipsa din raf
turile cooperației de consum a 
fiarelor de plug și a altor arti
cole necesare echipării atelaje
lor proprii ale C.A.P. spre a 
lucra în cimp.

în acest județ, se simte nevoia 
Imperioasă, ca în mod operativ 
organele agricole. conducerile 
de unități, cadrele de specialiști, 
să ia măsuri pentru înlăturarea 
lipsurilor și deficiențelor con
statate. să asigure utilizarea în
tregii capacități de lucru a 
tractoarelor, mașinilor agricole 
și atelajelor, să organizeze te
meinic munca în asa fel îneît 
însanunțările și celelalte lucrări 
să se efectueze într-un timp cit 
mal scurt și Ia un înalt nivel 
calitativ.

MUNCII
PATRIOTICE

MEHEDINȚI.

Tinerețea 
pădurilor

RECORD
Intr-un abataj frontal, lung 

de 130 metri, din exploatarea 
minieră Lupeni, i-a înregis
trat o avansare lunară de 43,5 
metri, reprezentând cea mai 
maro viteză realizată pînă a- 
emn în Valea Jiului. Autorii 
acestui record sînt minerii din 
brigada lui Petre Constantin, 
care an utilizat metoda ex
ploatării prin împărțire* pe 
felii orizontale a stratul ui, 
prin avansare* direcțională, 
folosirea sfstenmlm da susți
nere cn stâlpi hidraulici și

tifle zecesare funcționării r»dlo- 
ehzburilor. Cum se achită de *- 
cțirJ obligație legală, cele de 
Trai ns sint edificatoare.

— Vă prop** să xțexăm *- 
ceste xmănute pe adresa Co- 
uaitetalui de sl*t pentru pro
blemele administrației iacale, 
specificând eă putem oferi lista 
complet* a neajuncnriJor exis
tente. Bîneințele*. cn dorința de 
a fi studiate si mai ales reiol- 
vate.

— Cred ci dacă în momentul 
de fată înregistrăm o sensibilă 
răminere in urmă in ce privește 
locul pe care radi o tehui ca îl 
deține în preocupările tineretu
lui de vină este și propaganda 
care se face sau ar trebui fă
cută In acest sens. Insuficientă 
si sporadică. Sin tem destul 
puțin bănii !■ «camă In

MINIER

o

grinzi metalice articulate. 
Randamentul mediu zilnic s-a 
ridicat la 9,15 tone de cărbu
ne extrasa pe fiecare post.

La mina Lupeni, care dis
pune de im grad ridicat da 
dotare și înzestrare tehnică, 
sporirea productivității muncii 
și a vitezelor de avansare în 
subteran își concretizează e- 
fidența în cele peste 18 000 
tone de cărbune extras de la 
începutul anului și pînă a- 
cum. în afara prevederilor de

Pădurile întineresc... Ele își 
împletesc, în aceste zile, ecou
rile exploziilor tăcute ale în
muguririi cu freamătul de 
muncă al tinerilor, leșițl pe 
șantierele împăduririi. In raza 
celor 5 ocoale silvice mehedin- 
țene, mii de tineri participă, 
prin muncă voluntar-patrioti- 
că, la lucrările de împădurire. 
Șantierele tineretului, deschi
se în această săptămînă în toa
te comunele din aceste locuri, 
au șl raportat primele succese. 
Numai în comuna Jiana, tine
rii au împădurit cu salcîmi o 
suprafață de peste 5 hectare. 
La Gogoșu se întrec în hărni
cie 150 de elevi de la Liceul 
teoretic, iar în satul Balta 
Verde alțl 40 do tineri, membri 
al C.A.P., sădesc, zilnic, sal- 
cîlml. Elevii Liceului teoretic 
din Vînju Mare, ai școlii de 
mecanici agricoli din Vînjuleț, 
salariați ai întreprinderilor 
din Turnu Severin s-au anga
jat să planteze o adevărată 
pădure : 20 000 de plopi.

O altă pădure — de 25 de 
hectare — a răsărit ca din pă- 
mînt, în numai 4 zile, la Vra- 
ta șl Glrla Mare. Numai pe 
raza ocolului silvic Vînju Ma
re au fost împădurite, în a- 
eeste zile, 49 de hectare. La 
Războienl, Dumbrava, Brezni- 
ța-Motru, pe dealurile Cerînga- 
nuiui și Albuleștilor, în împre
jurimile Strehaiei, mari supra
fețe plantate cu pini contu- I 
rează pădurile ce vor alimen
ta cu aer proaspăt orașul Stre- 
haia șl vor constitui noi punc
te de agrement pentru turiști ; 
In preajma orașului Baia de ' 
Aramă, la Bala și Ilovăț 
prind rădăcini alte mii de pu- 
lețl de arbori ; iar tinerii Or- 
șovei pregătesc — o dată cu 
ridicarea pe verticală a celui 
mal tinăr oraș dunărean — un 
adevărat „rezervor de ozon" 
prin împăduririle pe care le 
fac în apropierea orașului. I 
7T^*i: de organizațiile
U.T.C., tinerii din Mehedinți I 
sint hotărîțl să realizeze o su- I 
prafață de împăduriri de două | 
ori mai mare decît cea pro- I 
pusă inițial. I

V. ravescu

CONSTANȚA

Semnături 
tinerești 
în cartea
orașului

de 
pre-

Un domeniu de mare atractivitate, valorificat insuficient

RADIOAMA TORISMUL
asemenea materiale. Dar rămî- 
ne încă neutilizată o mare re
sursă : întreprinderile construc
toare de aparataj electrotehnic 
fi electronic. Intră în discuție 
aici fie aparatura propusă spre 
casare fie piesele care nu pot 
intra în circuitul industrial din 
diferite motive. Am în vedere 
în mod expres uzinele ELEC
TRONICA, ÎNTREPRINDEREA 
DE PIESE RADIO DE LA BĂ- 
NEASA.

— Am parcurg, aici, la sediul 
Radioclubului Central, o situa
ție centralizată ce privește con
dițiile în care își desfășoară ac
tivitatea radiocluburilor din ța
ră. Vă propunem să și extragem 
cîteva din însemnările făcute. 
La PITEȘTI, localul este neco- 
responzător, în demolare. La

De vorbă cu
IOSIF PAOLAZZO 

secretar general 
al Federației române 
de radioamatorism

burilor. Am ținut să transcriem 
eu atâta răbdare aceste lucruri 
pentru a oferi o Imagine cit de 
cit fidelă a ..Interesului*' pen
tru susținerea radioamatorismu
lui in unele județe. Care este 
explicația ?

— Consiliile populare sînt o- 
bligate în baza normelor în 
vigoare si asigura eondl-

că. Faptul că nu avem o REVIS
TĂ PROPRIE ne lipsește ae 
posibilitatea comunicării cu 
actualii — sau posibilii — radio- 
foniști. Se știe ce influență ar 
putea avea revista atit ca mij
loc scris de propagandă tehnică 
dar mai ales ca element docu
mentar.
’ Nu stăm deloc bine nici cu 
popularizarea prin celelalte mij
loace. LA RADIO există o emi
siune în limba română dar pen
tru radioamatorii din străinăta
te. N-am găsit înțelegere pentru 
a crea emisiuni permanente a- 
dresate tinerilor radioamatori. 
CSt privește TELEVIZIUNEA și 
aici mi se pare că este necesar 
■ă facem loc unor emisiuni spe
ciale sau măcar să beneficiem 
de spațiu in cele care se difu-

zează, adresate copiilor și tine
retului. De ce nu și-ar găsi loc 
în cadrul programelor radio sl 
de televiziune concursuri pe di
ferite teme din acest domeniu ?

— Care credeți că ar fl ecoul 
acestor preocupări1?

— Ar crește foarte mult nu
mărul celor interesat! să prac
tice radioamatorismul. întâmpi
nată cu alte măsuri organizato
rice adecvate, această dorință 
poate deveni realitate. Gîndiți- 
vă că noi putem instrui în mod 
gratuit profesorii care să devi
nă instructori pentru cercurile 
de pionieri — și de ce nu și 
pentru alte categorii de tineri, 
în școlile profesionale se găse
ște un teren foarte prielnic pen- 
tru activitatea de radioamato
rism. cu efecte imediate exce
lente. Gînditi-vă că in orice în
treprindere automatizarea pă
trunde masiv. De aceea nici nu 
concep o școală profesională in
dependent de profilul ei fără 
preocupări în domeniul acesta. 
Pentru studențî 
sele studenților 
care veritabile 
pasiunii radio.

Numai astfel, 
vă globală pentru __ _______
condițiilor optime de desfășurare 
se poate sconta pe dezvoltarea 
corespunzătoare a radioamatoris
mului în întreaga țară.

cioburile și ca
pot deveni fo- 
de cultivare a

printr-o ofengl-
asigurarea

N. UDROIU

Timpul frumos de pe lito
ral, ca o promisiune a sezo
nului estival, i-a însoțit, du
minică dimineața, pe tinerii 
din municipiul Constanța, pre- 
zenți pe șantierele de muncă 
patriotică, la amenajarea a 
două obiective : parcul Tomis 
și plaja de la Mamaia.

In parcul Tomis-nord, pe o 
suprafață de 10 hectare, a- 

500 de tineri au lucrat 
najarea acestei zone

verzi, care va trebui să fie* 
gata în numai cîteva săptă- 
mîni. S-au săpat gropi, s-au 
plantat pomi și arbuști, s-a 
amenajat un gard viu ce va 
măsura, în final, 1 400 de 
metri. în acest fel, uteciștii 
constănțeni semnează, în car
tea orașului, apariția unei gră
dini dintre cele mai pitorești, 
dominată de arbori de dife
rite specii — rășinoase, plop, I 
frasin, paltin, mesteacăn, tufe I 
de liliac, etc. i

Pe plaja de la Mamaia, a-1 
proape 700 de tineri au lucrat I 
la amenajarea zonelor de ni- I 
sip (deplasate de pe faleză în I 
timpul iernii), și Ia curățirea I 
spațiilor verzi.
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rll culturii, fenomenul e invers : 
ea se află în fața valorilor cul
turale obiective care influențea
ză structura sa, transformîndu-1 
și personalitatea. Fluxul 6 de da
ta aceasta dinspre valoarea obi
ectivă spre cea subiectivă, mo- 
delind personalitatea celui în 
cauxâ.

— Ultima este, presupun, 
latura internă a personali
tății.

R. R. Exact, spre deosebire do 
latura externă a personalității, 
cum o numește J. Cazeneuve 
adică progresul civilizației, care 
trebuie să tindă spre dezvolta
rea deplină a celor mal diferite 
personalități.

— Cum vedeți atunci evo
luția relației personalitate- 
cultură ? Sau mai bine tis 
calea ideală -le dhsăvîrțirc 
a personalității î

R. R. Pentru ca personalita
tea să se dezvolte multilateral, 
mergînd către desăvîrșire tre
buie să fii nu numai depozitar 
de cultură, ci și creator ți, toto
dată transmițător. Adică trebuie 
neapărat să ai relații și cu una 
din ramurile culturii creatoare. 
Dar întîi de toate, orice cultu
ră ce s-ar putea denumi com
pletă (și care, firește, acționea
ză asupra personalității) tre
buie să aibă ca pivot o ramură 
în care se exercită profesia : 
o ramură profesională unde 
cunoștințele, capacitățile s® 
impun e fl cu deosebire adtncl, 
pentru a se putea cunoaște și 
eventual Intui ceea ce se as
cunde în alte ramuri. în spate
le informației sumăre care ia 
deține.

— Stricta «peol&liiare nu 
dăunează însă dezvoltării 
integrale a perionalltătii ?

R. R. Nu. Așa cum explicam 
mai înainte, nu ; căci speciali
zarea privește doar pivotul pro
fesional. completarea fâcîn- 
du-se cu elemente din afara 
profesiei. O personalitate, de 
pildă, are pivotul în știință. Iar 
Informația generală in litera
tură, artă, etică ; alta are pivo
tul în muzică și informația gene
rală în stiintă — să zicem fizi
că ori matematică. în concluzie, 
specializarea poate aduce neplă
ceri numai acolo unde individu
lui îi lipsesc elemente de cul
tură generală. Dar un astfel da 
subiect uman aproape nu poate 
constitui o personalitate, așa 
cum se află, In exercitarea ru
tinară a profesiei.

