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ogoarele solicită ACUM
toate eforturile

O hotărire a Consiliului de Miniștri:

UNITĂȚILE AGRICOLE

LUCREAZĂ ÎN ZILELE DE 7-4 MAI
Consiliul de Miniștri a 

emis o hotărire cu privire 
Ia programul de lucru a! 
unităților agricole în zilele 

A, de 1—4 mai 1969.
In hotărire se subliniază 

că condițiile de climă ne
prielnice din această pri
măvară au întirziat efec
tuarea ia timp a lucrărilor 
agricole, care sînt hotări- 
toare pentru asigurarea 
producției agricole. Ținind

Pentru oamenii mun
cii din agricultură — 
primăvara acestui ăn 
a ridicat probleme 

deosebite. Prelungirea iernii, 
îndeosebi în marile zone a- 
gricole ale țării — Muntenia, 
Oltenia șl Moldova — cantită
țile mari de precipitații înregis
trate în ultimele două luni, toa
te acestea au întîrziat, iar apoi 
au îngreunat foarte mult execu
tarea lucrărilor actualei cam
panii agricole de primăvară, 

^onditiile naturale au determi
nat, în primul rînd, restrînge- 
rea substanțială a perioadei în

GRANIT
SI PAIANTĂ

de DAN ZAMFIRESCU

O mai fi avind oare vrenn 
popor proverbul atît de spe
cific național ..l-ți fura sin
gur căciula"? El arată că 
înțelepciunea poporului a 
identificat, și a fost conștien
tă din vechime de pericolul 
pervertirii inteligenței 
imaginației într-un fel 
tentație de a face totul 
mîntuiaiă atunci cind 
meni nn te vede, de a ,,trage 
mărăcinele de coadă" dind 
altora iluzia ca faci ceva, de 
a .arunca lumii cu praf în 
ochi". Ușurința de a înțelege 
și a ne orienta rapid în 
conjuncturi complexe, de a 
ne exprima meșteșugit, fru
mos. poate acoperi uneori 
cu un strat neted, tocmai a- 
semenea improvizații făcute 
pentru o zi. făcute „să ia 
ochii", dar șubrede din te
melii pînă la acoperiș, aco

perind știute, metehne, ten- 
cnite cu abilitate șl cu totală 
iresponsabilitate pentru ce 
se va Intîmpla dacă vor fi 
descoperite, sau dacă cei că
rora le sînt destinate vor fi. 
fără știrea lor. ..tragi pe 
sfoară" cn cinismul ..șme
cherului" fericit că nimeni 
nu-l descoperă și că toți îl 
tolerează- Aceștia sînt cei ce 
zidesc totul în paiantă, ma
terialul fragil cu care con
struim pentru o zi. o luna, 
un an clădiri ce vor fi dă- 
rîmate. după ce a trecut a- 
rest soroc pentrn care .au 
fost făcute. Paianta — sim
bol al efemerului și al unei 
funcționalități imediate — 
devine, uneori, simbolul li
nei mentalități sau al unor 
vremuri. Ea se prezintă cu 
pretenția de a înlocui, grani
tul veșniciei, se prezintă pe 
șine suficientă, se miră șl se 
apără, tipa pe toate cărările 
cînd tîrnăeoapele lovesc și 
descoperă golurile. E și mal

(Continuare în pag. a V-e) 

seama de importanța pe 
care o are perioada optimă 
de însămințare a culturilor 
agricole, se impune ca toa
te unitățile din agricultură 
să folosească la maximum 
timpul favorabil din pre
zent, intensificînd ritmul 
lucrărilor.

In scopul recuperării lu
crărilor întîrziate și pentru 
ca timpul rămas să fie fo
losit in întregime de către

care acestea trebuiau să fie 
executate. Baza tehnico-mate- 
rială dezvoltată șl modernă de 
care dispune agricultura noas
tră : (mal bine de 10 tipuri de 
tractoare, semănători SPC-6 
care permit o reglare automată 
pentru aproape toate culturile 
ce se pretează a fi semănate în 
rînduri și care, concomitent, 
permit fertilizarea și adminis
trarea îerbicidelor etc.), răspun
derea, devotamentul cu care a 
lucrat marea majoritate a me
canizatorilor. țăranilor coope
ratori, lucrătorilor din LA S., 
specialiștii și cadrele de condu
cere — tineri sau vîrstnici —, 
strădania acestora de a găsi 
permanent cele mai potrivite 
metode de lucru pentru învin
gerea capriciilor vremii, toate a- 
cestea au permis realizarea unui 
ritm intens de pregătire a te
renului și la însămînțări, cu 
mult superior celui cunoscut în 
anii precedenți.

Pe ansamblul agriculturii si
tuațiile întllnite în mai toate 
județele țării, datele centrali-

DRUM
adresată promoției de BĂLAN, ministrul învățămîntuluiacad. ȘTEFAN

Mă adresez dv.r dragi tineri,

(Continuare în pag. a III~a)
•l

aniversare o

Citiți, în pagina a IV-a, reportajul nostru

consacrat cu anticipație primei promoții

lor, a capacităților creatoare, a 
tinerești.

însuflețiți de marile realizări cu care poporul 

nostru înlîmpină cea de a XXV-a 

Eliberării patriei, să dovediți, cu prilejul exame-

Este
să întirzii mai 

ti 
sa

de absolvenți ai clasei a Xll-a

BUN ÎN VIAȚĂ!

rămas bun.

festivalul primăverii studențești ieșene
tudențimea ieșeană 
oferit, în această pri

măvară, o experiență 
fertila, tnaugurind sub 

semnul inițiativei, al muncii pa
sionate și talentului, o veritabilă 
tradiție: Festivalul ..Gheorghe
Asachi”. Cele opt zile sărbăto
rești, încheiate duminică, au fost 
dedicate de studenții Politehnicii 
unei ample reuniuni culiural-ar- 
tistice, științifice, sportive și dis
tractive, tinereții și bucuriei ple
nare.

Cea dinții ediție a Festivalului 
ieșean a coincis cu comemorarea 
lui Gheorghe Asachi — de la a 
cărui moarte s-au împlinit recent 
100 de ani — strălucit cărturar, 
de numele căruia sînt legate nu
meroase începuturi ale culturii 
românești. Firesc, o seamă de 
manifestări ale festivalului au fost 
consacrate de studenții institutu-
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toate unitățile agricole, 
Consiliul de Sliniștri a ho- 
tărit ca în toate unitățile 
agricole să se lucreze în zi
lele de 1—1 mai 1969. Ace
lași program îl vor avea și 
instituțiile care îndrumă și 
coordonează aceste unități- 
Totodată, se precizează că 
zilele nelucrătoare vor fi 
recuperate în cursul trimes
trului 11/1969.

pe graficul 
Iată si ar-

DE

Sfîrșît de aprilie la Fabrica 
de confecții si tricotaie din 
dealul Cotrocenilor. Reîntîlnim 
febra caracteristică acestor zile, 
revedem oamenii care ne-au o- 
bisnuit să se prezinte prin^ re
zultate remarcabile 
întrecerii socialiste, 
gumentul sinte
tic : de 22 de
ori Steagul de

întreprindere 
fruntașă pe ra
mura industriei 
textile, confecții 
si tricotaje și-a 
fixat locul în vi
trina de onoare 
a întreprinderii. 
Explicația pen
tru care am pre
ferat să ne o— 
prim la Sectorul 
ÎI este la înde- 
mina oricui par
curge situația îndeplinirii anga
jamentelor în întrecerea socialis
tă. Rezultatele dobindite anul
trecut de colectivul acestei secții 
au condus la înregistrarea unei 
performante deosebite : diplo
ma de fruntașă pe întreprin
dere. Și pentru ca să nu e- 
xiste dubii în ce privește ho- 
tărîrea de a-și menține pozi
ția cucerită, locul de onoare 
cîștigat, secția a semnat încă 
din primul trimestru al anu
lui 1969 o convingătoare op
țiune : distincția de evidențiat 
în întrecere. Traduse în voca
bularul cifrelor, lucrurile sună 
astfel : secția II lenjerie s-a 
angajat ca în 1969, prin or
ganizarea mai bună a fluxului 
tehnologic să realizeze pe a- 
ceeasl suprafață de producție, 
un milion de cămăși și un mi
lion lei economii la prețul de 
cost. Angajamentul salariati- 
lor secției cunoaște la ora de 
față o proporție considerabilă 
de materializare. Pînă în pre
zent (acest „prezent" putînd 
ax’ea cu fiecare zi altă înfăți
șare) 258 000 de cămăși peste 
plan au devenit realitate. O dată 
cu ele economiile Ia prețul de 
cost au înregistrat suma de 
354 496 lei. Sint doar cîteva cifre.

Iată-ne în hala luminoasă de 
unde zilnic pornesc pa graficul 
întrecerii rezultatele în. măsură 
să impună 
să 
de 
ceselor < 
cunoștință 
pagi în fabrică. Un corectiv o- 
bligatoriu : termenul se cere 
folosit la genul feminin. între 
cei aproape 1 700 do salariati 
prezenta bărbaților este inse
sizabilă : deci, corect, autoa
rele...

Un calm izbitor întîmpină 
De cel sosit din afară ; calmul 
caracteristic proceselor de pro
ducție nespectaculoase. " 
însă, suficient 
mult în secție pentru a 
se dezvălui în intimitatea 
dinamica activității ce se des
fășoară aici. Am desprins din 
posibilitățile Ia indemînă, pen
tru demonstrație, două ele
mente plasticitate deo-

Vrem 
lor 

suc- 
luat

autoritate, 
cunoaștem la locul 
muncă pe autorii 

de care am 
încă de la primii

&lexUâții preocupărilor spiriiu^e 
ale studențimii, Festivalul a in
stituit o amplă intilnire a muze
lor artelor, științelor, sportului. 
„Sala pașilor pierduțC a găzduit 
o selecție reprezentativă din fo
tografiile artistice și creația fAu- 
tied a studenților, poeții ți proza
torii au concurat pentru launi 
trofeului „Gheorghe Asachi", iar 
Ateneul studențesc a conferit u- 
nor intîlniri atributele unei supe
rioare elevații, prin susținerea de 
iătre distinse personalități ale la
șului a unor comunicări consacra
te actualității politice, creației lui 
George Enescu, pictorilor ieșeni 
contemporani etc.

Jubiliară, a XVI-a sesiune a 
cercurilor științifice studențești 
din facultățile Politehnicii s-a 
cruț, fi a reușit să constituie, o 
veritabilă afirmare a potențelor 
de creație inginerească ale dito- 

sebită. Două aspecte legate 
direct între ele. relevînd fie
care in parte dialogul cu pro
priile rezultate purtat de mun
citoarele din secția II lenjerie.

Angajate în întrecere, fie
care prod (termen din limbajul 
specific al organizării produc- 

PERMANENTE 
LA PANOUL

ONOARE
tiei în industria ușoară) țin
tește, firesc, o poziție cît mai 
bună pe scara valorică a re
zultatelor consemnate de bi
lanțul fiecărei luni. La sfîrșitul 
anului trecut pe panoul de o- 
noare al întrecerii au fost ca
ligrafiate numele a patru pro- 
duri: 5," 6, 7 șl 8. începutul 
anului I960 conferea avans 
moral acestora pe traiectul 
rezultatelor superioare în în
deplinirea exemplară a sarci-

N. UDROIU

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Iți MULȚUMIM, ȘCOALĂ!
ROSTIT DE 66000 DE ORI*

...de cei 66.000 de elevi, 
reprezentînd prima promoție 
de absolvenți ai clasei a 
Xll-a. Momentul inspiră sen
timente și adună gîndurî de
osebite, traduse, cu risipă a- 
proape, în cuvinte care se 
vor „cele mai frumoase", 
„cele mai expresive". Și to
tuși, în cele ain urmă se a- 
junge la simpla, sintetica și 
străvechea formulă : „Ițt 
mulțumim !" însoțită de e- 
moții, nostalgii, păreri de 
rău și chiar tristeți, de acele 
clipe unice care se consumă 
în ultimele zile de școală, 
„îți mulțumim" exprimă sen
timentul unei generații. O 
generație care știe cui să 
mulțumească, și are pentru 
ce mulțumi. îi mulțumește 
școlii, ca intermediar, care 
i-a transmis generozitatea 
societății noastre socialiste, 
îi mulțumește pentru că, prin 
ea, a beneficiat nu numai de 
dreptul de a învăța, ci și de 
posibilitatea de a se bucura 
pe deplin de acest drept.