— Această exercitare ra
finară, în epoca ' moderni 
de mare dezvoltare tehnici 
e acniată de unii el ar dace, 
în orice cai, la alienare. Fi
lozofi ca Spengler. Dnlu- 
mel. Toynbee denanțl ex
cesele tehnlelxante ale anei 
civilizații care a tasta urat 
primatul tehnlculwL 8 înteți 
de părere eă meeutnrea 
duce concomitent gi ehlica- 
torlu la meeininrei ■■aiilî 

R. R. Spengler $1 Toynbee ea 
|1, să spunwn. Rabindranath Ta
gore sau Baudelaire, n-au înțe
les chiar rațional faptele In 
nlflcația lor reali. In istoria tre
cută șl viitoare. Tehnica a-a ma
nifestat prin doul dl esențiale, 
tinînd amlndouă de acel doc=e- 
nlu numit de imi’I cÎTfîî’atie. 
Prima cale a fost cea a energiei, 
care a începui o dat* ru InflBta 
revoluție Industriali, ta aeeo- 
lul al XVUT-lea ; atunci te— 
trodus masLntemul care -a des
cărcat pe om de munca fizici. 
elibertndu-1 partial pent—i 
munci intelectuala. A dc^a 
cale de manifestare a tetele:! 
în viata socială e ea] ea tete lei 
semnalului sau a Informatici, 
care-1 eliberează ne om de aar- 
cina operației intelectuale for
mal lzabilo in care creativitatea 
are un rol minor. Și iată cura 
ordinatorul, care nu l-ar fi pu
tut reaJiza fără tehnici, fa-a 
astăzi slugărnicie lntelertuy- 
35. scăpîndu^ne de opera 
uniforme, pllctlcoaae al. nesto 
toate, croind toate condiții'a 
pentru manifestarea multilate
rală a creativității șl dad a per- 
aonalltătH umane.

— Duhamel, ea al ac în
toarcem la el, apunea eă el 
nu de mașină se îndoiește, el 
de m&sina care este In nai. 
de maniera noastră de a fe- 
losi mașinile sau de a ahaxa 
de ele. Dar. mal ales, pe ei 
îl îngrijora locul mereu re
dus al cărții ca hrană spiri
tuală a oamenilor, urmare 
a hipertrofiel tehnicii tu da
una omului. consecință a 
automatizări! culturale...

R. R. Tehnica e astfel simplist 
șl nedrept Învinovățită. Du
pă cum revolutionarea meca
nismului de producție pentru 
automatizare nu constituie «o- 
luția salvatoare pentru ca
pitalism, automatizarea nu e 
nici unicul Izvor de frustrare 
al personalității umane. Astăzi 
conținutul intelectual al mun
cii e puternic înfulanțat de însuți 
progresul tehnic, de amploa
rea și adîncirea acestui pro
gres. Mal ales în socialism unde 
automatizarea constă în libera
rea omului de orice ..automa
tism" în activitatea sa de pro
ducție. Calculatoarele electro
nice o demonstrează si mai ales 
o vor demonstra cu prisosință.

— Dar deocamdată calcu
latoarele electronice sînt 
puține. Fină la unanima lor

stauinire ce vom face ?
R. K. Vom caLcula cu rigla da 

calcul muncind mai mult.
— Atunci, rigla de oalcnl 

nu dăunează dezvoltării per
sonalității ?

R. R. Doar, dacă, vreți, permi
te ulterioara dezvoltare. Dar 
nici calculatoarele nu sînt atot
puternice ; ele vor grăbi dezvol
tarea personalității numai aco
lo unde au existat condiții de 
plecare. Nici o țară fără armată 
nu are Napoleoni care să I le 
comande. Deci, nu putem aștep
ta ordinatoarele cu brațele în
crucișate. cu gîndul că ne vor 
salva fără a fi asimilate în pre
alabil cunoștințele prezentului.

— Care este, după dum
neavoastră. ranortul dintre 
cultura «tUntlflcă șl cultura 
llterar-art'stlcă ? Acordați 

uneia ~u 
alteia tn formarea omulnt 
contemporan ?

R. R. Dacă e vorba de perso
nalitatea aptă pentru creație 
avem de a face cu aceeași 
structură psihică, intelectuală, 
atît în creația științifică cît 61 
în creația artistică. Acest ade-

Există o Ierarhizare a valorilor, 
dar numai în interiorul aceleiași 
ramuri. Aceasta nu înseamnă 
că societatea nu favorizează 
una sau alta din ramurile știin
ței într-o anume fază de dez
voltare socială. De exemplu : 
constatarea că rezultatele creș
terii științei pot fi folosite prin 
intermediul tehnicii pentru ri
dicarea bunăstării materiale a 
determinat, în secolul nostru, 
sporirea considerabilă a celor o- 
cupați în cercetarea științifică și 
deci apariția în viata socială a 
profesiei de cercetător.

— Tovarășe profesor, caro 
credeți că e pentru nn tînfir 
oale* cea mal bună In des
coperirea adevăratei voca
ții ?

R. R. Deviza hii Socrate : 
.jcunoaște-te pe tine însuti" ; 
ad’.că autoobaervarea proprii
lor capacități. Aceaata e princi
palul. Iar autoobaervarea să se 
facă indiferent de publicitatea, 
de sonoritatea numirilor anu
mitor profesii. Nu tot ce e 
tacular pentru societate e*a 
obligatoriu șl cel mai util pen
tru ea.

care nu se poate iesl decît coo- 
•umînd mult timp. Deci, multi 
tineri vor să muncească, dar nu 
știu cum să lucreze cu o efici
entă mare. Fără instaurarea 
ordine! — subllniațl neapărat 
ordine — nu există soluție în 
rezolvarea crizei de timp. Inte
resul si flerul pentru ceea ce o 
esențial constituie singura sal
vare. în schimb asigur tineretul 
că la virata mea. generația de 
azi va avea mai mult timp liber 
decît mine.

— Oamenii de știință mo
derni afirmă ci pentrn a an 
se crea tulburări ale perso
nalității. e necesar ea toți 
să fim gaia s& abordăm mal 
multe domenii de activitate. 
Cnm credeți cl trebuie ■* sa 
pregătească tinerii pentru 
eventualele schimbări In pro
fesiile de mllne ?

R. R. Diviziunea socială a 
muncii impune astăzi speciali
zarea. Progresul rapid al știin
ței sl tehnicii impune ii mal 
mult ml ine retori enter ea. mobi
litatea profesională. Nici eu. 
nici semenii mei. nu trăim azi 
pe baza cunoștințelor primita

CULTURA
PERSONALITATEA

„Carnavalul cărții"
Inițiativa aparține Co

mitetului municipal al 
U.T.C. Iași și s-a bucu
rat de mult succes în 
rîndul elevilor anului 
II din școlile profesio
nale, stimulînd intere
sul pentru literatură. în 
cadrul „Săptămînii căr
ții" care a precedat car
navalul, elevii s-au în- 
tîlnit cu lectorul uni
versitar Mihai Avăda- 
nei, au luat parte la 
șezători literare, seri 
de poezie, de întrebări 
și răspunsuri, la con
cursul „Recunoașteți o- 
pera și autorul ?“

VASILE 
VACAR1ȚA 
corespondent

( V k. »\ ' ■ 4
K. R. Dar ea nu poffte admite A

un răspuns de alternAtivă flliid- 
că wtAxi termenul a* suferit 
în lin:ea modernă o sghknbiu 
de 1 mai precis o lărgire a " 
conținutului. Desigur. n\£ Jpti 
inginerii sînt perfectl și 
sînt foarte utili. Deci, «e poate 
■pune că inginerul perfect e uik W 
Ideal, iar Inginerul mijlociu o 
necesitate. _

— Cui aparține. atunci, 
idealul gl cui necesitatea ?

R. R. Ideal ui este, concomi
tent. al individului si al socie- A 
tătii ; necesitatea aparține mai 
întîi societății; De aceea erudi
ția tuturor nu trebuie să fie un 
Ideal, căci ea nu e o necesita- " 
te pentru toți rhembril unei so
cietăți. De ea e' nevoie în spe- 
cial în ramurile mat cuprinză- 9 
toare din punct de vedere so
cial, științific, artistic.

— Care a fost prima dv. 
victorie de tinerețe ? Coinci
de acest moment eu marca
rea netă a personalității dv? A 

R. K. Cristalizarea personali- 
tății cred că s-a produs în ceea 
ce mă privește la virata de 20 de a 
ani. prin anul m de facultate, W 
cînd m-am împăcat cu profesia 
aleasă. Pînă atunci tatonam ; aș — 
fi studiat fizIco-matematicOe, 
dar specialitatea aceasta nu •- 
xfcta pe vremea acela în țară. 
Atunci. In anul IU (după ce de A 
fapt în copilăria |i adolescentă v 
voiam să ajung scriitor) m-am 
dacia definitiv pentru Politeh- a 
nlcă și întreaga dezvoltare a w» 
personalității maia a-a structu
rat In acest aens.

— Atenei ați taoereai |I ** 
prima flsttaf&cțle din acea 
perioadă ? *

R R. Nu. Prima maa victorie V 
Intelectuali Bl marea mea bucu
rie datează din ultima daaă de _
liceu. Făcusem eunoetință cu 
miac a rea științifică Internațio
nali In domeniile matern r.lcl!
fi ale fizicii pre relativiste și A 
nriativlfta. Cărțfla lui Mach w 
despre mecanici a! căldură au 
exercitat o puternică înrturlre a 
asupra mea. N-am să uit nici o- W 
dată noaptea de internat tn 
care am înțeles relativitatea si- 
multane!tății a două evenlmen- 
te. Luni de zile căutasem cu în
frigurare să înțeleg din discuții- 
le în contradictoriu purtate de A 
fizicieni ce legătură are aceasta 
eu relativitatea dimensiunilor 
corpurilor si a duratei fenome- 
nelor. Clnd am reușit m-am 
bucurai ca da o mare cucerire 
personală... a

— Care credeți că e aspec- “ 
tul definitoriu pentru lipul 
bou. modern de personali- 
Ute? •

■ . R. Munca. Rolul muncti e 
imens In geneza culturii, după 
91m e la fel de mare In dez- 
voi tar ea omului ca perraonali- w 
ta te. Munca e cea care forj*«xă 
armătura culturală — spune un a 
gînditor francez contemporan " 
— și care finalmente definiti
vează personalitatea.

— Vorbiți-ne despre pr«- A 
fllal personalității la socie
tatea noastră.

R. R. In socialism. înfățișarea A 
unei reale personalități e cea 
a omului cu înaltă conștiință 
umană. Numai un astfel de om a 
poate tril intens și pe de-a-ntre- W 
gul valorile culturii. Cînd cin
stea. generozitatea, sentimentul 
răspunderii sl datoriei devin 
convingeri personale, atu*el. nu
mai atamcl. gînd’.rea sănătoasl 
ea pesta latr-adevăr uni eu fapta A 
cutezi m re.

CARNET CINEMATOGRAFIC

„ VlRSTELE OMULUI"
Regizorul Ale cu Croitoru 
încercat un film-poem pe 

. marginea tradițiilor, obiceiu
rilor, a dansurilor și cînteee- 

1 lor folclorice. Orictt de măgu
litoare ar fi fost ambiția *- 
ceasta, trebuie spus, de la 
bun început, că ea este irea
lizabilă. Mai ales că filmul 
e structurat nu pe documen
tar. ci pe film artistic, cu dis
tribuție actoricească.

Toată suita de întîmplări 
firești în existența omului are 
o „tălmăcire* folclorică care 
te putea constitui . ,în sub- 
ttanța dramatică a~iunui film 
fără să fie nevoie de artifi
ciul exterior, cum e cazul de 
fafă, al scenariului artistic.

Netnțelegînd că documen
tarul, indiferent de temă, nu 
a condiționat da metrajul fil
mului, a rămas înrădăcinată 
ideea că tot ce depășește o 
oră de proiecție nu poate fi 
salvat decit dacă-i transpus 
în datele filmului cu actori. 
De aici, și filmul lui Alecu 
Croitoru, regizor care a avut 
posibilitatea realizării unui 
documentar eseu despre tim-

p pul yt oamenii pământului ro
mânesc, dar care și-a înca
drat materialul în jaloanele 
„artisticului* fără să renunțe 
definitiv — nici nu putea alt
fel — la prezentarea în sine 
a „faptului* pe care îl sem
nifică folclorul.

Despre nereușita unor am
biții de acest gen amintea, 
mai de rriult. yi Lucian Blaga 
— tn articolul „Etnografie și 
artă“ — subliniind că nu se 
poate închega nimic din acest 
fel de „improvizare voită a 
unor opere, din fragmente de 
cultură populară și anonimă... 
prin imitarea acelor creații de 
artă de nimenea iscălite ale 
țăranului sau ciobanului".

Dar aceste fragmente, luate 
disparat, detaliate In secven
țe cinematografice sînt foarte 
frumoase, în afara „legături
lor* propuse de scenariu. Ast
fel, se remarcă secvențele î 
nunta, caloianul, cimitirul 
Săpînța unde crucile, tn 
lori aprinse, au desene 
sete și inscripții ironice.

Metafora rîurilor care

din
cu-
ve-

«n«e lingă Mare, metaforă

Cadru din filmul- 
„Viratele omului*

c*r« w n

3 —

propusă de scenariu, nu poate 
rezista lingă adtnca înțelep
ciune a tradițiilor populare 
pe care filmul le prezintă în 
stricta cronologie t copilăria 
— tinerețe — maturitate — 
bătrinețe. Sînt, pe lingă a- 
mintitele secvențe și alte 
multe cadre ce fascinează yi 
prin felul în care au fost sur
prinse de pelicula, (e aici ri 
meritul operatorilor Gheorghe 
Cri stea și Mircea Mladin). 
Ele, însă, nu realizează un 
„tot" filmic. Desigur, sînt e- 
xacte în atmosferă, ritm și cu
loare aceste obiceiuri, costu
me și dansuri (vizate și de un 
consultant științific de pre
stigiu yi autoritate: Mihai 
Pop), dar ele sînt în afara u~ 
nul film ca acesta, în care o- 
bundenței materialului folclo
ric i m alătură lirismul inria* 
tent, violent chiar, al unor 
tntimplări programata de Sce
nariu tocmai pentru a supli
ni absența specificului cine1 
matograflc.

In urmă cu ani a fost, spre 
exemplu, realizat documenta
rul „Nuntă la Rășinari", film 
pe care lung-metrajul artist a 
„Verstele omului* nu l ega
lează decît parțial, tn dteva 
fragmente. Aceasta nu în
seamnă că producția lui Alecu 
Croitoru iese din sfera ci
nematografului, In fond, e o 
problemă de „specie" filmi- 
că, el rămînînd un interesant 
documentar ații pentru ini-* 
țiați, cît și pentru marele pu
blic de la noi și — mai ales 
— pentru cel străin, care poa
te cunoaște, astfel, pn'ntr-a 
micromonografie, folclorul ro
mânesc.

TUDOR STANESCU

Convorbire cu regizorul

'allE

ALECU CROITORU despre

ULTIMUL SĂU FILM
— Recenta pre

mieră a filmului 
„Virstele omului", 
cel de-al doilea 
lung-metraj artistic 
al dv. (după „Merit 
sălbatici*, realizat 
in relevă pu
blicului un _poet al 
ecranului' și un- 
„îndrăgostit* de fol
clor ?

— De folclor, în
țeles însă nu ea sim
plu pitoresc, ci în 
sensul de esență a 
gînduii și Înțelepciu
nii. proprii omului 
din popor. Publicul 
nostru g uitat, din 
păcate, ce înseamnă 
adevăratul folclor ro
mânesc : acea vibra
ție sufletească de 
mare frumusețe și 
puritate, acea adîn- 
cime filozofică fan
tastică, pe care le-am 
găsit exprimate, de 
pildă, în strigătele 
prelungite ale dansa
torilor din regiunea 
cu cele mai vechi 
tradiții — și nu în- 
tîmplătOT tocmai pe 
plaiurile „Mioriței", 
în Vrancea. Cînd ci
neva moare aici, măș
tile, adunate în jurul 
focului, strigă: „O-
mule, pomule, / Cine 
pleacă ? / Undo i-a 
lăsat vremea soare
le ?** Și tot măștile

răspund : „Pe prispa 
casei, / In bătătură. / 
Pe drum, / Pe pă- 

Ideea aceas
ta, că omul trăiește 
și dincolo de moarte, 
prin ceea ce creează, 
prin ceea ce lasă în 
urma sa, fie $i numai 
o flacără oare arde, 
s-a vrut leit-motivul 
predominant al în
tregului film — înțe
les ca o expresie a 
inepuizabilelor resur
se de viată și ener
gie ale 
transmisa din gene
rație în 
pînă astăzi.

— Ce probleme 
de regie mai deose
bite v-a impus mo
dalitatea de expri
mare adoptată în a- 
cest film ?

— Comentariu] ar 
fi omorît filmul. Am 
lucrat patru ani de 
zile la scenariu, pînă 
cînd, în cele din ur
mă, am eliminat tex
tul cu totul, înloeuin- 
du-1 cu forfa de su
gestie a imaginii, a 
sunetului, a culorii, a 
compoziției 
a jocului 
(majoritatea 
sioniști) — 
ce conferă 
valențele emoționale 
capabile să-l impre
sioneze pe spectator.

poporului.

generați».

cadrului, 
actorilor 
neprofe- 
elemente 
peliculei

Din acest punct de 
vedere, întregul fi’m 
este o maro proble
mă da regie, maj 
mare chiar dedt ceea 
ca Implică o super
producție, de ezenw 
piu.

— în re măsuri 
un film de o ase
menea factură, poe-i 
tieo-filoiofică, se •- 
dresează publicului 
modern, sensibili- 
lății sale?

— In mătura fia 
care, desigur, omul 
va aspira întotdeau* 
na către puritate 
către înfrumusețarea 
vieții. de-a lungul 
tuturor marilor mo
mente ale existente! 
sale, privite, în acest 
film (subliniez, de 
inspirație folclorică și 
nu folcloric), prin 
prisma unor obiceiuri 
șl datini atrăvechl* 
devenite, eu timpul^ 
valori eterne ale spi
ritualității poporului 
român. în măsura, 
deci, în care el va 
tinde întotdeauna că
tre o împlinire da 
ordin sufletesc, ajun
să la nn grad de ser 
ncralizaro filozofică^

Interviu 
realizat de 

ELENA POPA

ni fru artri.
— »♦ »*a tv aora <♦

• lararMa a rateriter 4>pi 
rama rite •Hlntei ?

R- R In ok! un ni. art cus 
im m poate rOpuBtfa ea ara • 
vaîoara mal mare: ealearaa 
aalbMU MU ?

O privire ba lkJHjm ca a-.* "i fl hbrărigi fmtotaam" din
Ttmlfoara

Foto .• C. CIOBOATA

CE FACEM CC AMINIIRH.E?
(Urmare din pag. I)

aproape răzlețe. SI încercăm să 
le înșirăm pe firul acesta de 
funigel al vieții, poate astfel îl 
mal îngroșăm ] 
mai rezistent 
ne călăuzim 
după anticipații.
intuitli. Știm nu știu de unde, 
știm pe de rost, că orice exclu
sivism nu e bun. Secolul nostru 
e maniac în anticipații. Cum va 
fi, cum va arăta 
fenomen !n anul două 
și de la el încolo în 
milenii ne interesează 
mult decît cum este și cum ara
tă fenomenul astăzi. Cum era și 
cum arăta ieri nici nu ne mal 
batem capul să vedem. Oare e 
bine ? Eu cred că nu e bine. Eu 
cred că nu putem anticipa bine 
dacă în prealabil nu am memo
rat bine. Mie mi se pare uneori 
că a memora bine e foarte a- 
proape de a anticipa bine. A 
memora bine înțeleg a pune o 
asemenea ordine în amintiri, a 
Ie articula în așa fel îneît la 
încheieturile dintre două-trei 
să se ivească fie și o jumătate 
de semnificație. Prolectînd apoi

puțin, îl facem 
Nu putem să 
viața numai 

numai după

va 
!n 

el

cutare 
mii 
alte 
mai

această jumătate de semnifica
ție în ziua de mîine iau de pol- 
miine vom putea sconta pe un 
înțeles întreg. Așa mi se pare 
că trebuie să facem și la scara 
lumii. 81 la scara insului nos
tru. Notlnd. amintindu-ne, 
ce-am făcut Ieri, lucrăm într-un 
fel pentru ziua de astăzi, vreau 
să zic că astfel lucrăm mal 
bine pentru ziua de astăzi.

Pentru nimic în lume să nu 
ne uităm amintirile. M-am gîn- 
dit de multe ori la Peter Schle- 
mihl. eroul Iul Adalbert de Cha- 
misso, cel care sl-a vîndut umbra 
în schimbul unor avantaje părel
nice șl vremelnice. Cită nenoro
cire l-a adus această lepădare 
de biata lui umbră 1 Și m-am 
gtndit cît de înmiit nenorocit ar 
fi un personaj, fie el chiar și 
artistic, care și-ar lepăda, vîn- 
zîndu-si-le, amintirile. Și am 
Incep/t să fabulez durerile ei 
zbaterile Iul închipuind aproape 
planul unei povestiri. Omul 
care sl-a vîndut amintirile ar fi 
omul cel mai trist din lume, 
el nu ar avea părinți pentru 
că nu șl-a.r aminti de el, n-ar 
avea copilărie, n-ar avea nos
talgii, n-ar ști ce-1 dorul, n-ar ști

ce-1 visul pentru că după ce-1 va 
visa nu și l-ar putea aminti, 
omul acesta ar fi omul cel mai 
pustiit de lentimente din lume. 
Dacă e muzician, ascultînd sim
fonia compusă de el nu 6i-ar 
recunoaște-o, dacă e pictor, vă- 
z în du-51 tabloul s-ar întreba 
cine l-a pictat Omiri acesta 
și-ar pune numai întrebări, dar 
n-ar afla nici un răspuns, pen
tru că pînă să se închege mă
car un răspuns ar uita întrebă
rile. Chiar doblndlnd un răs
puns nti și-ar putea da seama 
cărei întrebări 1 se potrivește. 
Omul acesta ar fl un om sear
băd. total searbăd.

Dar Omul care «i-a pierdut 
amintirile nu-i decît o ficțiune, 
o piază a râului, reperată ca să 
știm de ce să ne ferim. Noi ne 
aducem aminte destul de bine 
ce-am făcut ieri, alaltăieri. 
Dacă mal facem putină sforța
re, puțin antrenament, cum fac 
sportivii și de la care putem 
lua fără nici o îngîmfare unele 
pilde, vom fl capabili să ne 
amintim tot mai multe. Vom 
adăuga astfel Imaginii noastre 
noi lumini, vom completa-o 
pînă spre rotunjire.

(Urmară din pag. I)

ne. si-a anorlt încrederea în 
forțele sale, convingerea că 
poate trăi o viață proprie, 
bogată în manifestări educa
tive. Exemplul celor dintr-a 
X-a D a fost un îndemn șl 
pentru alte clase. Acum, la 
reuniuni, este o adevărată 
întrecere pentru programe 
culturale de ținută.