Mulțumiri, mii de mulțu
mirii. Motivația lor o veți 
găsi în rîndurile de față. Nu 

e vina reporterilor că nu dau 

Lit?.«ta te părerilor de râu, 
nostalgiilor și chior tristeți

lor. Tn balanță atîmă mai 
□ '•u sentimentul tonic „băr-

CRAIOVA : Secvență arhitec
turală din noul cartier Brazda 

kn Nocac

foto : FL. ROSOGA

rilor specialiști — fie în dome
niul mecanicii ți electrotehnicii, 
fie pentru industria ușoară, chi
mie industrială, hidrotehnică sau 
construcții. S-ou prezentat peste 
170 de lucrări, numeroase dintre 
ele avind aplicabilitate practică 
imediată, remarcabile sub aspec
tul eficienței economice. N-au 
lipsit preocupările pentru pro
bleme ale edificării socialismului 
in țara noastră, față de aspectele 
sociale ale industrializării, ale re
voluției tehnica-științifice con
temporane, un număr de comu
nicări fiind consacrate unor teme 
ca „Dinamica structurii sociale

ION TRONAG

* (Continuare fri pag. a tV-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit delegația Sovietului

Suprem al II. R. S.S.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a primit, luni dimineața, delega
ția Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
condusă de tovarășul G. S. Dzo
tenidze, vicepreședinte al Prezi
diului Sovietului Suprem al
U. R.S.S.

Din delegație au făcut parte
V. D. Sașin, ministrul industriei 
extractive petroliere al U.R.S.S., 
G. A. Jukov, comentator politic 

al ziarului „Pravda", G. F. An- 
tosiak, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. S. S.

• ••••• • •

Bâlet pe șantierul termocentralei Rovinari

Foto : C. CONSTANTIN

bătesc" al celor de 19 ani — 
bucuria de a se afla la hota
rul dintre o etapă de viață 
foarte frumoasa, care se în
cheie, și o alta, la fel de 

Mă adresez dv.r dragi tineri, care în eurînd 
absolviți școala de cultură generală de 12 ani, 
moment important în activitatea școlară, cînd 
succesele prezentului se îmbină cu aspirațiile dv. 
de viitor.

Școala de cultura generală de 12 ani repre
zintă o însemnată realizare a vastului program 
de continuă dezvoltare și perfecționare a în- 
vătămîntului, elaborat de partid și de stat.

In societatea noastră socialistă vă sînt asigu
rate perspective largi de afirmare a aptitudini- 

inițiativelor

nului de bacalaureat, o pregătire temeinică, 

care să constituie un exemplu pentru viitoarele 

promoții. Conlinuîndu-șî studiile în instituții d« 

învăjămîni superior, în școli de specializare 

post-liceale sau încadrîndu-vă în diferita sectoa

re de muncă, să manitesfați o înaltă răspunde
re față de îndatoririle profesionale și cetăfe- 

nești ce vă revin.
în pragul absolvirii liceului, vă felicit, dragi 

tineri, pentru bunele rezultate obținute de-a lun
gul anilor de învățătură ți vă doresc multă să- 

notate și putere de muncă pentru a putea valo
rifica și îmbogăți continuu cunoștințele pe care 

le-ați dobîndît.

?n laboratorul de genetică și ameliorarea plantelor al Facultății de agronomie din Timișoara 
Foto. O. PLECAN

Moldovenești, P. V. Guzenko, 
președinte al Comitetului Exe
cutiv al Sovietului de deputați ai 
oamenilor muncii din regiunea 
Kemerovo, T. V. Șlopak, șeful 
catedrei de oftalmologie de la 
Institutul de medicină din Kiev, 
A. K. Zitmanis, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Riga al 
P. C. din Letonia, G. A. Borzo
va, țesătoare la Combinatul tex
til din Krasnodar, și H. Zaidov, 
președintele colhozului „Urunho- 
djaev“ din raionul Hodjentsk — 
R. S. S. Tadjica.

frumoasă care începe. Iar o 
asemenea bucurie se cere 
sărbătorită. Ne luăm îngă
duință să anticipăm tradițio
nalele serbări de

La primire au luat parte tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Ștefan Voitec, Mihai 
Dalea, precum și tovarășii Gheor
ghe Necula, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Vasile 
Potop, secretar al Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste, Vasile Șandru, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Oaspeții au fost însoțiți de A. 
V. Basov, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București.

în timpul întrevederii, condu-* * 
cătorul delegației Sovietului Su
prem al U.R.S.S. a exprimat calda 
mulțumiri pentru posibilitatea o- 
ferită de a cunoaște nemijlocit 
activitatea desfășurată de Mareg 
Adunare Națională, de comisiile 
sale permanente, de deputați, da 
organele locale ale puterii da 
stat. Oaspeții au apreciat elogioi 
succesele obținute de oamenii 
muncii din România, sub condu*  
cerea Partidului Comunist Ro
mân, în opera de edificare a so
cialismului. G. S. Dzotenidze și-a 
exprimat convingerea că vizita 
în România a delegației Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. va con
tribui la adîncirea în continuam 
a legăturilor de prietenie dintre 
Uniunea Sovietică și România.

zate la Consiliul Superior al A- 
griculturii dovedesc însă că atît
rezultatele la inăămînțări cît și 
la executarea celorlalte lucrări 
actuale de campanie sînt depar
te de a fi mulțumitoare. Deși 
ne aflăm la sfîrșitul lunii apri
lie, moment în care în absolut 
toți anii anteriori porumbul — 
cultură cuprinsă în epoca a 2-a 
— era practic însâmînțat pe 
toata suprafața rezervată, acum 
nici măcar floarea-soarelui, sfe
cla de zahăr, cartoful și alte 
culturi legumicole (care, în a- 
ceste zile ar fi trebuit întreți
nute prin aplicarea primei și 
chiar celei de-a doua prașile) 
încă nu sînt însămînțate. Dumi
nică seara mai erau de însă- 
mînțat cu floarea-soarelui peste 
70 000 hectare, sfecla de zahăr 
pe 36 000 hectare, iar cartoful 
timpuriu pe aproape zece mii 
hectare. La porumb realizările 
medii abia se apropiau de 40 la 
sută din suprafața planificată.

lui ce-i poartă nurlie etacuru 
figurii ilustrului cărturar taaaăirt 
și scriitor — profesor la Iași, în
temeietorul incățămintuluj in h~- 
ba română, al ziarului ..Albina 
Românească', inițiatorul celor 
dinții reprezentații teatrale din 
Moldova în limba româna, autor 
de nuvele fi drame istorice, poet. 
Astfel, s-a organizat, cu xprip.^ 
Bibliotecii centrale universitare 
„Mihai Eminescu"", o semnificati
vă retrospectivă a deții și act ic i- 
tății lui Gheorghe Asachi, iar in ca
drul sesiunii științifice studențești 
au fost prezentate comunicările 
„Gheorghe Asachi — întemeieto
rul primei școli de ingineri din 
țara noastră” fi „Concepția lui 
Gheorghe Asachi privind folosi
rea semnelor convenționale la în
tocmirea hărților ți planurilor to
pografice”.

Organizat ca expresia a eon-

Mulțumind delegației sovietica 
pentru aprecierile călduroase la 
adresa realizărilor tării noastre, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
înfățișat deputaților Sovietului 
Suprem larga activitate a poporu
lui român, desfășurată sub condu-*  
cerea partidului comunist, pen
tru îndeplinirea programului do 
desăvîrșire a construcției socia
lismului, politica partidului și 
guvernului de întărire a relațiilor 
de prietenie și colaborare fră
țească ca Uniunea Sovietică, cu 
toate țările socialiste.

întrevederea s-a desfășurat £n- 
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească.

banchetele școlare, invitîn- 
du-i pe toți absolvenții la o 
imaginara festivitate a celor 
66 000 onorată, în deschidere 
de urarea

•i



Pag. 2 SClNTEIA TINERETULUI

O ANCHETĂ A
SUBREDACȚJILOR NOASTRE

Cinematograful a fost, si spe
răm sa lămină, locul cel mai 
frecventat de către tineri. Dacă 
nu de două ori. cel puțin o dată 
pe săptămină. ne îndreptăm 
pașii spre cinematograf sau sala 
căminului cultural pentru a vi
ziona un film. Plecind de aca
să. fiecare se gîndește nu nu
mai la filmul pe care 8-a progra
mat sâ-I vadă, ci la modul cum 
îl va primi această instituție de 
cultură, ce condiții îi va asigu
ra pentru o vizionare cit mai 
plăcută si. de ce să nu recu
noaștem. cu ce amintiri va ră- 
mîne după circa două ore.

Acesta a fost de altfel si mo-

cele bucurestene. întîlneștl o în
treagă galerie de astfel de oa
meni. de obicei tineri de pro
fesie „fără" care fac speculă 
cu bilete. Mai ciudat insă li se 
pare corespondenților noștri 
cum de reușesc acești oameni 
să obțină zece și chiar mai 
multe bilete.

Cinematograful ..Arta" din 
Iași se pare că si-a făcut 0 
..artă" din a încurca treburile. 
Mai întîî afli că : ..Ari nu mai 
sînt bilete !• Mai tirriu însă se 
pun in vlnzare bilete, dar fără 
loc.

..Nu pot aă deecrlu ce eite

scaune să-ți cauți locul (dacă-1 
ai) și simți sub picioare tros
nind coji de semințe, fîșîind 
hîrtii etc. Iar mirosul devine 
uneori de nesuportat cum este 
cazul cinematografului „Victo
ria14 din Tîrgoviște. E lesne de 
înțeles de ce.

Să admitem că treci si peste 
aceste nereguli și îți cauți lo
cul. 11 găsești așa cum l-a găsit 
și Costea Marinoiu din Rm. Vîl- 
cea la cinematograful „Mo
dern". ocupat însă de un cetă
țean care avea același număr 
de loc : 304. La cinematografele 
din orașul Gheorghe Gheorgiu- 
Dej a devenit un obicei de a 
se vinde multe bilete fără loc, 
așa că în cel mai rău caz. cauți 
un rid de care să te sprijini 
timp de două ore. Se întîmplă 
și cazul cînd îți găsești locul și 
te așezi. Numai că. la cinemato
graful „Victoria" ain Alba Iulia 
ai surpriza lă te așezi pe

tivul pentru Care am solicitat 
unui număr de tineri să mear
gă duminică la cinematograf și 
să ne comunice cu ce impresie 
generală au rămas.

Dovadă că filmul atrage nu
meroși tineri este si faptul că 
în cîteva zile am primit aproa
pe 300 de scrisori, pe baza că
rora vom încerca să tragem 
încă de la început cîteva con
cluzii. Cincizeci la sută din co
respondenții noștri care au vizi
onat filme la cinematografe din 
orașe au fost în general mulțu
miți. 50 la sută însă. nu. La 
sate, cifra celor care s-au de
clarat mulțumiți’ de condițiile 
asigurate pentru o vizionare od- 
tîmă nu întrunește nici cel pu
țin un asemenea procent.

PRIMA IMPRESIE

( Oricît ai .vrea, nu poți evita 
..anticamera44 cinematografului: 
holul. De aici trebuie să-ți 
procuri, de obicei, biletele, si tot 
aici aștepți pînă se evacuează și 
se aerisește sala (cam impro
priu acest cuvînt deoarece o sală 
nu se poate aerisi în 5 sau cel 
mult 10 minute). Aici îți faci și 
firima impresie. Cînd îi calci 
holul, cinematograful ..Modern" 
din Pitești îți face la prima 
vedere o impresie dintre cele 
mai bune. Te atrage expoziția 
cu lucrări executate de elev, 
școlii Dopulare de artă. Dar tot 
aici, după ce stai la coa^~.
că de fapt nu se vînd decît bi
lete fără loc. Apare însă ime
diat ..binevoitorul" care îți ofe
ră un bilet, bineînțeles la preț 
dublu. Fenomenul nu este nou 
și nici izolat. Tn holurile cine
matografelor din Ploiești. Arad. 
Cluj ca să nu mai vorbim de

DUMINICA LA
CINEMATOGRAF

tae alt rn reap ari i—t X
.AfrA-l HLMUL*J-a owsm Jârl ua afte. mb 

cte txtisi iftiu flrtamai M 
• ton MM Mrfx mâna or*  
«Miri m te Mwwai. «B • 
date atari tmI a m tx «r 
te pa»Mf MM BBSlfX te
Ia (vweu*  Ca. «aa tkri ter 
♦te omhe ari tf CV. hmaM 
unewl tart FĂaJte ats^Mte ta 
•aUL

LUAT1 LOC_ DACA AVEȚI 
SCAUN

Uiți Dentra un mara^n* ae- 
Dlăcerile din boL dar uza su
mai Dini treci orarul. deoarece 
de aici înceo altele. E fric. ea 

cinematoerafui _Arta“ din 
Iași, sau ca in sala căminul to 
cultural din Stroești. jodețal 
Argeș. La cinematograful dm 
Dărăbam. după cite afilea se 
face focul doar din cînd în cînd. 
ca de altfel si Ia cinematocra- 
ful „Oradea" din orașul cu ace
lași nume. Pornești nrirrtre

•A Rkl» > te hbm tetr-«.-t

fumează ca la bar (cinemato
graful „Victoria" din Tg. Jiu, 
căminul cultural din comuna 
Tutova județul Vaslui etc.). Ur
mează fluierături, strigăte, a- 
plauze etc. încît pe bună drep
tate te întrebi dacă ești la film 
Sau pe stadion.

Mai grav este si faptul că de 
multe ori e$ti obligat să vezi 
un film de cîte 3 și 4 ori, pen
tru că așa sint programate. Să 
dăm cîteva exemple : La Tuto
va, filmul „Răzbunarea haidu
cilor" a fost adus pentru a treia 
oară. La Casa de cultură din 
Predeal filmul „Mondo Cane" a 
fost programat de 3 ori. ..Cit 
timp ești sănătos" de 4 ori. iar 
„Jo-Jo“ de 5 ori. Motivul ? 
„Așa sînt programate de către 
întreprinderile cinematografi
ce interjudețene". După Între
ruperi nedorite, sonoruri slabe 
sau gîjîite, în sfîrșit, filmul «e 
termină și urmează evacuarea 
sălii.

„IEȘIREA PRIN SĂRINDAR"

Vn eoreapoe4««t dU> Oradea 
aorecte ci tntraraa te uneia d- 
n—nalo<rafe dta orașul respec
tiv se face cu... încăltătorul, 
LA? evacuarea cu... tirbușonul. 
!«■ ■ in ema to graful „Republica"
dta O terți, ca te ajMMfi la itr»- 
dl trebuie te treci BriBtr-sm 

• rărul dafii’TW prcztatft 
tenlvtelrt. ea toata eA Mftft 
trvt taft mart dar rare teM ta- 
cute’e. dsaHirif- 
dea" fViurAj »e face r*  eita 
arări talortoehaBte te ante 
rute a« ațuivr twftr
arasA, tar te rl.itei eliXi Aa 
TirUana. B.str.ta Nteă-
wl firi aMa ntnestartt narat 
prrxterMri âoatro apreetasA rl 
•e tace nkar*

AMa dsd ai ațRM te ftraAA 
tamU te rrxrrtl srete aterteu"»

fuateer 1 .a ncraev riaaMBt»»

CRONICA FILMULUI

Z „DESTINELA PORT

• AU PRINCE" )
Graham Greene — cel mai re-

• șutat autor englez contemporan 
— a cunoscut ți cititorilor noștri 
din multele traduceri apărute in

9 ultima ani, tn special cu „Ame
ricanul liniștit" „Omul nostru

•
 din Havana". Scriitorului i-au 
fost ecranizate mai mult de ju

Imagtw ân

O inițiativă școlari ia a treia edț’e

SESIUNE DE REFERATE ALE ELEVILOR

r~te»

mătate din romanele sale, plus 
cîteva povestiri, de către marile 
case de filme engleze ți ameri
cana. Alai mult chiar, unele ro
mana („Ucigașul plătit" fi „Pu- 

p Gloria") au cunoscut cite 
două versiuni cinematografice 
Această colaborare cu filmul a 
însemnat pentru Greene nu nu
mai „cedarea" subiectelor sale ci 
ți o muncă da scenarist la trei
romane ți o nuvela (o singură 
dată, pentru filmul trAl treilea 
om", a oferit un scenariu origi
nal1. ..Corned ian ții- este ți ulti
mul său roman apărut yi ultimul

In rest, însă, filmul nu-și pro
pune să fie decît finalul „eșecu
lui uman*  pentru cîteva persona
je care aparțin temporar chinui
toarei existențe din Haiti. E vor
ba de un fals maior Jones, boem 
și mai ales escroc, și de un pro
prietar de hotel, Brown, ce se 
consumă într-o aventură pasiona
lă cu soția unui ambasador — 
personaj feminin care din mon
denitate încearcă, pe rînd și ar
tificios, și „păcatul", ți cinstea, ți 
postura de mamă devotată, ți — 
chiar — postura de colaboratoa
re „în spe" n rezistenței. Drame
le lor sînt pur exterioare — ți 
poate aici ar trebui să înțelegem 
și să admitem titlul „Comedian- 
țit*  într-un sens peiorativ — iar 
cele care puteau semnifica curen
tul subteran din Haiti, e vorba 
de dr. Magiot ți tînărul Philipot, 
sînt expediate într-un exotism de

I
I
I
I
I
I
I

amuzantă, 
să-i înve- 
spui ceva 
descoperit

5 minute cu

■i a piu*

PU LIPEINITK.U T DM
<nemti

V MOINEAGV

r

(Str. Aca- 
UN TREN, 

„C. Tănase"

Macedonaid, 
Bacovia, Je- 

Philfpldc, 
Andrițoiu. 

Ga-

Studio : CINE EȘTI

chita Itănew’i. Hl« 
ConjtJLDtin, Mlhal Ne- 
fuleacu, Emil Bctll 
— versuri ale Iul 
Shakespeare, Rilke, 
Esenin, Verlaine, Ha
fiz, Garcia Lorca, 
Vittoria Colonna, Ta
gore etc.

Foto-text : 
O. PLECAN

CONSTANTIN

AWSTETEA
Ann 1 trecut, Is restiralwl 

Internațional al filmului de 
la Veneția, filmul rwâuesc 
„PE FIR“. realizat de Con
stantin Mnsiețea, a obținnt 
placheta LEUL SAN MAR
CO la categoria filmelor pen
tru copii. Autor al filmelar 
„Șase fabule cu un struț" 
„Zîmbetur*,  „Balena” și „Cu
vinte", regizorul a dat, ieri, 
primul tur de manivelă la 
noul său film, intitulat ,,A8- 
PITATII”.

— Ce ne va apune acest 
film ?

— Este vorba despre ra
portul dintre aspirații și po
sibilitatea realizării lor, po
sibilitate care depinde. în ul
timă instanță, de înzestrarea 
și capacitatea Individului... 
dar și de mulți, mulți alți 
factori.

— Cu ce gîndurl porniți la 
realizarea unui film ?

— Cu dorința de a trans
mite spectatorului ideea fil
mului... Și aceasta, într-o 
modalitate cît mai 
Pe oameni trebuie 
selcști, chiar dacă 
grav. Nn en am 
acest adevăr, dar în ceea ce 
privește filmul de animație 
el este — s-o mai spun ? — 
vital.

— V-am auzit vorbind, 
cîndva, de „cineplastică". 
Despre ce este vorba ?

— Despre un experiment 
in filmul de animație, urmă
rind transmiterea ideii prin 
variațiile elementelor pictu
rale, și nu prin intermediul 
povestirii tradiționale. Prac
tic. se creează tipare mobile 
de forme și culori, oferind 
spectatorului un film „pur 
vizual", care trebuie judecat 
nu ca o formă dramatică, ci 
pur și simplu. ca grafică 
mobilă sau ca o compoziție 
plastică.

— Ce perspective îi vedeți 
— sau îi doriți — filmului 
de animație ?

In loc de răspuns, regizo
rul ne-a oferit desenul pe 
care îl reproducem mai jos, 

ION PASAT

Tînjaua Recitalul primăverii"

originală sărbătoare folclorică

reîzteru la pro- 
oortnle de altă dată 
■jnec vechi înditii 

dorice d«kă an număr 
Dresionan.! de anL a «rot 
loc in IMI în aattri Hotni 
din MarsmreR. In rfltend 
duminică dx: luna aonlie. a 
acestui an. mt ia Hnceni. ’o- 
calitote eonxkterate pe bmă 
drenrate gazda rrinr fna: fru
moase ti DocRitere terbteor! 
de primăvară (TXnjBMl sl-aa 
dat Intfinire mii de 
repeal. cortumati 
restile lor straie ce au to- 
florit decorul na turte al zo
nei Gutllukil ai Mare*.  Ca
lele din Hoteni erau împo
dobite lărbătoreste eu cerci 
covoare, articole din cerami
că. „Tînjaua". simbol artte- 
tlc al prețuirii muncii ti hăr
niciei sătenilor, esr.e sărbă
torirea celți mai harnic ph*-  
gar a aceiuia care trăgind 
prima brazdă în glia satului 
a dat șî semnalul începerii 
lucrărilor de primăvară în 
eîmp. Anul acesta sărbători
tul se numește Vasile Hoten 
(Ghiuriță) un tinăr de 25 de 
ani. frumos si vînjos precum 
maramureșenii din tată in

tradiție. în cadrul 
pregătiri In care a- 
îndreantă spre locul 

serbării, vîrstnicii 
cărora le este încre- 
conducerea treburi-

ultimei 
laiul se 
destinat 
si aceia 
dințată 
lor obștești țin sfat. Se dis
cută despre realizările din
sat, sînt amintite pildele de 
hărnicie ale sătenilor. Nu
lipsesc din discuție pers

pectiva satului. îndatoririle

ee te revin eeaz le rtr-
ită Mtfel ea rmecari 
ri să le urmeze neaiterte 
•btceiuJ da a mrnsci btaa te 
ev fteoa.

Printre mexnenttee ,Tk*ja-  
lei" se află ridicarea ceior 
6 „Tlaja’e- frumos decora
te. purtate de 12 feelors aleși 
dună criteriul hărniciei, cin
stei și al onoarei*  Orația do
mină asistența ?! devine so
lemnă : «să trăiască hoter.ii. 
sugătonii. hămicesterui care 
nu si-au uitat obiceiul din 
străbuni, acela de a muici 
în asa fel ca să rodească ța
rina din toată țara".

Serbarea s-a încheia 
un mare spectacol popular 
realizat de formații artistice 
de amatori din această zoaă 
Si din Baia Mare. Sighetu! 
Mar mâți ei. Viseu.