...Bilanțul trimestrului I 
al anului școlar în curs . a 
fost pentru elevii clasei a 
IX-a B cum nu se poate mai 
deficitar. Un procent scăzut 
la învățătură, acte de indis
ciplină mai mari sau mai 
mici au lituat colectivul în 
coada clasamentului pe 
școală. Elevii se cunoșteau 
puțin între ei «1 erau destul 
de Indiferenți de «ltuatia în 
ansambki a clasei. Bilanțul 
însă a dus în alertă grupe 
U.T.C. Un obiectiv imediat 
— ridicarea nivelului la în
vățătură. Firește, căile erau 
cunoscute : atenție și disci
plină în ore. executarea e- 
xemplară a temelor acasă, 
imobilizarea elevilor la acti
vitățile cercurilor pe mate
rii. N-a fost un obiectiv uî- 
.tat pe undeva printr-urt 
■plan, ci urmărit perseve- 

“ rentă, zi de zirrintreg tri
mestrul al dbllea. Timpul 
liber a fost folosit tot în 
colectiv pentru spectacole, 
plimbări, tejite la muzee. 
Biroul U.TrC. s-a sprijinit 
ue uteciștii fruntași la în
vățătură. a valorificat din 
plin îndemnurile șl experi
ența profesoarei Margareta

Buzescu, diriginta clasei. 
Rezultatul ? Trimestrul al 
doilea a găsit clasa cu un 
procent de1 84,09 la sută elevi 
promovați și o situație dis
ciplinară toună. La olimpia
de s-au prezentat multi elevi 
Iar la fizică — faza pe Capi
tală — Angelica Han a obți
nut premiul I, iar Elena 
Gheorghe mențiune. Mal 
trebuie demonstrată forța 
colectivului ?

...în ziua de 8 martie, ca un

Ilustrația : ceilalți au reco
mandat cărți, expoziții și 
concerte- între coperțlle re-, 
viatei descoperi viata clasei 
cu reușitele șî experiențele 
sale, cu aspirațiile spre ști
ință. cultură si împlinire ale 
elevilor. Un lucru frumos 
vădind trăsături rru numai 
ale unui colectiv unit ci și 
activ, interesat de tot ce se 
petrece în jur.

In prezent, revista ..Pasi
uni". editată de cenaclul li-

w CIASEI -
mp cm u.i.c.

omagiu, elevii clasei a X-a 
C reală au depus pe biroul 
directoarei liceului primul 
număr al revistei ..Speran
ța". revista clasei lor. Con
cepută șl executată de la 
copertă pînă la ultimul vers 
de ei. revista a înmagazinat 
munca de cîteva luni a în
tregii grupe U.T.C. Poeții au 
închinat versuri patriei, 
naturii. ,au tradus în cuvinte 
frumoase*-viața lor de scoa
lă ; matematicienii, fizicienii 
au alcătuit probleme compli
cate ; desenatorii au nregătlt

terar al liceului, are serioși 
„concurenți" nu numai în 
„Speranța4* ci șl în revistele 
care își anunță apariția la 
alte clase.

★
Aceste cîteva aspecte din 

agenda grupelor U.T.C. — 
Liceul nr. 15 din Capitală — 
le-am desprins dintr-un lanț 
întreg de manifestări, una 
mal Interesantă ca alta, de
rulate la plenara activului, 
convocată pentru analiza 
muncii desfășurate în tri
mestrul II. Intr-un colectiv

atît de numeros — aproape 
1 200 uteciști — fiecare zi și 
fiecare clasă aduce la lumi
nă o inițiativă care merită 
popularizată, o experiență 
care poate fl Tăspîndită. Dar 
mai important de subliniat 
este că. în etapa la care s-a 
referit ainaliza. comitetul 
U.T.C. a strămutat centrul 
de greutate al activității — 
de la organizația de bază — 
la grupă. Așa se face că via
ța de organizație a pulsat în 
această perioadă în clase, 
adresîndu-se direct utetistu
lui. antrenîndu-1 — după 
preferințe si capacități —- in 
treburi care l-au interesat, 
le-a făcut cu plăcere spre 
folosul lui și al colectivului. 
S-au ..descoperit" astfel mult 
mai multe talente — artisti
ce. scriitoricești. sportive, 
organizatorice — inițiativa a 
fost practic nelimitată și 
mai bine valorificată, utecis- 
tii nu s-au mal simțit spec
tatori, ci au devenit benefi
ciari ai unor manifestări 
gîndite si organizate de ci. 
Desigur, activitățile grupe
lor s-au desfășurat în para
lel și ca parte integrantă a 
altora, organizate la nivelul 
școlii cum ar fi : cercurile 
științifice, cenaclul lLterar. 
formațiile artistice etc., 
completîndu-se armonios 
într-un tablou general, pîin 
de viață, totalizînd într-ade- 
văr eforturile celor aproape 
1 200 uteciști. Este un bun 
cîstigat de comitetul U.T.C. 
din acest liceu, o experiență 
care-l onorează și oare ur
mează sg fie consolidată în 
etapa următoare.
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Sosirea unei delegații 

a Sovietului Suprem 

a! 1/R.S.S.
DINEU OFERIT DE DR. WILL Y SPUHLER

|

SOSIREA UNEI DELEGAȚII DE ACTIVIȘTI Al P. C. BULGAR

bilitățile de lărgire a cooperării 
economice în domeniile minier 
și economiei forestiere, precum 
și în legătură cu dezvoltarea 
schimburilor de mărfuri ce inte
resează cele două țări.

La invitația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialis
te România, luni la amiază, a 
sosit în Capitală, o delegație a 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
condusă de Gheorghi Samsono- 
vici Dzotenidze, vicepreședinte 
al Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al R. S. S. 
Gruzine. Din delegație fac par
te deputății Valentin Dimitre- 
vlci Șașin, ministrul industriei 
extractive petroliere al U.R.S.S., 
Gheorghi Alexandrovlci Jukov, 
comentator politic al ziarului 
„Pravda", Gheorghi Fedorovici 
Antosiak, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.S.S. 
Moldovenești, Parfentii Vasilevici 
Guzenko, președinte al Comite
tului Executiv al Sovietului de 
deputați ai oamenilor muncii din 
regiunea Kemerovo, Tatiana Vla
dimirovna Șlopak, șeful catedrei 
de oftalmologie din Institutul de 
medicină din Kiev, Avgust Kar- 
lovici Zitmanis, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Riga al 
P.C. din Letonia, Galina Alexan- 
drovna Borzova, țesătoare la 
Combinatul textil din Krasnodar, 
și Hamid Zaidov, președintele 
colhozului „Urunhodjaev", din 
raionul Hodjentsk — R. S. S. 
Tadjică.

Pe aeroportul Bănoasa, dele
gația a fost salutată de Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adu
nări Naționale, Mia Groza, Ko
vacs Cyorgy, Ilie Murgulescu,

★

în cursul după-amiezli, delega
ția Sovietului Suprem al U.R.S-S. 
a depus o coroană de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

In aceeași zi, oaspeții au de
pus o coroană de flori la Monu
mentul eroilor sovietici.

Gheorghe Necula, vicepreședinți 
ai M.A.N., Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Alexandru Boabă și Nicolae Toa- 
der, miniștri, Vasile Șandru, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Mihail Roșianu, pre
ședintele Consiliului general 
A.R.L.U.S., Aurel Vijoli, pre
ședintele Comisiei economico- 
financiară a M.A.N., Alexandru 
Sencovici, președintele Comisiei 
pentru industrie, construcții și 
transporturi a M.A.N., Mihail 
Levente, președintele Grupului 
interparlamentar român, Ilie Ră- 
dulescu și Aldea Militam, șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., Vasile 
Potop, secretar al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, deputați și alte per- 
loane oficiale.

Au fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai am
basadei.

La sosire, un grup de pionieri 
a oferit oaspeților flori.

In scurte alocuțiuni rostite pe 
aeroport, președintele Marii A- 
dunări Naționale, Ștefan Voitec, 
și conducătorul delegației Sovie
tului Suprem, G. S. Dzotenidze, 
țl-au exprimat convingerea că 
vizita delegației Sovietului Su
prem al U.R.S.S. în România va 
duce la dezvoltarea legăturilor 
prietenești dintre cele două adu
nări reprezentative, dintre po
poarele român și sovietic.

★
La solemnități au luat parte 

deputați ai Marii Adunări Națio
nale, generali și ofițeri superiori, 
reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe și Consiliului 
popular al municipiului București, 
precum și membri ai Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

(Agerpres)

Șeful Departamentului Po
litic Federal al Elveției, dr. 
Willy Spuhler, împreună cu 
soția, a oferit luni un dineu 
în onoarea ministrului aface
rilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, și a soției sale.

Au luat parte membri a! 
guvernului, alte persoane ofi
ciale române, precum și per
soanele oficiale elvețiene care 
însoțesc pe oaspete.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
prietenească, cel doi miniștri 
de externe au rostit toasturi.

în toastul său, ministrul el
vețian, după ce a mulțumit 
pentru câlda ospitalitate cu 
care a fost înconjurat cu pri
lejul vizitei în România, a a- 
rătat că aici a găsit mărturii 
ale unei'prietenii care îi sînt 
deosebit de prețioase, a putut 
să cundasdă unele aspecte ale 
realității românești. Vitalitatea 
ți forța creatoare a poporului 
dv., a spus vorbitorul, m-au 
impresionat profund și țin 
să vă felicit pentru reali
zările sale cu totul remar
cabile.

Referindu-se la problemele 
internaționale abordate, oas
petele elvețian a remarcat cu 
satisfacție unanimitatea de 
păreri, sinceritatea relațiilor

româno-elvețiene, bazate pe 
respect și stimă reciprocă.

în încheiere, dr. Willy 
Spuhler a toastat pentru să
nătatea președintelui Consi
liului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a președintelui 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, pentru fe
ricirea personală a ministru
lui afacerilor externe, pentru 
pace în lume $1 prietenia în
tre popoarele României și El
veției.

Răspunzînd, ministrul afa
cerilor externe și-a exprimat 
satisfacția de a fi putut con
tinua cu prilejul scurtei vi
zite a ministrului de externe 
elvețian dialogul fructuos și 
amical început în ultimii ani. 
Cu același prilej, a fost re
afirmată dorința ambelor 
părți de a dezvolta multila
teral relațiile româno-elve- 
țlene, de a contribui la în
tărirea păcii, la dezvoltarea 
spiritului de colaborare ți în
țelegere în Europa.

Amplificarea ți dezvoltarea

tradiționalelor schimburi din
tre țările noastre — a spus 
ministrul român — nu 
decît să constituie un stimu
lent și o contribuție pozitivă 
pe care a pot aduce la cauza 
securității continentului nos
tru două țări europene cu 
sisteme sociale diferite dar a- 
nimate de aceeași dorință de 
pace și colaborare — expre
sie a voinței lor de a pro
mova în relațiile Internațio
nale respectul suveranității și 
dreptul popoarelor de a-și 
făuri viitorul potrivit aspi
rațiilor lor.

Ministrul Cornel iu Mănescu 
a toastat în Încheiere pentru 
prosperitatea și fericirea po
porului elvețian, în sănătatea 
președintelui Confederației 
elvețiene, Ludvig von Moos, 
în sănătatea șefului Departa
mentului Politic Federal al 
Elveției, dr. Willy Spuhler, șl 
a soției sale, pentru sănăta
tea și fericirea celor prezenți 
la dineu.

pot

(Agerpres)

LA TENIS

Luni dimineața a sosit în Ca
pitală o delegație de activiști ai 
Partidului Comunist Bulgar, con
dusă de Nencio Stanev, membru 
supleant al C.C. al P.C. Bulgar,

prim-secretar al Comitetului ju
dețean Loveci al P.C.B., care, la 
invitația C.C. al P.C.R., face o 
vizită pentru schimb de expe
riență în țara noastră.

PRIMIRE LA PREȘEDINTELE 

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Luni după-amiază, preșe
dintele Marii Adunări Națio
nale, Ștefan Voitec, a primit 
delegația Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., condusă de 
G.S. Dezotenidze, vicepreșe
dinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem al UBS.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al R.S.S. Gruzine.

La primire au fost de față 
Mia Groza, Kovacs Gyorgy, 
Ilie Murgulescu, Gheorghe 
Necula, vicepreședinți ai Ma
rii Adunări Naționale, Vasile 
Potop, secretar al Consiliului

Național al Frontului Unității 
Socialiste, Iuliu Fejes, secretar 
al Marii Adunări Naționale, 
George Marin, director In Mi
nisterul Afacerilor Externe, 
precum și T. K. Tomșin, consi
lier al Ambasadei Uniunii So
vietice la București.