Sesiune științific:â studențească
In zilele de 26 și 27 

aprilie, la Universita
tea din Craiova s-au 
desfășurat lucrările 
sesiunii științifice a 
cercurilor studențești. 
După cuvîntul de des
chidere al tov. prof, 
dr. docent Mircea O 
prean. rectorul Uni
versității, tovarășul 
Romulus Mocanu, vi
cepreședinte al Con
siliului U.A.S. din

centru! universitar 
Craiova, a trecut în 
revistă activitatea de 
cercetare științifică 
desfășurata de 
denți în anii 
1969. Deschiderea 
tivă a fost urmată de 
prezentarea 114 re
ferate ; activitatea s a 
desfășurat In cadrul i 
17 secții pe speciali
tăți, premilndu-se cîte

stu-
10-C-

ffcS-

Brlea mondială ■ 
alăturat poeziei popu
lara romineiti, venu
rlii Iul Emtnescu, 
Blaga, Arghezl, Topîr- 
ecanu, 
Barbu, 
beleanu, 
Baconakl, 
Ana Blandiana, 
briela Melineacu, Ni-

teu roman ecranizai tnir-o adap
tare penonali.

Înainte da a corbi despre fil
mai ree^sxai da Peter Glenville 
trebaie mnâthts cuvintele unui 
tet arnitor englez de notorietate, 
]imn Aldnge, despre „Come- 
AanțTÎ" • 0 vorba de ^extrem de 
acntid hmț al istoriei" pe care-1 

A are Graham Greene ți despre 
^ceața deasă, alcătuită din obiț- 
ntiitele-t ingrediente — dispera- 
rea, corupția, elementul religios, 
p înrpăimintătoarea tentă a eșe
cului uman", atmosferă în care 

A Lx tirăbat destinul personajele 
w atee. «Camcdințir rinf acum 

eroi ««ta datai m Haiti,
£ t-.mda terorizată de regiottii loi 

Lhraiier, mscmtal dictate r 
deMe orice

ia meserie de taroere, din cite 
ranoețte istoria contemporană. 
S-*  pdHM cd film'd înscrie, pe 

0 ptemd artistic, același protest cu
noscut dm „Americanul bnișiit" 
fi „Omul nostru din Havana" (in 
primul : penetrație imperial îs
U din Vietnamul de sud, în al 
doilea: realitățile unei Cube din 
perioada de tristă amintire a fin- 
gerotului Batiste). Ar pleda pen
tru aceasta. In afara unei întregi 
„coloraturi" a mediului ți cîteva 
secvențe de bună relatare docu
mentară precum: furtul unui ti- 
criu, In poarta cimitirului, sicriu 
In care sa află cadavrul unui o- 
p o răni ; execuția publică — în
tr-o atmosferă de misticism ți te
roare — a unor insurgenți, tot în 
cimitir, noaptea ; corupția apara
tului de stat din Port au Prince 
etc.

DV. L 0

Cîteva noi ImpntrJn .Ele.-.eeo'd- difiizEad. 
aceste zile, unele d!a£re ce*e  mai 'eprwtutinn 
valori ale creației mtumle

Tripticul simfonic in care Va^cea
ză o variată gamă de ctitori oreiid'ato, pite <jti e 
«chițe simfonice ale lai Ttk RoĂ--rski — Inf r- 
mIruare la Pătrunjel- *1  „Paparudei*"  precum ri 
munci plină de farm«c ■ se**-?e*etor  <Bn t-i
Miha ii Jors la bale'.ul ,ja Pta 1 g*«ece  Or
chestra dnemato<raHel a dtrijoritor JcUus
Karr-Bertoli ji. respectiT. Constantin ni
micitori deosebit de atențL

Un alt disc CE.C E. «neț cuprinde doui reprezm- 
tati\*e  valori camerale Cvartetul Nr. 2 de Minau 
Jora, lucrare ce sintetmsxă tr’^Vun’e unei ulti
me perioade de creație a compozitorului, si Cvar

tetul cu o impresionantă aoii- 
ditate arhitectonică, acria In 
im de Ionel Perle*,  compozi
torul ți dirijorul care va fl, în 
zilele următoare, oaspetele or
chestrelor noastre.

3—4 lucrări de la fle
care secție. :.*  lucră
rile acesiej sesiuni au 
participat, c<« invitați, 
și student! din centre
le universitare Bucu
rești și Iași. în „Bu
letinul științific" — e- 
diția 1969 vor fl cu
prinse, fn întregime 
sau rezumate toato 
lucrările prezentate.

V. RAVESCU

4 n.41 noill A TWAl ru- 
lzA - »*•_-■*  ».te; 1X15;

:T*i  Ba PAMADISUL 1N- 
teaJMAMTilikXM . _:eazâ 1> Re- 
» • * î . ii; u , 15 ; 17 ;
T» PE URMELE ȘOIMULUI
r—ta L.-^rilrul (orele «,M ;

M . BMO ; 21), Buca-
• t M , II , 13.15 , 16 ; 
COWEDIANTTl rulează 

(orele 138 ; 13 ; 16,30 ;
Modera (orele 18 , 14 ; 17 ; 

rVEMltl MINUNATE LA 
SPESSART rulează la Favorit (o- 
rW N : O ; 15.M ; 1« ; 20.»), Gri- 
viia (orele 1 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 ; 
:t .5 : .- »• NUMAI O SINGURA 
VIATA rulează la Victoria (orele 
i 11 15 : 1X45 : 16.15 : 18.38 : 20,45). 
ECLIPSA rulează Ia Centrai (O- 
rcto Mi ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18.45 ;
21 ÎS] CEASUL CĂPITANULUI 
ENRJCO rulează la Lumina (o- 
r».e I.-4S—11.45 în continuare ; 
’8.45 : 21.»). LA EST DE EDEN 
-_l*azâ  la Doina (orele 11,30; 13,45; 
H 11.» : ».45). Bucegi (orele
■ M . 11 : 15.» ; 18 ; 20,30), Volga 
«orele 1—1X45 In continuare ; 18,15;

VTRSTELE OMULUI rulea
rt la Union (orele 15,30 ; 18 ; 20,30). 
PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE ROMANEȘTI (în pre
mieri) rulează la Timpuri Noi to
re le 1—21 în continuare). NOAP
TE*  E FĂCUTĂ PENTRU... A 
Vl« \ rulează la Feroviar (orele 
IJ1 : 11 : 13.31 ; 16 ; 18,30 ; 21), Ex- 
celiior (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
11.38 ; 2D, Melodia (orele 9 ; 11.15; 
13.» : 16 ; 18,15 ; 20.30). RIO BRA
VO rulează la înfrățirea (orele 
15.» : 11). Munca (orele 15.30 ; 19). 
PAȘA rulează la Buzești (orele 
15.» . 19). ULTIMA NOAPTE A 
COPILĂRIEI (ora 20,30), Flacăra 
(orele 15.» : 18). TATA (ora 20.30). 
ROLLS ROVCE-UL GALBEN — 
TOTUL PENTRU RlS rulează la

nuare). PE TEREN PROPRIU ru
lează la Unirea (orele 15,30 ; 20,30). 
EXPRESUL COLONELULUI VON 
BYAN rulează la Lira (orele 15,30 ; 
lt ; M,9>). Ferentari (orele 15,30 ; 
11 : 2M.15). PENTRU TNCA PUȚINI 
DOLARI rulează la Drumul Sării 
(orele 15 ; 17.30 : 20), Popular ic
rele 15 M ; 18), A FOST O DATA 
UN MOȘ SI O BABA (orele 20.30). 
RĂUTĂCIOSUL ADOLESCENT 
rulează la Ciulești (orele 15,30 ; 
11 : 20.30). Miorița (orele 9.30 ; 12 ;
14.30 : 17.30 ; 20). UN OM PENTRU 
ETERNITATE rulează la Cotro- 
ceni (orele 15,30 ; 18 ; 20.30). PRO
FESIONIȘTII rulează la Pacea (o- 
rele 15.30 : 10 : 20.15). VERA CRUZ 
rulează la Crîngașl (orele 15.30 ; 
18 ; 20.30). ADIO, GRINGO rulează 
la Floreasca (orele 9 : 11.30 ; 13,45 ; 
16 : 18,15 : 20,30), Gloria (orele 9 ; 
11,15 ; 13.30 ; 16 : lfl.15 ; 20,30), To
mis (orele 9—15,45 în continuare ; 
18 ; 20,30), Flamura (orele 9 ; 11.15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). CASA MA
MEI NOASTRE rulează la Viito
rul (orele 15.30 ; 20.30). PE PLA
JELE LUMII rulează la Aurora 
(orele 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30). ZIUA IN CARE VIN PEȘ
TII rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18). BEATA (ora 20,30). FELDMA- 
REȘALA rulează la Cosmos (orele
15.30 ; 18 ; 20.15). CRIMA TN STIL
PERSONAL rulează la Arta (o- 
rele 9.15—15,45 în continuare : 18: 
20.15) ASTA SEARA MA DISTREZ 
rulează la Vitan (orele 15,30 : 18), 
SOARE ȘI UMBRA (ora 20,30). 
BECKET rulează la Rahova (orele 
15 : 18.30). PAGINII DIN KUM- 
MEROW rulează la Progresul (o- 
rele 15,30 ; 20,15), STRIGATUL
(ora 18).

19,30 ; (Sala Studio : Cix-wr.
TU T, ora 19,38 ; Teatrul de Come
die : OPINIA PUBLICĂ, ora 20 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" : (Schitu Măgureanu) : UN 
TRAMVAI NUMIT DORINȚA, ora 
20,00 ; (Sala Studio) : SFlNTUL 
MITICA BLAJINU, ora 20,06 ; 
Teatrul Mic : IONA, ora 20,00 ; 
Teatrul „C. I. Nottara" (B-dui 
Magheru) : DON QUIJOTTE (pre
mieră), ora 19,30 ; Teatrul Giu- 
leștl : CURSA DE ȘOARECI, ora 
19,30 ; Studioul I.A.T.C. : MEȘTE
RUL MANOLE, ora 19,30 ; Teatrul 
„Ion Creangă" : POVESTE NE- 
TERMINATA, ora 15,30 ; Teatrul 
Țăndărică (Calea Victoriei) : PA- 
PUCIADA, ora 17,00 ; '
demiei) : A FUGIT 
ora 17,00; Teatrul
(Sala Savoy) : TANASE REVUE, 
ora 19.30 ; (Calea Victoriei) : FE
MEI, FEMEI, FEMEI, ora 19,30 ; 
Teatru] de estradă „Ion Vasiles- 
CU" : HANUL MELODIILOR
POPULARE, ora 20,00 ; Ansamblul 
U.G.S, : BALADA OMULUI, ora 
20,00 ; Circul de Stat : SELECȚI- 
UNI DE PRIMĂVARĂ, ora
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MARȚI 2fl APRILIE

Teatrul Hl. L. Caragiale" : (Sala
Comedia) : ENIGMA OTILIEI, ora

• 17,30 — Telex TV ț 17,35 — 
Pentru elevi : Consultații la ma
tematică (clasa a XH-a). Tema : 
Probleme de trigonometrie. Pre
zintă : prof. Gheorghe Călugări
ța ; • 18,05 — Limba engleză. Lec
ția a 55-a • 18.30 — Pentru copii 
și școlari : Micii naturaliștl 
• 19,00 — Telejurnalul de sea
ră ; • Buletinul meteorolo
gic • 19,30 — Actualitatea știin
țifică în cuprins : • Mari obiec
tive economice și cercetarea știin
țifică ; • Ceasuri antice la Histria 
ți Constanța ; • O nouă metodă

cinematograf senzațional 
rul e inexplicabil ucis în 
unei operații, iar tînărul 
insurgent după o ceremonie 
tică pe care 
trai imagini 
xim).

Glenville, 
dat „Vară 
profesorului 
e un bun profesionist ți actualu
lui sau film nu-i putem reproșa 
detalii tehnice, regretul nostru 
vizează numai absența acelei im
palpabile pasiuni, furia lucidă 
care u convertește estetic in ca
tul unei teme, unui subiect de 
stringentă acriuditete. La fel, dis- 
tribtiirea tmui cuplu de mare pu
blicitate Richard Burton ți 
Elisabeth Taylor e umbrită, în 
ciuda insistențeior unui erotism 
da duzină, mereu împins in 
prim plan, de interpretarea lui 
Alee Gumess (in rolul maiorul^ 
Jones). Burton amintețte mereu 
de gesturile din „Privește înapoi 
cu minte" „Noaptea Iguanei" 
iar Elisabeth Taylor nu depășeș
te un trist — îndurerat — surit 
— standard fără vibrațiile inte
riorizării. Lillian Gish — marea 
vedetă a anilor *20  — reapare In
tr-un rol care-i confirmă toate 
disponibilitățile actorului „pen
tru toate anotimpurile".

(docto- 
timpul 
devine

aparatul de înregis- 
o speculează la ma-

regizorul care ne-a 
ți fum" „Procesul 
Weir" ți ,Jiecket"

TUDOR STANESCU

•) Comedian ții — producție a 
atudiourilor americane.

In tratamentul cirozei • zo.Ofl — 
Film artistic : „Zile de vară", co
medie — producție a Studioului 
cinematografic București • 21,25 
— Tineri interpreți se pregătesc 
pentru Festivalul de muzică ușoa
ră de la Mamaia — 1909 • 21,55 ~~ 
Itinerar european. Comentariu : 
Dan Hăulică. Imaginea Dan Er. 
Grigorescu • 22,le — varietăți pe 
peliculă • 32,35 — Ikatoana — arta 
aranjării florilor • 22,55 — Tele
jurnalul de noapte.

ansamblul Casei de culturi (Sal*  
de spectacole, miercuri, ora 24).

IAȘI a „Oamenii cavernelor", 
piesă' în 2 acte, de W. Saroyan — 
prezintă formația Casei de cultu
ră (Sala de spectacole, miercuri, 
ora 20) • Arta plastică ieșeană 
contemporană — prezintă pictorul 
Den Hatmanu (Clubul Artelor).

Case de cultură

TIMIȘOARA • Muzica „Soul“ 
prezintă prof. Petru Urmanschl ; 
exemplificări cu formația „Sig
ma", de la Institutul politehnic 
(Sala de spectacole, miercuri).

studențești La cluburile
deBUCUREȘTI e Festivalul 

primăvară al artei studențești : 
Spectacolul formațiilor Institutu
lui de petrol, gaze și geologie șl 
Institutului de educație 
(Sala mare, marți, ora 1 
Spectacol festiv în cinstea 
Internaționale a oamenilor 
ci! (Sala mare, miercuri, 
19,39). • Formația „Olimpic 
„Scrisoarea a V-a", de Mihai E- 
minescu, în interpretarea lui Gh. 
Marines (Student-Club, marți, ora 
20), • Muzică ușoară ; Teatru de 
cafenea ; „Cîntece de libertate" 
(Student-Club, miercuri, ora 20). 
• „Omul și mediul construit" — 
participă arhitect Mircea Lupu 
(Clubul Actualităților, marți, or*  
20).

tineretului
din București

fizică»^ _/
19,30) ? j

Zilei 
mun- 

ora 
64“ ;

Ateneul Tineretului (sectorul I) : 
Cursul „Călătorie prin marile mu
zee de pictură și sculptură ale lu
mii" : „Arta orientală în colecția 
Muzeului de Artă al R.S.R." — pre
zintă Rodica Constantin, muzeo
graf (ora 16,30, la Muzeul de Artă 
al R.S.R.) ; Clubul de jazz „Bucu
rești" : „Ray Charles" — prezintă 
Călin Brăescu ; „Sidney Becket" 
prezintă Tudor Ciortea (ora 20,30).

GALAȚI • Festival „Primăvara 
gălățeană" : „Lelișoară frumușică" 
•• spectacol folcloric prezentat de

Tehnic-Club (sectorul V) : „Te
me vechi șl mereu actuale în arta 
filmului : demnitatea și respectul 
de sine", vorbesc prof. unlv. D. I. 
Suchlanu și regizorul Geo Bal*  
zescu (era 17) ; Rubrică de <u- 
riozități științifice (ora 19,30).Dacia (orele 8,15—19.45 în conți-
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• In cinstea zile] de 1 Mai, 
peste 20 de întreprinderi din 
județul Brașov au îndeplinit 
prevederile planului Pe patru 
luni ale anului. Chimiștîi din 
Făgăraș, de exemplu, s-au anga
jat să dea peste plan, pînă la 
sfîrșitul acestei luni, o producție 
în valoare de peste 13 milioane 
lei, tcxtiliștii de la Fabrica de
postav din Prejmer vor livra 
peste plan la export 10 000 metri 
pătrați țesături lină ți 3 000 kg 
fire pentru covoare, iar lucră
torii Fabricii de zahăr Bod vor

„INIȚIATIVE IN
PERIMETRUL PRODUCȚIEI"

este și 
al „cer- 
al că- 
naștere 

[ puțin

Rolul economistului în în
treprindere este bine cunos
cut. Poziția sa de „piesă im
portantă" în angrenajul posi
bilităților de ridicare conti
nuă a eficienței economice îi 
solicită în mod complex cu
noștințele, capacitatea de 
muncă. De aici și necesitatea 
ca activitatea economistului 
să fie caracterizata printr-o 
racordare permanentă la in
teresele unității, prin inter
venție operativă în soluționa
rea problemelor cotidiene ale 
producției. Acesta i 
purtetul de plecare 
cuiul economiștilor", 
rui certificat de 
a fost semnat cu 
timp în urmă la uzinele „Re
publica" din Capitală. între
prinderea beneficiază, la ora 
de față, de asistența speciali
zată a numeroase cadre eco
nomice cu pregătire superi
oară. Și, pînă acum, parte 
dintre ei au căutat să con
tribuie la soluționarea diver
selor probleme impuse de îm
bunătățirea rezultatelor eco
nomice ale uzinei. Au și fost 
publicate articole, sintetizînd 
rezultatul acestor căutări. 
Dar chiar dacă o serie de e- 
conomiști, mai tineri sau 
vîrstnici, au avut în vedere 
diverse forme de perfecțio
nare profesională — partici- 
pînd la acțiuni speciale ce le 
erau destinate — nu s-a pu
tut vorbi, pînă în prezent, de
cît de situații mai mult sau 
mai puțin izolate. Ideea u- 
nui cerc al economiștilor, ca
re a pornit de la comitetul 
U.T.C. al uzinei, are în ve
dere permanentizarea acestor 
preocupări.

Așa cum este firesc, cer
cul își propune să fie cadrul 
o^țanizat în care membrii săi

(Urmare din pag. I)
Cifrele mâdii ascund în bună 
parte rămînerile în urmă deo
sebit de îngrijorătoare din Ba
cău, Botoșani, Covasna, Har
ghita, Iași și Suceava unde po
rumbul n-a fost semăhat nici 
măcar pe 10 la sută din supra
fețele ce i-au fost destinate. A- 
ceste întîrzieri — dacă nu vor 
fi recuperate printr-un efort 
general al tuturor celor al că- 

Ioc de muncă este ogorul : 
mecanizatori, țărani cooperatori, 
specialiști, activiști — pot avea 
consecințe dintre cele mai se
rioase. Cercetările științifice și 
experiența practică au dovedit 
că orice zi întîrziată la semăna
tul florii-soarelui și sfeclei de 
zahăr după 29 aprilie—1 mai în
seamnă diminuarea cu 5—10 la 
sută a producției ; însămînțarea 
neeșalonată și, mai ales, cu în- 
tîrziere a culturilor legumicole, 
atrage după sine producții sla
be. o valorificare neeficientă 
pentru unitățile producătoare, o 
aprovizionare cu mari și nere
cuperabile minusuri a industriei 
alimentare și a consumatorilor.

Iată de ce timpul foarte bun 
din aceste zile, și care se anun
ță în continuă îmbunătățire 
pentru toată săptămîna în în
treaga țară, trebuie folosit de 
lucrătorii ogoarelor cu eficien
tă maximă, E o datorie înainte 
de toate față de țară, față de 
întregul popor de care mecani
zatorii, țăranii cooperatori, spe
cialiștii, toți lucrătorii ogoare
lor vor trebui să se achite cu 
cinste prin folosirea fiecărei 
ore și zile pentru încheierea în 
timp record a semănatului la 
porumb, la culturile tehnice și 
legumicole. In acest moment de 
maximă încleștare, cînd fiecare 
oră se măsoară în sute de tone 
producție agricolă, este logic, 
firesc ca si aceste zile ale în
ceputului de mai să fie folosite 
cu maxim randament în cîmp. 
unde se hotărăște soarta recol
tei. In Hotărîrea Consiliului de 
Miniștri se prevede că aceste 
zile în care toti oamenii muncii 
din agricultură sînt chemați să 
urgenteze însămînțările, vor fi 
recuperate eșalonat în cursul 
trimestrului II. îndeosebi în ju
dețele și unitățile agricole unde 
se semnalează rămîneri în

ANGAJAMENTE ÎNDEPLINITE
• Unitățile industriale din 

județul Bihor intîmpină ziua de 
1 Mai eu realizarea a peste 50 
la sută din angajamentele luate 
în cinstea celei de a 25-a ani
versări a eliberării patriei.

Prevederile planului la zi au 
fost depășite la producția globa
lă cil aproape 50 milioane lei. jar 
la producția marfă vîndută și 
încasată s-a realizat un plus de 
produse în valoare de 22 mili
oane lei.

la perfecțio-să contribuie 
narea și îmbunătățirea con
tinuă a activității economice 
a uzinei, pe baza cercetări
lor științifice proprii. Este 
ideea pivot a existenței cer
cului. în acest sens, fiecare 
economist primește spre re
zolvare o temă desprinsă din 
programul de activitate al u- 
zinei urmînd ca rezultatele 
cercetărilor să constituie su
portul măsurilor corespunză
toare ce se cer aplicate. Este 
o întreprindere deloc ușoara 

CERCUL
ECONOMIȘTILOR

în
ca 

ac-
în

și, cu atît mai mult, încăr
cată de responsabilitate, ceea 
ce caracterizează, odată 
plus, importanța acțiunii 
atare. Pentru a ilustra 
tualitatea preocupărilor 
cadrul cercului economiștilor, 
reproducem, spre exemplifica
re, cîteva teme alcătuite pen
tru studiu : analiza critică a 
modului de raportare a pro
ducției secțiilor auxiliare in 
plan și evidență ; asigurarea 
necesarului de materii și ma
teriale pentru îndeplinirea 
planului, critica actualului 
sistem de stabilire a norma
tivelor, posibilități de simpli
ficare a metodologie: ; fac
tori care influențează volu
mul beneficiilor și măsuri ce 
se prevăd pentru continua 

• • • e

toate eforturile A MUNCII PATRIOTICE
urmă, specialiștii vor trebui 
să-și dovedească pregătirea 
profesională,. capacitatea orga
nizatorică prin îndrumările teh
nice acordate, prin măsurile 
ce le vor întreprinde în scopul 
folosirii la capacitatea deplină 
■— zi și noapte — a tractoarelor 
și atelajelor. Orice tractor de
venit disponibil prin încheierea 
executării unei lucrări va tre
bui să fie dirijat către sola ve
cină care încă n-a fost pregăti
tă sau însămîntată. Direcțiile 
agricole și conducerile I.M.A., 
I.A.S. și ale cooperativelor a- 
gricole au datoria să asigure 
dirijarea și folosirea tractoare
lor la executarea lucrărilor de 
campanie în alte unități agri
cole decît acelea în care sînt 
permanentizate, atunci cînd e!**  
devin disponibile. Principiul ce 
va prima peste tot trebuie sa 
fie unul singur : tractoarele să 
nu stea nefolosite nici măcar 
o clipă.