Cu acest prilej a avut loc o 
discuție tovărășească în ca
drul căreia oaspeții au luat 
cunoștință de activitatea Marii 
Adunări Naționale șl au îm
părtășit din experiența Sovie
tului Suprem.

(Agerpres)

Recepție oferită 
de ambasadorul Elveției 

la București
Charles Albert Dubois, am

basadorul Elveției la Bucu
rești, a oferit, luni după-amia
ză, in saloanele Casei Centrale 
a armatei, o recepție cu prile
jul vizitei în Republica Socia
listă România a șefului Depar- £ 
tamentului Politic Federal al 
Elveției, dr. Willy Spuhler, și 
a soției sale.

Au luat parte Ion Pățan, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
loan Avram, ministrul indus- 
triei construcțiilor de mașini, 0 
Octavian Groza, ministrul e- 
nergiei electrice, Pompiliu 
Macovei, președintele Comite- 
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă, reprezentanți ai condu- _ 
cerii altor ministere și ins ti tu- 0 
ții centrale, precum și persoa
nele oficiale române și elveție- - 
ne care însoțesc pe ministru! V 
elvețian.

Au fost prezenți șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați V 
la București și alțl membri ai 
corpului diplomatic.

• lntflnirea ta terna ți on all 
de natație, desfășurată h 
Magdeburg (în bazin de 50 
m), între selecționatele R. D. 
Germane și U-R-S-S. s-a în
cheiat cu «coral de 178—166 
In favoarea înotătorilor «ovie- 
ticL

• S-au încheiat întrecerile 
campionatului de fotbal al 
Spaniei. Titlul de campioană 
a revenit formaț&i Real Ma
drid, clasată pe primul loc cu 
47 de puncte. O urmează în 
daaament echipele: La Fil
mai — 38 puncte. Barcelona 
— 38 puncte, SabadeU — 32 
puncte, Valencia — 31 punc
te, Afletico Madrid — 30 
puncte etc.

DE MASA

Dineu oferit de președintele

Deschiderea 
Expoziției 
industriale

Marii Adunări Naționale
Președintele Marii Adunări 

Naționale, Ștefan Voitec, a o- 
ferit luni un dineu In cinstea 
delegației Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., condusă de G. S. 
Dzotenidze, vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem, 
care ne vizitează țara.

La dineu au participat Du
mitru Petrescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Con
stantin Pirvulescu, președinte
le Comisiei Centrale de Revi
zie a C.C. al P.C.R., Mihail Ro- 
țianu, președintele Consiliului 
General A.R.L.U.S., vicepre
ședinții Marii Adunări Națio
nale și președinți al Comisii
lor permanente ale M.A.N, 
miniștri, deputați, oameni de 
știință și cultură.

Erau prezenți, I. S. Ilin, mi
nistru consilier al Ambasadei 
Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

In timpul dineului, desfășu
rat într-o atmosferă priete
nească, Ștefan Voitec și G. S. 
Dzotenidze au rostit toasturi.

Exprimindu-și satisfacția 
profundă prilejuită de vizita 
în România a delegației Sovie
tului Suprem al Uniunii So
vietice, președintele Marii A- 
dunări Naționale a spus :

Partidul Comunist Român, 
guvernul țării noastre, Marea 
Adunare Națională, întregul 
popor român dau o înaltă pre
țuire prieteniei tradiționale și 
alianței frățești româno-sovie- 
tice, bazate pe comunitatea țe
lurilor și orinduirii sociale, pe 
principiile marxism-lenlnis- 
mului și internaționalismului 
socialist.

Legăturile de prietenie și 
cooperare statornicite Intre 
Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România 
și Sovietul Suprem al Uniunii 
Sovietice, a subliniat vorbi
torul, au cunoscut de-a lun
gul anilor o constantă și rod
nică dezvoltare.

Salutind vizită dv. in țara 
noastră ne exprimăm convin
gerea că aceasta va prilejui 
un nou și util schimb de ex
periență, că ne va da posibili
tatea să ne informăm reciproc 
asupra activității organelor pe 
care le reprezentăm.

Președintele Marii Adunări 
Naționale a toastat în sănă
tatea secretarului general al 
C.C. al P.C.U.S., tovarășul 
Leonid Brejnev, a președin
telui Sovietului Suprem, to

varășul Nikolai Podgomîi, i 
președintelui Consiliului de 
Miniștri, tovarășul Alexei Ko- 
sighln, a conducătorului dele
gației Sovietului Suprem șl a 
membrilor delegației, pentru 
prosperitatea Uniunii Sovie
tice și fericirea popoarelor 
sale, pentru întărirea conti
nuă, a prieteniei dintre Repu
blica Socialistă România șl 
Uniunea Sovietică, pentru 
pace In lumea întreagă.

Vicepreședintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
și-a exprimat marea satisfac
ție de a putea transmite ih 
numele Sovietului Suprem șl 
al poporului sovietic un salut 
cordial Marii Adunări Națio
nale șl întregului popor ro
mân.

Primirea prietenească făcu
tă delegației noastre în ad
mirabila dv. Capitală — a 
spus oaspetele — ne stîmeș- 
te un sentiment de profundă 
recunoștință. Ne dăm seama 
că sentimentele manifestate 
fată de noi, aici, pe pămîn- 
tul românesc constituie □ ex
presie a prieteniei existente 
între poporul român și po
poarele Uniunii Sovietice. Oa
menii muncii din țara noastră 
dau o înaltă apreciere acestei 
prietenii și depun toate efor
turile pentru întărirea ei pe 
mai departe.

In continuare, oaspetele a 
adăugat : Sintem profund con
vinși că în urma schimbului 
de delegații parlamentare, a 
studierii reciproce a expe
rienței muncii în domeniul 
construirii socialismului și co
munismului, colaborarea mul
tilaterală dintre țările noastre 
se va extinde și întări. Urăm 
din tot sufletul poporului 
frate român noi și mari 
succese în îndeplinirea mă
rețelor sarcini trasate de 
Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român.

In încheiere, G. S. Dzote
nidze a toastat pentru Parti
dul Comunist Român, pentru 
Comitetul său Central, pen
tru Consiliul de Stat, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceausescu, pentru guvernul 
Republicii Socialiste Româ
nia, în frunte cu tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, pentru 
Marea Adunare Națională șl 
pentru președintele ei, tova
rășul Ștefan Voitec, pentru 
prietenia frățească dintre po
poarele sovietic șl român.

(Agerpres)

elvețiene

• în cadrul pregătirilor 
pentru campionatele europene 
de box (programate la Bucu
rești), la Fraga l-au fntflnit 
iei acționa tei a Cehoslovaciei ți 
Angliei. Victoria a revenit pu- 
giUștilor ceh oa Iova ci cu acerai 
de 12—8.

Ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, a primit luni 
la amiază delegația parlamentară 
iordaniană, condusă de Suleiman 
Nabulsi, senator, care face o vi
zită în țara noastră.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă priete
nească, au participat Petru Bur- 
lacu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, și prof. Stanciu 
Stoian, secretar general al Ligii 
române de prietenie cu popoare
le din Asia și Africa.

*
Delegația parlamentară Iorda

niană, condusă de Suleiman Na
bulsi, senator, care a făcut o 

în țara 
seara Ca-

tată de Mihail Levente, pre
ședintele Grupului interparla
mentar român, prof. Stanciu 
Stoian, secretar general al Li
gii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, de 

i Adunare Na-deputați în Marea 
țională.

vizită de prietenie 
noastră a părăsit luni 
pitala.

La plecare, pe 
Băneasa, delegația a

aeroportul 
fost salu-

Luni dimineața 
convorbirile între 
publicii Socialiste 
delegația guvernamentală a Re
publicii Tanzania, care se află 
în vizită în țara noastră.

Delegația română este condu
să de Bujor Almășan, ministrul 
minelor, iar delegația Tanzaniei 
de Abdul Babu, ministrul comer
țului și industriei.

In cadrul convorbirilor au fost 
abordate probleme privind posi-

au început 
delegația Re- 
România șl

Cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a creării mișcării pen
tru pace, luni după-amiază a 
avut loc în Capitală o confe
rință la care au luat parte re
prezentanți al Comitetului Na
țional pentru Apărarea Păcii, 
conducători al unor instituții 
centrale șl organizații obștești, 
oameni de știință, artă șl cul
tură, oameni ai muncii din în
treprinderile și instituțiile bucu- 
reștene, reprezentanți al culte
lor, tineret

în încheiere, a fost prezen
tat un program cultural-artistic.

★ 
asemănătoare 
alte localități

Manifestări 
avut loc și în 
țară.

s-a întors

au
din

dinLuni seara
R. D. Germană, George Maco- 
vescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, care, 
la invitația conducerii Ministe
rului Afacerilor Externe al Re
publicii Democrate Germane, A 
făcut o vizită în această țară<

1 REPREZENTANTELE NOASTRE
i VICECAMPIOANE MONDIALE

Aseară tlriln la M finch en a-a. decernat titlul din cadrul ac
tualei edltll a campionatelor mondiale de tenii de masă. In fina
la competiției feminine pe echipe, dotată cu „Cupa Corbillon-, 
echipa U.R.S.S. a în vina cu acorul de 3—0 selecționata României. 
Rezultate tehnice : Zola Rudnova — Marla Alexandru 25—23. 
21—17 ; Svetlana Grinberg — Carmen Crișan 21—17, 21—13 ; 
Grinberg-Rudnova — Alexandru-Crlșan 21—18, 21—18.

In cursul acestei competiții, Jucătoarele române Marla Ale
xandru, Eleonora Mihalca și tînăra Carmen Crișan au avut o fru
moasă comportare reușind la capătul unor meciuri de ridicată 
valoare iă obțină ci te va succese de prestigiu. Echipa României, 
care a intrat în posesia medaliilor de argint, a cîștigat detașat 
grapa semifinală, fără a cunoaște înfrângerea. Cel mai mare suc
ces. care a constituit fără îndoială surpriza campionatelor, a fost 
realizat de echipa României cu 3—1 In fața Japoniei, deținătoa
rea de pînă acum a trofeului

Iată că, pe neașteptate, tra
diția tenisului de masă româ
nesc, după mul ți ani de ab
sență de pe marile podiumuri, 
ae re înnoadă ! într-adevăr, 
cine s-ar fi așteptat ca o e- 
chipă, în care nu se afla decît 
o jucătoare cu nume în teni
sul de masă, să revină, prin- 
tr-o excelentă comportare, în 
imediata apropiere a vlrfu- 
lui elitei mondiale a acestui 
sport ? Maria Alexandru, fostă 
campioană mondială la dublu 
și campioană a Europei la sim
plu, avea o carte de vizită care 
ne Îndreptățea să credem Intr- 
un rezultat final de răsunet. 
Așteptam însă, ca aceasta să se 
întîmple în probe de simplu, 
dar și aici privirile ațintite 
spre ea erau oarecum circum
specte... Eleonora Mihalca, pînft 
mai de curînd o jucătoare „în 
continuu rodaj** și junioara 
Carmen Crișan. elevă silitoare 
și foarte talentată, așteptau, e 
drept, Intîlnirea cu marea per-

«Corblllon*

formanță pe care încă, trebuie 
s-o recunoaștem n-o așteptam 
prilejuită de această competi
ție de anvergură.