Hotărîrea adoptată de Consi
liul de Miniștri înseamnă un 
apel general către toți lucră
torii ogoarelor de a se mobiliza 
în așa fel încit 1 Mai din aceas
tă primăvară atît de neprielni
că desfășurării normale a lu
crărilor agricole să fie cinstit 
prin recuperarea tuturor rămî- 
nerilor în urmă. Tineretul 
mecanizatori, țărani coopera
tori, specialiști — care întot
deauna, dar îndeosebi în ulti
mele săptămîni de maximă în
cordare a dovedit că este o for
ță însemnată a agriculturii, va 
trebui să se mobilizeze în con
tinuare. să participe mai in
tens la executarea lucrărilor 
din această primăvară. Acti
viștii U.T.C. vor trebui să se 
afle în fiecare clipă din zilele 
următoare în acele locuri unde 
timpul înaintat cere să se in
tervină urgent — cu toate mij
loacele, politice, organizatorice, 
practice. — pentru terminarea 
însămînțărilor. Ne exprimăm 
convingerea că oamenii muncii 
din agricultură vor răspunde 
prin fapte apelului făcut în a- 
ceastă hotărîre și, printr-o 
bună organizare a muncii, prin 
înzecirea eforturilor, vor de
păși greutățile existente și vor 
asigura, în acest fel, o temelie 
sigură recoltei anului 1969.

obține în plus aproape 3 000 tone 
zahăr.

• Oamenii muncii din între
prinderile județului Prahova 
tîmphia ziua de 1 Mai cu un 
lanț bogat. Ei au obținut 
primele patru luni un spor 
producție evaluat la circa 
milioane lei, sumă ce reprezintă 
mai bine de 40 la sută din an
gajamentul pe întregul an.

in- 
bi- 
în 
de

100

• Una din cele mai mari în
treprinderi din Iași, Fabrica de 
antibiotice, a depășit angaja
mentele luate în cinstea zilei de 
1 Mai. Colectivul acestei unități 
a realizat în acest an o produc
ție globală suplimentară în va
loare de 2 milioane lei, cu 
300 000 lei peste prevederile an
gajamentului. Totodată, între
prinderea ieșeană a înregistrat 
beneficii peste plan în valoare 
de aproape 4 milioane lei.

In aceeași perioadă, plannl 
pentru export a fost realizat în 
proporție de 102,4 la sută.

(Agerpres) 

A

rentabilizare a producției ; 
stabilirea gradului de folosire 
a capacităților de producție, 
descoperirea rezervelor inter
ne rezultate din folosirea in
completă a timpilor de func
ționare. Sînt, așa cum spu
neam, doar cîteva din teme, 
în ședințele de lucru mem
brii cercului se vor întruni 
pentru a dezbate soluții pro
puse de către autorii lor, con
tribuția colectivă urmînd să 
confere autoritate sporită re
zolvărilor stabilite.

Cine sînt membrii cercu
lui ? Un răspuns este dat prin 
însăși titulatura acestuia : e- 
conomiștii uzinei. Dar nu 
numai ei, necesitatea de a 
propulsa eficienta economică 
a întreprinderii vizînd catego
rii profesionale mai largi. De 
aceea, s-a și considerat nece
sar sa se integreze în colec
tiv și specialiști de altă for
mație : ingineri, matemati
cieni. Concepția organizatori
că a mers insă și mai de
parte. Uzina „Republica" în
treține relații de colaborare 
cu numeroși beneficiari și 
furnizori. Aceasta a sugerat 
ideea ca Ia ședințele cercului 
să fie invitați economiști din 
cadrul acestor întreprinderi 
precum și din partea forului

în județul
Ilfov

oreTe 
acest 
celor 
elevii 
lingă

Duminică, 27 aprilie, a marcat 
în județul Ilfov începutul „Lunii 
record" în cadrul acțiunilor vo- 
luntar-patriotîce pentru îndeDli- 
nîrea angajamentelor formulate 
în întrecerea socialistă. Mobili
zați de către organizațiile U.T.C., 
peste 10 000 de tineri au lucrat 
ieri pe șantierele de irigații, la 
împăduriri și înființarea de noi 
plantații, la înfrumusețarea lo
calităților, strînsul fierului 
vechi, întreținerea pășunilor, e- 
fectuînd lucrări in valoare de 
aproape un milion lei.

Stimulați și de hotărîrea Co
mitetului județean U.T.C. de a 
porni de la ei albumul muncii 
voluntar-patriotice, tinerii ora
șului Giurgiu, într-un număr 
impresionant, au lucrat la ame
najarea parcului, a zonelor verzi 
de-a lungul a 4 kilometri de 
stradă, la strînsul fierului vechi 
și la sistemul intercooperatist de 
irigații Giurgiu-Oinac. La 
dimineții, cînd am vizitat 
imens șantier de lucru al 
mai bine de 1 000 de tineri, 
școlii profesionale de pe 
Șantierul naval, sub îndrumarea 
comitetului U.T.C. și a conduce
rii școlii, participau la strînsul 
electrozilor și a deșeurilor de 
metal. Datorită muncii intens 
desfășurată, in primele două ore 
de lucru au depozitat pe rampa 
de încărcare 120 kg electrozi și 
9 000 kg fier vechi. In același 
timp, colegii lor de la școlile 
profesionale de mecanici agri
coli și construcții executaseră 
peste 1 000 m.c. terasamente pe 
șantierul de irigații din raza 
cooperativelor agriccle Giurgiu 
și Oinac, ceea ce ar însemna a- 
menajarea a circa 100 hectare.

Secvențe și de pe alte obiec
tive ale muncii voi1 mtar-patrio- 
tice din județ : Valea Argovei : 
85 tineri cooperatori au execu
tat 205 m.c. terasamente în in
cinta de 10 hectare, pe care or
ganizația U.T.C. s-a angajat șă 
le amenajeze, cu forțe proprii, 
pentru irigat : Răsuceni : 300
metri liniari de canale trasate și 
200 plopi plantați în aliniamente; 
Bolintin Vale : 13 nectare împă
durite în fondul silvic și 1 400 
plopi plantați în aliniamente ; 
Frăsinet : 260 de tineri au exe
cutat lucrări de întreținere pe 
190 hectare pășune : Snagov ■ 15 
hectare împădurite ; Grădinari : 
a fost amenajat un teren de 
fotbal și unul de volei...

Exemplele ar putea continua 
încă. O apreciere despre hărni
cia tinerilor din județul Ilfov, 
cititorul își poate forma reținîn- 
du-i atenția următoarele date 
sintetice: 250 hectare islazuri 
întreținute, circa 600 hectare a- 
menajate pentru irigații, peste 
30 hectare împădurite, 30 tone 
fier vechi colectate, 7 terenuri 
de sport amenajate, 3 980 plopi 
plantați în aliniamente, aproape 
10 000 de ore muncă^voluntară la 
înfrumusețarea localităților.

O adevărată revărsare de 
energie...

GH. FECIORU

angajați în reușita 
care s-a pornit, 
inseparabilă a ac- 
cercul economiști-

de resort — Ministerul Indus
triei Metalurgice. Menționînd 
că la cerc sînt invitați, de 
drept, cadre didactice — și 
studenți din învățămîntul e- 
conomic superior, economiști 
din instituțiile centrale specia
lizate, avem imaginea comple
tă a celor 
ideii de la

O latură 
tivității în 
lor este aceea a perfecționă
rii cunoștințelor fiecăruia 
dintre membrii săi. Mijloacele 
curente la îndemină sînt nu
meroase. Sursa inițială — 
activarea de pregătire impu
să de temele în rezolvarea 
cărora ești 
pozitiv va 
participarea 
nifestărl de 
sesiuni științifice, 

antrenat. Un rol 
exercita, desigur, 
la diferite ma- 
specialitate — 

expoziții,

demonstrații practice. Dincolo 
de» acestea însă cercul își im
pune chiar prin statutul său 
sprijinirea și mobilizarea eco
nomiștilor la cursurile post
universitare, pentru obținerea 
titlurilor științifice. Un obiec
tiv ambițios, fără îndoială, 
dar care vorbește de la sine 
despre seriozitatea cu care s-a 
pornit la drum, reflectă soli
ditatea reperelor ce directio- 
neaza activitatea economiști
lor de aici.

Cercul și-a propus și o 
funcție de îndrumare. Sînt 
avuți In vedere, în primul rind, 
aalariații uzinei care în pre
zent urmează diferite forme 
de învățămînt fără frecvență 
sau serale : viitorii econo-

STAGIUNEA PERMANENTA

Ora bilanțului

N. UDROfC

Mjh’5
Zilele acestea, în județul Teleorman, acțiunile patriotice concen

trează activitatea a zeci de mii de tineri
Foto : O. PLECAN

DISCIPLINA MUNCO
La Depoul C.F.R. Simeria lu

crează aproape 200 de ti
neri. O forță importantă pe 

care conducerea depoului se ba
zează în realizarea sarcinilor de 
producție ce-i stau în față. Acești 
tineri sînt investiți cu o mare res
ponsabilitate. De munca lor de
pind viețile a zeci și sute de că
lători care circulă pe drumurile 
de fier ce trec prin acest nod de 
cale ferată.

Cea mai mare parte a tine
rilor — lăcătuși — lucrează în 
sectorul de reparații a locomo
tivelor, ei fiind aceia care-și pun 
certificatul de garanție cînd a- 
firmă : „gala din nou pentru 
drum". Mecanicii și fochiștii, în 
număr de vreo 60, preiau și 
apoi conduc zi și noapte aceste 
locomotive care transportă călă
torii și mărfurile. Orice repara
ție executată în fugă, orice în
târziere de cîteva minute la pre
luarea trenului, sau prezentarea 
la serviciu în stare de ebrietate 
și alte fapte asemănătoare pot 
avea un deznodămînt nefericit. 
La C.F.R., disciplina este un atri
but esențial al muncii. O abate
re care în altă întreprindere 
poate trece neobservată, aici este 
sancționată exemplar.

Tinerii de la Depoul din Sime
ria au înțeles acest deziderat, 
fiind conștienți de rolul lor în 
asigurarea unei securități depli
ne a transportului pe calea fe
rată.

— Despre lăcătuși — ne de
clara Teodor Purdea, șeful depou- 

. nu am decît cuvinte de

miști, sau, specialiștii înscriși • 
la cursurile post universitare. 
Dar o dată cu ei sînt vizați 
studenții ce se documentează W 
sau fac practică în uzină. 
Pentru aceștia este prevăzut 
un sprijin permanent, axat 
pe elementul de consultație, 
atît de necesar în pregătirea 
lucrărilor sau examenelor.

Iată-ne, așadar, la un pro- 
mițător început de drum. 0 
Trimestrial, membrii cercului 
au căzut de acord să-și dea 
întîlnire pentru a etalona £ 
activitatea desfășurată de " 
fiecare din ei, dar in același 
timp pentru a acumula. Una A 
din ședințe are de altfel ca- w 
racter specific de informare, 
documentar. A

— Ședința de lucru care a w 
marcat inaugurarea cercului 
nostru, ne spune tov. Mircea 
Ghenici, membru în comite
tul U.T.C. și secretar al cer
cului economiștilor, a avut 
loc cu puțin timp în urmă. 
Ea s-a bucurat de participarea 
a numeroși invitați a căror 
prezență promite să asigure o 
ținută superioară dezbaterilor 
preconizate. De altfel, condu- 
cerea Academiei de științe e- 
conomice, prin tovarășul rec
tor Marin Lupu. a desemnat 
și un delegat permanent. In 
persoana conf. univ. Constan
tin Pintilie, să țină legătura 
cu noi.

Faptul se cere subliniat. Ca 
și solicitudinea pe care insti
tuțiile centrale au dovedit-o, 
ținînd să fie reprezentate încă 
de Ia prima întrunire a eco
nomiștilor.

Inițiativa comitetului U.T.C. 
de la uzina „Republica" a 
devenit realitate. Ecoul pe 
care l-a avut în întreprinde
re este ilustrat de prompti
tudinea cu care s-a pornit la 
treabă. Dată 
practică a 
țiative, ne 
cunoscută 
mandind-o 
ment real, 
tineri specialiști pot să in
troducă în circuitul valorii 
capacitatea cunoștințelor lor.

fiind valoarea 
unei astfel de ini- 
grăbim s-o facem 
cititorilor, reco- tate numărul celor 34 de 
ca pe un instru- —- J-----------------v-' -1- -
eficient, prin care

laudă. Deși unii au terminat 
școala profesională de puțină 
vreme, ei s-au încadrat repede 
în ritmul nostru de muncă, exe- 
cutîiid lucrări de bună calitate, 
întotdeauna ne-am încadrat în 
norma de timp necesară repară
rii unei locomotive, fără să se în- 

reais treze apoi nici o defectare a 
acestora pe traseu...