Maniera în care cele trei ro
mânce, fiice ale Carpaților, ale 
căror nume sînt transmise azi 
de agențiile de presă din lu
mea întreagă, au evoluat în 
Cupa Corbillon, impresionea
ză în egală măsură pe specia
list și pe simplul iubitor al a- 
cestul sport. Campioana Euro
pei — echipa R.F. a Germaniei 
— lnfrlntă la zero ! Campioa
nei lumii — Japonia — 1 S-a 
concedat un meci 1 Iar aseară 
finala... Finală în care, din pă
cate, reprezentantele noastre 
n-au mai avut buna compor
tare cu care ne obișnuiseră în 
ultimele zile și au pierdut la 
zero în fața selecționatei Uni
unii Sovietice. Oricum, șl titlul 
de vicecampioane mondiale în
tr-o Întrecere In care ai ca ad
versar direct selecționate ca 
cele ale Japoniei, R. F. a Ger-

L

Eleonora Mihalca

Carmen Crișan

Limi în pavilionul central al 
Complexului «pozițional din Pia
ța Sein teii din Capitali, l-a des- A 
ehii Expoziția industriali elveția- 
ni, organizată sub egida Oficiu
lui elvețian de expansiune corner- £ 
dală. w

La inaugurare aa hiat parte Iod 
Pățan, vicepreședinte al Consiliu- 
lui de Miniștri, Octavian Groza și 
Pompiliu Macovei, miniștri, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Victor Iooescu. 
președintele Camerei de Conerț-

Au participat dr.Willy Spuhler, 
șeful Departamentului Politic Fe- 
de ral al Elveției ti Charles Albert 
Dubois, ambasadorul Elveției h 
București.

Erau de față membri ai con
ducerii unor ministere n tui ornice, 
conducători de instituții centrale p 
Întreprinderi de itat pentru co
merțul exterior, oameni de ștâfltik _ 
specialiști din mari uzine bacn- 
reștene. ziariști. Au luat parte șefi 
ai misiunilor diplomatice și alți _ 
membri ai corpului diplomatic-

Cei prezenți au vizitat apoi ex
poziția. In incinta pavilionului, pe 
o suprafață de circa 10 000 m p . 
130 de firme și comparai indus
triale elvețiene își prezintă produ- 
sele. Sînt expuse aici cele mai noi 
și reprezentative mostre ale indus
triei elvețiene, printre care o gnarf 
variată de mașire-unelte pentru 
nelucrarea metalelor și a lemnu- 
ui, mașini și instalații pentru pre- _ 

lucrarea, distribuția și folorirea 
energiei electrice și termice, echi
pamente pentru industria textili, 
chimică și grafica, aparate de mă- 
sură și control* instrumente optice 
și de me cănită fină. Bogat re
prezentate sînt și realizările indus
triei chimice și farmaceutice, pre
cum și cele ale tradiționalei in
dustrii de ceasornicărie.

CROSUL TINERETULUI LA FAZA A DOUA
La ora 9 punct, aia cum 

anunțaseră organizat orii,
ne-am prezentat în frumoaul 
parc ce înconjoară Circul de 
ttat, unde tinerii din secto
rul II al Capitalei urmau 
aă-și disputa faza a doua a 
popularei competiții — Cro
sul tineretul ut

A foot o Întrecere în care, 
Hin păcate, au dominat_
CONTRASTELE. Da o porta 
— veselia, tinerețea, exube
ranța, neamurile, 
(foarte numeroasă), 
ren ții, cu trupurile lor suple, 
încorsetate în multicolore 
coxtume de sport, animatori 
reali ai întrecerii. Apoi, fru
moasa festivitate de premie
re și Cupa oferită organi
zației cu cei mai multi par
ticipant!- De cealaltă parte : 
carențele numeroase (unele 
extrem da neplăcute) ce aa 
Impietat? uupra reușitei a- 
eestei spectaculoase disputa 
a tinereții. In aceastA situa
ție, mărturisim ci ne vina 
greu să facem o apreciere 
globală, care fii caracteri
zeze întreaga Întrecere. Vom 
da, totuși, prioritate aspecte
lor negative, In speranța ci 
organizatorii — organizații
le U.T.C. — colaboratorii 
lor în desfășurarea acestei 
competiții — vor extrage în
vățămintele ce se impun.

Concurențll In majoritate 
nu cunosc regulamentul com
petiției. Unii (chiar și dintre 
clștlgătorl) nu știu nici mă
car pe ce distanță trebuie 
■ă alerge (un exemplu : Ră
dică Gheorghe, — Electroni
ca — clasați pe locul II la 
categoria 17—19 ani). Majo
ritatea coneurenților nu a eu-

galerii
COTCU-

aoMUt true al pe eare urma 
>ă ie desfășoare întrecere*. 
Cele clicva explicații suma
re, oferite de arbitrii la ple
carea în cursă, au fost In
suficiente. In al treilea rîzw 
mul|i dintre eaaeareațl s-au 
„trerit- la etapa a Il-a „cali
ficați din ■ ficin- (adică tre
cuți pe o listă de către or- 
finizațUla U.T.C. din între
prinderile și «colfle respecti
va» flrt a fl parttHpaș la

> rima etajă. (exemplu : con
curentele Liceul ui 37). Alțl 
concurent! au font descalifi
cați (pe bună dreptate !) pen
tru că au venit la întrecere 
fără echipament sportiv 
(bunăoară : cel de la
UCECOM — secretar al or
ganizației de bază U.T.C., 
tovarășul Mlhal Asta nea). 
Alte organizații au binevoit 
să nu-și trimită nld un re
prezentant (exemplu : Liceul 
12).

— Au existat și carența da 
organizare propriu-zise. Ața.

de pildă, concurențll cran 
trecuți In fișele de control 
Jupi... sosirea din enni. 
Din «ceaită cauză, organi
zatorii nu au putut ști pre
rii citi concurent! au parti
cipat. Cifra de 850 (trebuiau 
■ I participe In jur de 1 100) 
pe care ne-a indicat-o tova
rășul 8 tei ea Coast an tiu ni se 
pare a fi ram „umflată- și 
deci ne reali. De altfel, el nici 
nu putea oferi o cifră preclaft, 
deoarece era lipsit de orlca 
mijloc de ■ o obține.

Ce-ar mal fi de spus ’ Poa
te rite ceva despre sportivi
tate. Unii eeaevreațl (mulți, 
prea multi T) aa abandonat 
fam la Jumătate. Motivul : 
Ia nici un caz oboaeala, d 
faptul eS. vâzindu-ae între
cu ți (i fără putință de a re
cupera terenul pierdut, au 
preferat ai >e oprească și să 
se așeze pe băncile din parc. 
AJ(ti aa încercai .vigilența- 
arbitrilor, latrină In concura 
dnpă • tară sen doaă (exem
plu : unij concurent! de Ia 
categoria peste 19 ani). Sînt 
acestea, toate, aspecte neplă
cute care au umbrit tatr-o 
bună măsură frumusețea în
trecerii.

Maria Alexandru

maniei, Ungariei și Suediei, e 
o mare performanță. Cum au 
reușit, deci, fetele noastre, să 
ajungă în finala „Cupei Cor
billon14 ? Desigur, buna pregă
tire, dragostea pentru culorile 
patriei, dar și jocul fără com
plexe In fața adversarilor cu 
carte de vizită mare.

Deosebitei performanțe, reu
șită de echipa noastră, con
dusă de fosta campioană 
Ella Constantinescu, noi, cel 
de-acasă, l-am dori o comple
tare : rezultate cel puțin la 
fel de frumoase și în întrece
rile individuale care urmează.

Personalitatea Măriei Ale
xandru este bine cunoscută și 
nu mai e nevoie să insistăm 
asupra ei. în schimb, mai tine
rele ei partenere, și în special 
Carmen Crișan, se află la în
ceputul drumului afirmării în 
tenisul de masă mondial. E- 
leonora Mihalca este eleva 
maestrului Tr. Procopeț și face 
parte din echipa „Voința** A- 
rad, ale cărei culori le-a apă
rat șl în cadrul „Cupei cam
pionilor europeni*4. Carmen 
Crișan a schimbat primele 
mingi la Oradea, dar drumul 
spre măiestrie l-a deprins la 
București în cadrul clubului 
Progresul. Rînd pe rînd, Geta 
Pitică, antrenorul Nicolae An- 
gelescu, Farkaș Paneth sau 
Efla Constantinescu, nume 
prestigioase, «-au ocupat de

nu 
da 

re-

șlefuirea talentului el. ȘI 
se poate spune că orele 
muncă investite nu au dat 
zultate.,

Ce păcat că această fru
moasă comportare a jucătoare
lor noastre nu va putea fi în
tregită, la Miinchen, și de o 
comportare bună a echipei 
masculine I Și aceasta pentru 
motivul că, în ultima clipă, 
Federația a hotărît ca repre
zentativa noastră să nu mal 
participe la întreceri. Nu cre
dem că este cea mai bună mă
sură. Participarea, chiar cu o 
echipă tînărâ, de juniori, fără 
experiență, ar fi adus, desigur, 
roade pentru viitor.

Pînă atunci, să le aplaudăm 
pe fete !

MIRCEA TUDORAN

BASCHET

Rapid 57 - Politehnica 55
•

După părerea noastră( șl nu 
numai a noastră] baschetbalistele 
de la Politehnica București alcă
tuiesc la ora actuală cel mai va
loros „cinci” din baschetul nostru 
feminin. Dar numai cu cinci ju
cătoare nu se poate cîștiga un 
meci. A dovedit-o partida din 
Cupa Campionilor europeni, cu 
Daugava Riga, a dovedit-o a- 
seară și derbiul campionatului, 
partida Rapid — Politehnica.

Știind că nu poate conta decît 
pe șase jucătoare, antrenorul Gri-

MARTI ULTIMA

PRONOEXPRES

T. POGOCEAXU

Wttori hiptâtori la primele W fieri

gore Costescu a folosit o tactică 
inteligentă, încercînd totul în pri
ma repriză (apărare pressing, al
ternată cu apărare în zonă) spe- 
rind să obțină la pauză un avan
taj care să-l scutească de emoții 
în a doua parte a jocului. Dar 
jucătoarele sale, ieșite din formă 
și pripite în atac, nu au reușit să 
ia decît un avantaj de cinci 
puncte în finalul primei reprize. 
Așa cum era de așteptat, în re
priza a doua ele au cedat ner
vos dar mai ales fizic, permițînd 
eternelor lor adversare, rapidiste- 
le, sa refacă avantajul, să preia 
conducerea (uneori detașat : mi
nutul 34 ! 51—42) și să cîștige în- 
tr-un final dramatic la 2 puncte 
diferență.

Elevele antrenorului Ferencz, 
deși cu o medie de vîrstă mai 
ridicată decît a partenerelor lor, 
au știut să exploateze greșelile a- 
cestora, au fructificat suveranita
tea sub panou a Octaviei Bițu și 
forma bună a Dorinei Suliman 
(18 puncte) precum și valoarea 
mai ridicată a rezervelor. Campi
oanele puteau totuși cîștiga me
ciul dacă, în final, Ghiță și Dia- 
conescu nu ar fi greșit în cîteva 
faze decisive. Teoretic turneul fi
nal nu mai poate aduce nici o 
schimbare în ordinea primeloT 
două clasate (Rapidistele putîn- 
du-se considera de pe acum cam
pioane) ceea ce îl lipsește cu to
tul de interes.

încheiem consemnînd arbitra
jul inegal (dar fără a influența 
rezultatul final) al cuplului M. 
Aldea — D. Chiriao.

OVIDIU PĂUN



Pentru promovarea
schimburilor economice
intre țările Europei

Cuvintarea reprezentantului român 
in Comisia Economică O.N.U. pentru Europa

GENEVA 21. — Corespon- 
dentul Agerpreys, H. Liman, 
transmite: Participanții la cea 
de-a 24-a sesiune a Comisiei E- 
conomice O.N.U. pentru Europa 
au început dezbaterile în legă
tură cu studiul unui grup de e- 
conomiști și statisticieni ai Comi
siei privind situația economică a 
țărilor europene.

Luînd cuvîntul în ședința ple
nară de luni, delegatul român, 
ambasadorul Nicolae Ecobescu, 
a relevat importanța studiului în
treprins și utilitatea lui pentru 
intensificarea cooperării între ță
rile membre ale Comisiei Eco
nomice O.N.U. pentru Europa, 
pe baza egalității în drepturi și 
avantajului reciproc. Acest stu
diu, a spus delegatul român, re
liefează, totodată, că tendințele 
de îngustare a relațiilor econo
mice dintre statele europene, a- 
plicarea de măsuri discriminatorii 
apar ca un fenqmen perimat, 
contrar procesului obiectiv da 
cooperare. Este suficient să men
ționăm — a arătat ambasadorul 
român — că, deși importurile 
țărilor occidentale din țările so
cialiste au sporit în primele trei 
trimestre ale anului 1968, restric
țiile au continuat să frineze in
tensificarea relațiilor comerciale. 
România se numără și ea printre 
tarile care au întimpinat dificul
tăți în dezvoltarea exporturilor 
sale pe piața Europei occiden
tale.

Această situație pune, desigur, 
în evidență efectul negativ pe 
care obstacolele artificiale ridi
cate de grupările economice în
chise le au asupra extinderii și 
diversificării schimburilor co
merciale. Experiența istorică, atît 
a țarilor cu nivel ridicat de dez
voltare, cît și a celor aflate în 
plin proces de dezvoltare, stă 
mărturie faptului că progresul 
economic al fiecărei țâri depinde, 
în primul rind, de valorificarea 
în cadrul național a propriilor 
resurse. Departe de a fi devenit 
prea îngust pentru aplicarea re
alizărilor științei și tehnicii mo
deme la marea producție meca
nizată, cadrul național al econo
miei reprezintă, după părerea 
noastră, o condiție fundamentală 
indispensabilă pentru realizarea 
progresului economic.

în același timp, nici o țară nu 
poate ignora necesitatea de a 
întreține relații economice cu alte 
țări. Dezvoltarea unor asemenea 
relații cere nu integrarea, nu 
crearea de grupări închise, ci ita- 
tomîcirea și extinderea cooperă
rii pe baze egale între state su
verane. Atributelor suverane ale 
statelor și organelor lor națio
nale nu li se pot substitui com- 
petințe și structuri suprastatale 
Conceptele tinzînd la alcătuirea 
unor scheme rigide, care îngus
tează și frînează dezvoltarea re
lațiilor interstatale, sînt incom
patibile cu nevoia acuta de a 
lărgi și diversifica colaborarea 
internațională. Asemenea feno
mene contravin esenței înseși a 
cooperării, o împiedică sași în
deplinească menirea ei funda
mentală — consolidarea și pro
pășirea economiilor naționale ca 
entități independente. In dez
acord manifest cu exigențele u- 
nei cooperări autentice, tentati
vele de ignorare a imperativului 
suveranității statelor, de impu
nere a unor organisme suprana- 
ționale, merg împotriva realități
lor și sînt condamnate să răml« 
nă sterile.

Cooperarea — a subliniat în 
continuare delegatul român — 
presupune pace, înțelegere, secu-

litigiul dintre
Iran si Irak

Evoluția crizei 
venit recent în relațiile dintre 
Iran și Irak pare să demonstreze 
că disensiunile dintre cele două 
părți n-au luat amploare, con
trar unor aparențe de tensiune 
și încordare ce rămîn mai de
grabă un fenomen exterior.

Iranul a denunțat tratatul din 
1937, care reglementează fron
tiera sudică dintre cele două 
țări, cerînd o nouă revizuire a 
acesteia, precum și recunoaște
rea caracterului internațional al 
estuarului Chatt el Arab ; Irakul 
a declarat că nu intenționează 
să revizuiască acest tratat pe care 
continuă să-l considere în vi
goare ; aceasta este, în rezumat, 
cauza disensiunilor dintre cele 
două țări.

Că situația nu este atit da 
gravă pe cît părea Ia început 
o demonstrează și ultimele știri 
sosite de la Teheran : nava ira
niană „Kayvan" a traversat es
tuarul neîndeplinind formalită
țile prevăzute în tratat, fără ca 
aceasta să atragă o eventuală 
reacție irakiană.

care a inter-

Tensiune

in Irlanda de
• Sfirțit de săptâmină dramatic • Terence

O'Neill acerut sprijinul guvernului britanic

mineri greviști în Virginia de veil (S.U.A.1

nistrul da externe, Franck Ai
ken, pentru a avea întrevederi 
cu secretarul general al O.N.U., 
U Thant Hotărirea guvernului 
de la Londra de a puna sub 
autoritatea guvernului de la Bel
fast trupele britanice staționate 
în Irlanda de Nord este apre
ciată de oficialitățile irlandeze 
drept „o nouă intervenție a 
Marii Britanii în Irlanda". La 
Dublin se reamintește că con
stituția Republicii Irlanda defi
nește insula în întregime ca 
fiind teritoriu național. Pînă la 
izbucnirea noilor incidente de 
la sfiișitul săptămânii trecute, 
prezența trupelor britanice în 
Irlanda de Nord nu a dat naș
tere la nici un protest din 
partea guvernului de la Dublin, 
întrunit ele nu interveniseră 
niciodată în treburile interne ale 
Irlandei de Nord.

In vederea discutării situației 
care s-a creat, primul ministru 
al Republicii Irlanda, Jack 
Lynch, a solicitat primului mi
nistru britanic Harold Wilson o 
întrevedere. Corespondentul din 
Dublin al agenției FR.^CCE 
PRESSE, citind cercuri bine in
formate irlandeze, relevă că pre
mierul Irlandei de Nord, Te
rence O’Neill, ar fi luat hotă- 
rfrea de a se ralia în mod ofi
cial militanților din opoziție 
care luptă pentru egalitatea în 
drepturi între catolici și protes-

Pichet de

<fe

ia a

ritate. Cooperarea promovează p 
întărește pacea și securitatea. în
țelegerea și raporturile de bsmă 
vecinătate între națiuni. O coo
perare internațională sănătoasă, 
de pe urma căreia să beneficie
ze toate statele și fiecare in 
parte, nu poate fi conceput! — 
ca și pacea Înmii — decît in co
drul și pe temeni normelor e- 
sențiale al* relațiilor între state, 
în continuare, delegatul român a 
menționat că Comisia Economi
că O N U. pentru Europa ar face 
fără îndoială, o operă utili ®- 
ventariind formele deja enrtea 
te ale cooperării folosite de staze 
și promovind prin mijlnacrie ce-i 
sînt specifice forme na de coo
perare și actinxn concreta de in
teres general

După ce a prezentat 
aspecte ale dezvoltăm ec 
ce a României, s-orbitorul a facta 
o serie de sugestii Io lejritml cn 
elaborarea In viitor 
privind situația ec 
Europa.

în concepția defețafiri româ
ne, scopul exammării titrată» e- 
conomice din Europa trebtoe să 
servească la identificarea și valo
rificarea unor idei, cupstii șl 
propuneri, a căror ipbcare ar 
putea contribui la dezvoltarea 
cooperării inter-enropene, la efc- 
minarea factorilor ce bmâeozi li 
frinează Încă acest proces, la 
promovarea schimburilor econo
mice și tehnico-știintifee tatrw 
țările Europei, ca un factor ca 
seamă al colaborării p aecmftă- 
ții pe continentul norii a

riAxcr

GREVA DE AMPLOARE 
IN LIBAN

• IN LIBAN la amploare 
■toearea grevistă, la care parti- 

diferite categorii de oameni 
si raucii, membri ai corpului 
didactic și funcționari, care re- 
«vadieă îmbunătățirea condiții
lor de muncă și de viață. Du- 
mitaeă an declarat grevă peste 
12 ••• de profesori de la șco
lile de stat. Greviștii revendică 
majorarea salariilor. Profesorii 
de te peolfle poriimlare an ha- 
torii oi se iHisre greviștilor, 
dar* guverwBl no va satisface 
rrremdieărfc aretaara.

ASOCIAȚIE PENTRU 
DEZVOLTAREA RELAȚIILOR 

DINTRE UJLS.S. Șl R.F.G.

• LUNI DIMINEAȚA prin
țul moștenitor al Japoniei, 
Akihito, însoțit de Rykichi 
Minobe, guvernatorul orașu
lui Tokio, a făcut o vizită o- 
ficială Ia cea de-a 8-a ediție 
a Tîrgului internațional, des- 
ohla săptămîna trecută In 
„Harumi Pier**. Prințul moș
tenitor a vizitat cu acest pri
lej, oficiul țării noastre, Inie- 
resîndu-se Îndeaproape 
exponatele prezentate.

e ORAȘUL ELBASAN.
R. P. Albania, a cunoscut zilele 
acestea o mare animație. în a- 
ceastă pitorească localitate au 
sosit mii de tineri din toate col
țurile țării. Ei au venit să lu
creze pe șantierul căii ferate 
Elbasan-Prenjas, lungă de circa 
54 km.

în anii puterii populare, ora
șul Elbasan a cunoscut o însem
nată dezvoltare. Aici a fost con
struită o rafinărie de petrol, 
prima din Albania, o termocen
trală, o fabrică de prelucrare * 
tutunului, o fabrică de conserv» 
din fructe, o uzină mecanică șl 
alte obiective industriale.

49 DE SENATORI 
ÎMPOTRIVA A. B M.

Misiune dificilă

taalcle 
re matinaeră i 
execptiasală dis*ărta<. 
guvernul a decis ia- 
cetarra ei“. Explicata 
■ fMt larnirată de rei- 
■iitrnl ia farsa (Stor. la 
aaemeaea eeotaf
■■1 aafaaiiira ■■ m 
Încarci in expiieatfi. 
preferă formatele nd- 
Care ..circoretaatae- 
aa dispăru 2 — se ia- 
trebii ajariftil Stiiasl 
la jurai biratata rei- 
pisteriiL A dispărta 
larga aporiile dla ia te
ri a ral țârii ? Nkei reă- 
ear roi mai optimiști 
frutașl ai Falaagei aa 
riscă ■ uemeMea afir
mație- Aiuri ?

Unii s-aa gîadit ta 
■ezanal turistic taxa 
bate la ușă. Toriștil 
darese liaiște, va calm 
reconfortata. Tăcerea 
temniței nu paste crea 
ambianța Huită de 
vizitatorii 1 trăiai. Iar 
pentru Spania, turis
mul Înseamnă un ca
pitol bugetar escațial.

ARH țennascători al 
economiei spaniole) a- 
firmau că Madridul 
a-a arătat Îngrijorat de 
exodul capitolului stră
in. In pățise zile peste 
IM Ml IM franci fran
cezi aa părăsit Spania. 
In februarie retrage
rile „au atins dublul 
sumelor normale" (L* 
EXPRESS). Cît despre 
noile investiții străine, 
acestea întirziau să-și 
facă apariția. Ceea ce 
nu putea să lase indi
ferent guvernul.

Cele mai multe opi
nii converg către su
blinierea ineficacității 
proclamării stării ex
cepționale. S-au ope
rat sute de arestări 
dar potențialul forțe
lor opoziționiste n-s 
putut fi diminuat. Po
lițiștii au reușit să ra
porteze numai captu
rarea unor mici gru
puri de adversari al 
regimului. Altceva ni-

JOCUL
DIN CULISE

de

nat peatra paBtiea •- 
fîeială aarorarea îs 
realism. Flecare din 
motivele enumerate in 
parte ii toate la *n 
lac aa determinat a- 
doptarea hotărirti
a renunța la starea ex
cepționali. Insă, s-ar 
părea, eă la decizia 
generatoare de semne 
de întrebare a contri- 
bnit |i un complicat 
joc politic, din sferele 
înalte. EPOCA afirmă 
că starea excepționa
lă ar fl fost proclama
tă la cererea generali
lor. Virfurile de dreap
ta ale armatei ie ară
tau îngrijorate peste 
masară de agitația o- 
poziționistă. de fră- 
mînțările din viața u-

dacă 1> .eresteraa ia- 
flaenteî biroerxției 
sindicale taelitase dia 
adepU ai FtaaaieL pre
cum și creșterea la- 
fluențci lai Se Ui !■- 
■ ași- (Mile Zt?R- 
CHFR ztlTUNG). Ia 
guvern, legea a trei 
respinta nu peaira ca
rne te ral ei aatiiauaci- 
toresc. el pentru eă 
miniștrii ,.aiat de pă
rere că i-ar procura 
prea multă putere Iul 
Solia** (enm relevă tot 
ziarul elvețian). Mili
tarii a-au opus ener
gic : „Niciodată nu 
vom admite ea fa fata 
armatei să ae consti
tuie un stat In atat..." 
(L’EXPRESS). Intre 
generalii cei duri șl

aparetaa

Steajr părea ei 
fota • aitaRtă tattm- 
țtarc a torta tMIebi ia 
mărfi ta ztartaM ftaxa- 
Kiai DLKRO SF rotari 
«aroaialal Oțaa Dei. 
Zâarta fitoagiit a eaa- 
merta ■■ editorial |1 
n iM artiroi >e ■ >a- 
r»*4 tatreafă ita O»« 
Del acnÎBâ pe expa- 
MBtfi aeesttaa de de- 
ritaa de a acapara 
toacă paterca-

Flreate. roneatatoril 
taat aevaiti ta rrcar- 
<4. deatari. la «apexi- 
țg peaira eă faarfeea 
eeaxarli etfataaă dia 
calaaaele ziarelar ipa- 
■iale iavesticațiile In 
enitoele patitiee. Ori
care. revenirea la nar- 
reaJL adieă la litaația 
dinaintea atării exeep- 
tlaattae. «te acompa
niată de arestări șl 
eandbuanări. Dar in la- 
reea afieială liniștea 
n-a revenit Se discu
tă despre a posibilă 
remaniere inverna- 
mentală. întrebat des
pre a asemenea even
tualitate, ministrul in
formațiilor ar fi răs
puns cu destulă amă
răciune „Miniștrii 
sînt ca «ații înșelați ; 
ei afi întotdeauna ul
timii de nenorocirea 
Ior“...