Regret că nu pot vorbi la fel 
și despre mecanici sau fochiști, 
continuă interlocutorul nostru.

Citindu-ne uimire pe față, ne 
explica :

— Sa nu credeți cumva că 
toți ar fi indisciplinați. Departe 
de mine un asemenea gînd. De 
la începutul anului s-au înregis
trat doar două încălcări ale dis
ciplinei savîrșite de tineri. Față 
de anii trecu ți, numărul lor a 
scăzut mult. Dar ne 
țumi acest lucru ?

Ne relatează cele 
teri. Prima aparține 
Noaghi, mecanic de

poate mul-

două aba- 
Iui Lucian 
locomotivă.

CARE AU DEVENIT
MEMBRI DE PARTID
Nu, nu este deloc întîmplă- 

tor faptul că în această între
prindere ieșeană, cel mai mare 
număr de membri de partid e 
recrutat din rindul tinerilor. Și 
chiar mai mult decît atit : cel 
puțin 75 la sută dintre ei sînt 
primiți din organizația U.T.C.. 
au recomandarea comitetului 
U.T.C. al uzinei — după cum 
ne confirmau, pe rind, Dumitru 
Ilițescu, secretarul comitetului 
U.T.C. și inginerul Dan Sorin, 
secretarul de partid al uzinei. 
Iar explicațiile, așa cum ne sînt 
oferite de dialogul purtat cu cei 
doi interlocutori, vin să com
pleteze imaginea de ansamblu 
cu trăsături noi, care pun a- 
mănuntele In mai multă lu
mină. Uzina este ea însăși o 
unitate tînărâ, nu are decît cîți- 
va ani de la intrarea în func
țiune. Este Uzina de pfelucrare 
a maselor plastice. „în mod fi
resc, în procesul de producție 

• al unei astfel de întreprinderi, 
este antrenat in primul rind ti-

închega un colectiv 
organizație de partid 

Am înțeles ca avem 
de prim ordin în 
tinerilor care să spo-

n ere tul, iar ponderea sa nume- 
A rkfi fi calitativa ••?-« determi- 
" nat să ne orientam cu precă

dere asupra lui". (Dan Sorin).
M „O unitate nouă are nevoie, 

pentru a 
bun, de o 
puternică, 
îndatorirea
pregătirea 
rească și să întărească rîndurile 

organizației de partid. Nu este a- 
A cesta unul din principalele sco- 

puri ale muncii educative des
fășurate de U.T.C. Y*,  adaugă și 
Dumitru Ilișescu.

Acestea ar fi argumentele 
care justifică cu destulă exacti- 
tate numărul celor 34 de ti
neri deveniți membri de partid 
anul trecut, ca și al celor pri- 

• miți deja sau recomandați de 
comitetul U.T.C. în primele luni 
ale acestui an. Așa se explică 
și ritmicitatea, intrată în obiș
nuință, cu care tinerii, după ce 

_ își exprimă dorința în acest sens, 
sînt luați în discuția comitetului 
U.T.C. pentru a li se elibera, 
sau nu încă, recomandarea : 23 
noiembrie, 6 decembrie, 26 de
cembrie, 16 ianuarie, 4 februa
rie etc. Amănuntele inițiale, oa
recum spontan observate, îmbie 
însă la o analiză mai temeinică. 
Drumurile spre interior pe care 
le bănuiam din această succintă 
privire introductivă ne cheamă 
să Ie cunoaștem mai îndeaproa
pe. Lăsîndu-ne purtați de în
demn, am discutat cu cîțiva din
tre cei 34 primiți anul trecut și 
alți cîțiva dintre cei primiți a- 
nul acesta în partid. Nu ne-a 
fost greu. Prin fiecare loc pe 
unde treceam, secretarul comi
tetului U.T.C. găsea exemple cu 
care să-și argumenteze cele spu
se anterior. Indiferent de în
tîmplare, însă, dincolo de a- 
ceste exemple, un element co
mun tuturor afirmațiilor ne-a 
reținut atenția și ne-a oprit pe 
loc întrebările. „Muncesc la fel 
ca și mai înainte. Poate ani de
venit ceva mai serios, mai exi
gent cu lucrările altora și cu 
propriile mele lucrări. Dar în e- 
sență dezvolt coordonate majore 
ale personalității mele, deja con
turate, fundamentate. Am fost 
primit în rîndurile partidului 
pentru meritele mele de pînă a- 
cum, singurele care pot pronos
tica o evoluție ulterioară. Dar pe 
acestea le-am dohîndit în cadrul 
organizației U.T.C. și ei îi da
torez în primul rind titlul de co
munist cu care mă mîndresc. 
Organizația U.T.C. este cea ca
re mi-a lărgit orizontul de cu
noștințe, mi-a încurajat acțiuni
le, m-a sprijinit la nevoie. Este 
un lucru care nu se poate uita".

Preluînd în stația Deva un tren 
de marfă fără să verifice starea 
tehnică a locomotivei, în apro
piere de Simeria el a fost nevoit 
să oprească, încurcînd circulația 
timp de 6-1 de minute (provocînd 
astfel întîrzirri mai multor acce
lerate). Al doilea caz de indis
ciplină a fost săvîrșit recent de 
către fochistul Gheorghe Fulga. 
în seara zilei de 14 martie, acest 
tînăr s-a prezentat la serviciu 
sub influența consumului de al
cool. In noaptea aceea avea mi
siunea să conducă trenul de per

MUNCA EDUCATIVA ?
soane 2116 spre Petroșani. Evi
dent, colegii de muncă l-au 
oprit să facă o faptă necugetată. 
Intenția sa n-a rămas însă ne
pedepsită. Conducerea depoului 
l-a retrogradat pentru trei luni 
ca simplu lucrător, urmarindu-1 
cu atenție dacă își mai poate re- 
cîștiga locul Ia bordul unei lo
comotive...

Sancțiunile au fost prompte, 
fără menajamente. Aspectul lor 
educativ n-a întîrziat sâ apară. 
Despre Lucian Noaghi, șeful 
depoului spune că „verifica 
acum de două ori o locomotivă 
înainte de a o prelua", iar celă
lalt își ispășește sancțiunea re
semnat, convins de justețea ei și

ne-a
Ion
nu-

inflCni

Așa se face că, de fapt, cu 
fiecare dintre cei mai proaspeți 
membri de partid am discutat 
despre organizația U.T.C., des
pre datoriile morale care îi lea
gă pe aceștia de organizația de 
tineret. După cum 
mărturisit proiectantul 
Danscoi, de pilda : „Mă 
mar printre membrii organiza
ției U.T.C. 'țfei de la înfiin
țarea întrepiinWni și pot spune 
ca întreaga mea activitate s-a 
desfășurat în cadrul ei. Cei mai 
huni ani ai mei de pînă acum, 
formația mea profesională și po
litică, sînt în mare măsura re
zultatul activității depuse în or
ganizația U.T.C. Intr-un fel se 
poate spune că am încheiat o 
etapă din viață dar am înche- 
iat-o într-un mod care o con
tinuă de fapt". Sau operatorul 
Alexandru Tăhăearu, de la sec
ția I : „Prin intrarea în partid 
am devenit, desigur, mai matur, 
dar aceasta nu înseamnă că am 
ieșit din rindul tineretului. Cel 
mult, m-am alăturat celor mai 
buni dintre ei. Organizația 
U.T.C. este cea la care am a- 
pelat cînd am vrut să mă în
scriu la seral, și în toate pro
blemele mele personale". De la 
secretarul comitetului U.T.C. a- 
flăm și alte amănunte pe caro 
discuția cu Tăbăcaru nu ni le 
«dezvăluise. Tînărul din fața 
noastră a fost primul muncitor 
din uzina care s-a angajat să 
lucreze pe patru mașini, în loc 
de două, care apoi, mai tîrziii, 
a fost recomandat de organiza
ția U.T.C. pentru a fi trimis 
peste hotare, la specializare și 
care nu de mult, s-a an
gajat împreună cu ceilalți ti
neri ai secției I să ia în răs
pundere directă și în păstrare 
socialistă cele 49 de mașini. 
„Este o acțiune care ne impri
mă un mai dezvoltat sentiment 
de răspundere față 
noastră, față de 
U.T.C., care cultiva 
timpului celei mai
gențe 
ceeași 
tregită 
Milica 
mai 20 de ani ai săi, se 

de munca 
organizația 

în noi 
înalte 

înșine".

sen- 
exi-

A- 
în-

față de noi
impresie este apoi 
și de discuția cu tînăra 
Moisiuc, care, la cei nn-

nu-

PERMANENȚE
(Urmare din pag. I)

nîlor de plan. A fost doar un 
avantaj teoretic. Dovadă — la 
încheierea trimestrului pe po
diumul întrecerii au fost con
firmate alte colective din ca
drul secției, respectiv produ- 
rile 1, 2, 3 și 4. O slăbire a 
ritmului din partea primilor ? 
Un tur de forță reușit de cei- 
lati ? Oricare ar fi răspunsul, 
se impune subliniat efectul, 
rezultatul acestei pasionante 
dispute : secția II lenjerie și-a 
îndeplinit planul pe trimes
trul I al acestui an în proporție 
de 105,2 la sută.

întrecerea individuală ce se 
desfășoară aici, ca pretutindeni, 
își imprimă hotărîtor efigia sub 
linia care marchează realizările 
integrale. Ne simțim din nou 
obligați la rememorare. Din 
1968, o dată : 168 de salariați 
au fost declarați fruntași în 
întrecerea socialistă.

Care este situația acum ? 
Numărul celor aflati în planul 
posibililor posesori ai steluței 
de fruntaș în întrecere pe a- 
nul 1969 se ridică la 288, Pu- 

tocmai de aceea — după cum 
spunea el însuși — hotă rit să 
nu mai ajungă niciodată într-o 
situație asemănătoare. Mai ales 
că, pentru fapta sa, Gheorghe 
Fulga a trebuit să dea socoteală 
și în fața organizației U.T.C. în
trunit în ședință, la 3 zile după 
întîmplare, comitetul U.T.C. i-a 
dat mustrare cu avertisment, in- 
criminînd aspru abaterea sa do 
la disciplina.

— Și în alte da ți organizația 
de tineret a procedat la fel — ne-a 
spus Mircea Ionescu, secretarul 

comitetului U.T.C. Și pe Lucian 
Noaghi l-am discutat într-o adu
nare generală. întotdeauna am 
intervenit pentm curmarea acte
lor de indisciplină.

La aceste vorbe, șeful depou
lui a făcut o remarcă neaștep
tată :

— Dar numai după ce îi sanc
ționam noi...

Remarca șefului de depou a 
atins un punct sensibil ce ca
racterizează stilul de muncă al 
comitetului U.T.C. Intr-adevăr, 
acest organ s-a mulțumit sa ia 
atitudine după ce s-a produs 
fapta de indisciplina, neinițiind 
acțiuni de prevenire, de întă
rire a disciplinei la fiecare loc de

mără și ea printre cei mal 
proaspeți membri de partid.

— Colegii de muncă m-au 
felicitat cînd au auzit, ne spu
nea ea. Nu s-a mirat nimeni că 
aș fi prea tînăra. Maturitatea u- 
nui om nu se măsoară după 
vîrstă. Iar pentru mine, faptul 
că am primit recomandarea or
ganizației U.T.C. este o dovada 
ca utecișlii au avut încredere în 
maturitatea mea‘.