E. O.

• AGEN ȚTA TASS anunță că 
ta Wiesbaden a avut loc, In
tr-n eadrn festiv, crearea Aso
ciației pentru sprijinirea dez
voltării relațiilor dintre R.F.G. 
șl U-R-S.S. An participat aproxi
mativ O de reprezentanți al 
vieții ctatorale și ai cercurilor 
de al aceri din R.F.G. Asociația 
iii propune în primul rînd dez
voltam relațiilor culturale șl 
ecooomiee dintre cele două țări, 
■cfctokBri de informații, organi
zarea de expoziții, prelegeri șl 
conferințe.

Lnlnd ctrintil cn acest pri- 
1*1 prof. Raevski. președintele 
Asociației a declarat eă „prin- 
«iptata nostra obiectiv este de a 
cratriM la o Înțelegere intre 

poarele noastre, și în felul 
acesta la asigurarea păcii".

• UN SONDAJ întreprins de 
agenția U.P.I. arată că în Sena
tul S.U.A. se profilează o puter
nică opoziție față de intențiile 
președintelui Richard Nixon de 
a construi sistemul de rachete 
antirachetă A.B.M. Potrivit da
telor sondajului, un număr de 

49 de senatori au declarat că 
sînt împotriva acestui proiect, 
42 ÎI aprobă și alți 9 au indicat 
că nu au luat încă nicî o hotă- 
rire. Un sondaj similar între
prins la 7 martie, înainte ca 
președintele Nixon să fi anunțat 
intenția de a continua proiectele 
fostului președinte Johnson pri
vind sistemul A.B.M., a arătat 
că împotriva acestuia se pro
nunțaseră 46 de senatori.

Rod al întrevederii pe care președintele Richard Nixon a avut-o 
în timpul turneului sau în Europa cu unul din conducătorii Co
misiei executive a Pieței comune, Jean Rey, misiunea comercială 
americana condusa de Maurice Stans, secretarul american al 
comerțului și-a propus „să rezolve numeroase probleme de im
port-export".

După cum se anunță din capitala Belgiei, în cursul primelor 
contacte între reprezentanții Comunității Economice Europene 
(C.E.E.) și ai Statelor Unite „nu au putut fi abordate problemele 
de fond". Faptul pare normal, dacă trecem în revistă cîteva din 
punctele de discuții înscrise în agenda acestor convorbiri. In pri
mul'rînd, va fi reluată în discuții cererea „celor șase" ca noua 
administrație de la Washington să procedeze la suprimarea cu
noscutei legi „American Selling Price", obținînd într-un termen 
cît mai redus posibil, un vot în acest sens din partea Congresului 
Statelor Unite. In legătură au acest deziderat vest-european, nu
meroși observatori pun la îndoială adoptarea unei hotărâri privind 
anularea legii „American Selling Price" într-un timp prea scurt. 
După cum e cunoscut, această lege protecționistă a fost adoptată 
cu decenii în urmă cu scopul de a proteja produsele industriei 
chimice americane în fața avalanșei de produse străine, provenite 
în cea mai mare parte de pe vechiul continent. In prezent, susțin 
vest-europenii, cînd industria chimică americană a atins un nivel 
înalt de dezvoltare, asemenea măsuri protecționiste nu-și mai au 
rostul, constituind un obstacol în calea comerțului Pieței comune 
cu Statele Unite. Pe de altă parte, însă, reprezentanți ai indus
triei chimice americane, fac presiuni pe lîngă cercurile politice 
în vederea menținerii lagislației importurilor în acest domeniu, 
întrucît — afirmă aceștia — pericolul concurenței nu este com
plet înlăturat. Se fac referințe în acest sens la industriile de spe
cialitate ale Republicii Federale a Germaniei și Japoniei. Tot 
„cei șase" solicită încheierea unui protocol privind eventualitatea 
renunțării la exceptarea unor produse de la prevederile convenite 
după „Runda Kennedy", în scopul lărgirii contingentelor în am
bele sensuri. în acest context presa de specialitate a început să 
scrie despre o „rundă Nixon non-tarifară". în sfî/șit, americanii cer 
membrilor Pieței comune o autolimitare a exporturilor do textile 
(altele decît cele de bumbac) spre Statele Unite, dar fiind „con
curența neloiala" făcută de unele firme vest-europene și japoneze 
producătorilor americani.

Dosarul misiunii Stans mai cuprinde discutarea unor multiple 
și dificile probleme agricole. Printre acestea se poate enumera și 
„războiul untului de soia". Incercînd să pună capăt pe cît 
posibil imenselor slocuri de grăsimi animale (în special unt), create l 
ca urmare a apariției Pieței agricole comune și a finanțării unor 
produse în urmă cu ani deficitare. Comisia executivă, cu acordul 
tuturor membrilor, a impus introducerea unei taxe tuturor im
porturilor de produse grase vegetale (COMBAT). Această taxă a 
lovit producătorii americani de unt de soia și a dat naștere unei 
dispute intrate în analele comerțului sub denumirea „războiul 
untului de soia". Pe agenda tratativelor S.U.A. — C.E.E. mai 
figurează — exporturile de griu american în Europa occidentală 
precum și vînzările de oțel vest-european pe piața americană. 
După cît se pare Misiunea Stans — și-a încheiat etapa de la 
Bruxelles, fără prea multe rezultate. O „misiune de răspuns" a 
Pieței comune va continua la Washington convorbirile dificile 
începute în capitala Belgiei.

Sînt probleme asupra cărora ambele părți insista. Americanii 
amintesc la orice moment situația balanței de plăți a S.U.A., iar 
partenerii din Piața comună insistă asupra dificultăților și insta
bilității monetare. Ambele părți încearcă prin dificilul joc al 
compromisurilor să obțină avantaje cît mai mari.

IOAN TIMOFTE

Informații contradictorii de
pe frontul de la Umuahia

Un articol din ziarul „Le Monde “

„PREMIERA 
CARDIACĂ"
LA ROMA

REPREZENTANȚI ai spî-• ___ __
talului policlinic din Roma au 
făcut cunoscute amănunte asu
pra intervenției cardiace efec
tuate sîmbătă oe o echipă de 
medici condusă de prof. Anacle- 
to Venturini. Se precizează că 
nu a fost vorba de o transplan
tare cardiacă propriu-zlsă. Pa
cientul, Orlando Ciarelli, în 
vîrstă de 65 dț*ani, a suferit un 
infarct și nu a putut fi reanimat 
cu obișnuitele masaje la inîm^ 
El era declarat „mort" de um 
minut, cînd echipa de chirurgi^* 
l-a atașat Inima artificială de
numită „qpntrapulsor", inven- *i _ „ _
tată de uf tînăr cardiolog din "IO răsturnare a situației militare. 
Roma, profesorul De Filippo. -
Este vorba de un aparat care, *-----
«coate sîngele dintr-o venă, îl * » greierilor 
oxigenează și îl retrimite într-o • 
arteră, permițînd astfel inimii 
pacientului să se odihnească. 
Inima artificială a funcționat 
timp de patru ore sL-jumățate.
pînă în momentul îa£are inima 
umană a putut să-^reia activi
tatea. Bolnavul a-a recăpătat 
cunoștința și a sțaj de vorbă cu 
medicii care îl îHgJijesc.

„Deși informațiile sînt violent contradictorii în raport cu tabăra 
de la care provin, este incontestabil că armata federală a gene
ralului Gowojl și~a accentuat sensibil, cel puțin în ultima saptâmînă, 
presiunea asvtOra Biafrei‘, scrie cotidianul „LE MONDE“, într-un 
material consaptat evoluției situației militare din așa-numitul „război 
fără fronturi dffwiglelor nigeriene‘\

Fără îndoialăjjă unitățile loco- 
tehent-colonelulta Ojukwu vor 
apăra cu dispeițjp și îndîrjire 
Umuahia, cum afcwapărat odinioa
ră Port Harcourt ai Enugu, pri
ma lor capitală. Bar trebuie să 
recunoaștem că, înciuda unei sta
bilizări temporare frontului și a 
unor ofensive biafreițe adesea vic
torioase, teritoriul ®afrei se res
trânge puțin cîte puțin. Nu tre
buie să se creadă că populația ibo 
va depune armele pentru că a 
trebuit să se retragă cu încă cîți- 
va kilometrii

Dar, scrie ziarul Citat, tn ciuda 
combativității lor, superioritatea 
numerică și militară a federalilor 
este incomparabil superioară, în- 
Cfit este greu de imaginat astăzi

se îngrijească de propriile lor in
terese și să intervină în favoarea 
■unei părți sau a alteia".

IMPAS
LA NICOSIA
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CIOCNIRI ÎN ZONA
CANALULUI DE SUEZ

CAIRO. După cum trans
mite agenția M.E.N., o uni
tate egipteană a forțelor spe
ciale, a traversat duminică 
seara Canalul de Suez atacînd 
pozițiile israeliene amplasate 
în sectorul de sud. Potrivit 
comunicatului militar, amintit 
de agenția citată, în urma 
ciocnirilor care au avut loc, 30 
de militari israelieni au fost 
uciși sau răniți.

i‘ Menționînd că perspectiva ne- 
r rămîne în continuare 

.• extrem de palidă după atîtea în
cercări și eșecuri anterioare, „Le 
Monde" scrie în continuare ♦ 

* ’„Este greu de crezut și faptul 
£ că o soluționare a conflictului ar 

putea veni din afară, atîta vreme 
■ cît o serie de țări n-au încetat să

Convorbirile dintre reprezen
tanții cîprioților greci și turci 
în vederea reglementării pe cale 
pașnică a neînțelegerilor dintre 
cele două comunități, se află din 
nou în impas — se anunță din 
Nicosia. Discuțiile care urmau 
să fie reluate luni între Glafkos 
Clerides, președintele Camerei 
reprezentanților din Cipru șî 
Rauf Denktash, liderul comuni
tății cîprioților turci, au fost 
amina te.

Observatorii politici din insulă 
consideră că dezacordul dintre 
cele două comunități este în le
gătură cu cererea cîprioților 
turci de a li se acorda autono
mie regională, cerere care este 
respinsă de conducătorii ciprio- 
ților greci.

TEL AVIV. O Unitate de 
comando a forțelor R.A.U. a 
traversat duminică noaptea 
Canalul de Suez, pătrunzînd 
în zona israeliană a acestuia — 
a anunțat un purtător de cu- 
vînt al comandamentului mi
litar de la Tel Aviv. Aceeași 
sursă — relatează agenția 
France Presse — a menționat 
că unitatea a fost interceptată 
de forțele israeliene la 30 de 
kilometri nord de Kantara. în 
urma ciocnirilor care au avut 
loc, trei soldați israelieni au 
fost ușor răniți, iar un vehicul 
militar israelian avariat.
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