Aceasta dovada de încredere 
este cu atît mai evidentă, cu 
cît, în actul recomandării pen
tru primirea în partid, exigența 
este așezată la loc de frunte : 
„Noi pornim întotdeauna de la 
dorința tinerilor de a deveni co
muniști, afirma într-un fel da 
concluzie Dumitru Ilișescu, dar 
acesta nu este decît un punct de 
plecare. Altfel ar fi trebuit ca nu
mărul celor 34 de anul trecut «ă 
fie mai mare. Insă cererea tine
rilor este supusă în mod firesc 
aprecierii biroului organizației lor 
și apoi a comitetului coordona
tor. Cîntărim toate datele cu a- 
tenție, le trecem printr-o analiză 
caro se dorește un a- 
devarat examen al maturității 
politice și profesionale, vrem ca 
în rîndurile comuniștilor să pă
trundă înir-adevăr cei mai bnnîl 
tineri dintre noi".

Un singur exemplu, dar nu 
și ultimul, în acest sens : orga
nizația de partid constituită în 
cadrul serviciului C.T.C. al u- 
zinei, în urma recomandării de 
către organizația U.T.C. a celor 
mai buni tineri din acest loc 
de muncă, face în prezent do
vada unor preocupări mature și 
perseverente, pe linia cultivării 
unor cerințe calitative de înalt 
nivel, configurîndu-și un profil 
ale cărui trăsături esențiale sînt 
în primul rind suflul înnoitor 
și perseverența. Acei tineri care 
au devenit membri de partid 
constituie, apoi, după cum ne-au 
confirmat aproape toți interlo
cutorii, rîndurile cele mai acti
ve ale organizației lor, situîn- 
du-se printre vîrfurile de nă
dejde ale vieții de partid și ac
tivității în producție.

D. MATALĂ 
ION CHIRIAC

■

nîndu-ne la dispoziție docu
mentul de evidentă al acestora, 
tovarășa Ioana Păun, preșe
dintă a comitetului sindicatului 
din secție, ne atrage atenția 
asupra unui amănunt : eviden- 
tiatii în întrecere aparțin tu
turor sectoarelor de activitate, 
din ambele ture de lucru. Ni 
se dă astfel de înțeles că sec
ția 1 nu cunoaște împărțiri pe 
compartimente diferențiate ca 
importanță, că în competiția 
pentru rezultate din ce in ce 
mai bune sînt angajați, în e- 
gală măsură, toți lucrătorii 
secției.

Pe anul 1969 angajamentul 
Fabricii de confecții și trico
taje București are în vedere 
realizarea unei producții 
globale în valoare de 105 mi
lioane lei. în împlinirea aces
tui obiectiv sînt angajate evi
dent toate secțiile întreprin
derii. Care dintre ele vor reuși 
să cucerească cele mai autori
tare rezultate titularizând ast
fel titlul de fruntaș în între
cerea socialistă ? Răspunsul îl 
vom afla la încheierea anului. 
Deocamdată, secția II și-a de
pus candidatura.

muncă. O practica greșită, după 
părerea noastră. Aici, mai mult 
decît în alte locuri, trebuie să 
primeze activitatea așa-zis pro
filactică, de depistare a germe
nilor indisciplinei și extirpare a 
lor cît mai urgentă. Nu trebuie 
nici o clipă uitat că specificul 
locului de muncă face ca urmă
rile oricărui act de indiscipli
nă să fie ireparabile, cum 
s-a întîmplat, din nefericire, nu 
de mult chiar pe raza de acțiune 
a Direcției regionale C.F.R. 
Deva, de cara aparține și De
poul din Simeria.

Revenind la activitatea comi
tetului U.T.C. al Depoului tre
buie sa facem șî o altă remarcă. 
Pentru trimestrul I a.c. el nu are 
un program de activități. Ne-a 
fost arătata în schimb o hîrtie 
îngălbenită de vreme, care pur
ta data de 31 martie a.c., des
pre care Mircea Ionescu spunea 
că este programul de activități 
pe trimestrul al Il-lea. Deși nu 
înțelegeam un asemenea para
dox, am considerat totuși docu
mentul ca atare, dar, spre regre
tul nostru, el nu conține nici mă
car o singură referire la elemen
tul, disciplină, la necesitatea în
tăririi ei. Suit consemnate doar 
excursii, seri dîstractiv-culturale 
și cam atît. Așa cum este întoc
mit, poate li transferat foarte 
bine la Industria laptelui sau la 
Marmura — două întreprinderi 
din oraș, potrivindu-se ca o mă
nușă și acestor domenii de acti
vitate. Specificul întreprinderii 
ceferiste, imperativele muncii 
sale nu și-au găsit în el, în nici 
o formă, concretizarea. Ceea ce 
înseamnă mai mult decît o re
gretabilă eroare.

AL. BALGRADEAN
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CARMEN FDCȘA 
(Licgvd ftr. J5 — Efaes^rpri

Se predă

în ultimele zile do școală, viitorii absolvenți au purtat 
un însemn distinctiv, precum elevii din imaginea de 

față...

ștafeta...

Festivitatea continuă 
cu un concurs fulger

DACA AR EXISTA O 
CARTE DE AMINTIRI A 
PROMOȚIEI CE AȚI 
NOTA ÎN EA LA CAPĂ
TUL CELOR 12 ANI DE 
ÎNVĂȚĂTURĂ ?

O carte a promoției ? 
Iată o idee care a incitat 
fantezia și numai limitele 
de timp și spațiu ne îm
piedică sa relatăm 66 000 
de răspunsuri, fiecare cu 
nota sa personală, inedită. 
E o întreprindere pe care 
o transferăm scriitorilor o- 
dată cu dorința elevilor de 
azi de a nu mai tînji după 
o carte „a lor“ și „pentru 
ei". La urma urmelor, n-ar 
fi un lucru atît de greu de 
realizat, cartea este aproa
pe scrisă de fnsăsi viața e- 
levilor, cu toată bogăția ei 
de fapte, întîmplări și eroi 
contemporani.

Noi, mai modești, de
dicăm acestei promoții 
doar o pagină de ziar șl în 
s p a ți ul ei reproducem 
fragmente de amintiri a- 
fiarținînd doar cîtorva e- 
evi din școli alese cu to

tul întimplător, prolog la 
amintirile ce se vor depă
na în ziua consacrată aces
tora — ultimi zi de școa
lă.

„Ce-aș scrie acum fa 
capătul anilor de școală ? 
Numai cîteva cuvinte : „A 
fost frumos !“ Au fort 12 
ani de răspunsuri la între
bările mele. Acum rtut e- 
di fi cată și pregătită să ptm 
alte Întrebări vieții-. (Adri
ana Popescu — Bucureștii.

„De fapt ne rămîne 
destul de puțin timp pen
tru emoții, nostalgii. Eu, 
cel puțin în afara celor 
două confruntări, Ibacala- 
ureatul și admiterea în fa
cultate) trebuie să mai 
particip încă la una, faza 
pe țară a olimpiadei de 
matematică. Mi-e frică ca 
nu cumva despărțirea de 
liceu să se facă pe nesim
țite". (Florian Potra — 
Cluj).

„Lisați-mă si spun ci 
noi am numit ani de zile 
școala „Bastilia-. $i, cre- 
deti-mă, tare mi-a fost dra
gă această „Bastilie". Dra
gă, pentru ci m-a fămt 
să rezolv pînă h 2 noaptea 
probleme, or să lucrez fa 
planșa de desen ; dragă, 
pentru ca atunci cînd am 
chiulit și eu o dată, m-im 
simțit Ln «mlpă. «n m «m 
care fură ceva vieții : dra
gă. pentru ci ■>-> farut di 
deacopăr in pnifa rnri — 
dincolo de ticurile, iroab- 
fa $i fonodefa far saae — 
spirite mțrltpte care m 
desebidesm cnriczitaîea d 
tran<formau „ob^otia tn- 
vițăturn0 In „pfarrrrs fa- 
vățăturii- Iți ■nfaBBne. 
dragă -Bastil ir pe alia 
♦m ti men tul de rigrafai ca 
care mă lași si plec fa 
lume, liberă, spre |a<dk- 
sic-. (I. T. — Bucâțs .

„Abia în bceu mt-aiB dat 
seama ce înseamnă să fu 
elev și am căutat fa «tăpf- 
□esc bine această

Am crescut, am intrat în- 
Lr-o zonă de maturitate care 
obligă. Pierd degajarea de 
a privi viața cu ochii copi
lăriei, regret, deși îmi pare 
bine ca am crescut..." (Ro- 
sana Bîrceru — Timișoa
ra).

„E posibil ? 15 septem
brie 1969 nu mă va mai 
găsi în banca mea, cu noi
le manuale rinduite pe pu
pitru, acest frumos dar de 
ziua noastră. In fond, 15 
leptembrie, de cînd mă 
știu elev este ziua noastră, 
a elevilor. Adică a fost 
Sau mai este. Dar nu va 
mai fi și a mea. Pentru ci 
eu mă socotesc student E 
„vina" școlii că am acest 
sentiment. Mi-a dat nn nu
mai cunoștințe d p certi
tudini. $i e „vina" societâ- 
ții că ne-a inoculat acest 
optimism, că a falătnrat 
toate barierele din calea 
devenirii noastre. Da, fte- 
tem o generația fericită. 
Dar rtntem o generație 
care cxmoa>tan prețul *-  
cea tel fericiri |d oMăgițifla 
pe care urmează ai fa oMk 
răm". tSorm Drnsaitru — 
Tirgoe^te

penala dfa paginii t C. CONSTANTIN

Toast pentru cei

mai buni

IJtftL 
M *=* ti

rostit de 66000 de ori

învățătura. într-o colec
tivitate școlară — se poate 
asemui cu o mare compe
tiție spirituală în care se 
înfruntă și se confruntă 
curiozitatea adolescentină 
— întreținută și acoperită 
de cultura dascălilor — 
pasiunile, inteligențele, ta
lentele însoțite de hărnicie 
și perseverența. Clasa a 
XII-a a anine la startul în
trecerii. După ce a impri
mat școlii, prin anul în 
plus petrecut pe băncile ei, 
o atmosferă de seriozitate 
și maturitate îneît, mai în 
glumă, mai în serios, ele
vii ei ș:-au cistigat titlul 
de „studenții școlii" — a- 
cum preda ștafeta. La fes
tivitatea noastră am adunat 
un buchet de tradiții șco
lărești, de inițiative ce par
ticularizează cadrul so
lemn în care absolvenții iși 
i-au rămas bun de la școa-

Insofiți-ne !
în venerabilul liceu 

bueureștean „Nicolae Băl- 
cescu". clasa a XII-a a 
păstrat pînă azi, în mo
mentul absolvirii, simboli
ca cheie a științei, preda
tă lor de ultima promoție 
a liceului. Astăzi, o încre
dințează celor dintr-a XI, 
viitoarei promoții. Actul 
înmînării cheii se oficiază

intr-o ioie®«atp ta c*ns  
se îmbină obiceiuri
vechj cu cco-
tempom Zde fa sxr «favu 
au migăht la i papfaws m 
care doar foraaa «te anti
că, cootmsrtxd i iprâni Ve- 
sAnrintid. foarte actual, 
luat fa rata »oofa- * pnu 
ea. în fața societății- de a 
se realiza pe de^n pe te
melia trainică dădiiă de 
școală. Peste fa papiru
surile ar vor limrelti și to- 
gâmtetul fiecărei promoții 
va contura crezul, condiția 
de a fi a generației so
cialismului. Pînă atunci, 
însă, promoția numărul 1 
a clasei a XII-a din liceul 
bucurestean. încheie aceas
tă solemnitate într-o pe
trecere tinerească alături 
de cei care le-au însoțit 
viața de școală — profesori 
și colegî-

Liceul nr. 10 din Timi
șoara dă anul acesta 360 
de absolvenți. 360 de bă
ieți și fete străbat coridoa
rele clădirii, din clasă în 
clasă, predînd, simbolic, 
ștafeta științei și perseve
renței. Cîteva minute lec
țiile se întrerup, dar ni
meni nu se supără ; clasa 
a XIT-a, trecută prin expe
riența școlii, ține o singu
ră și ultimă „lecție* 1, de 
gratitudine față de profe-

«fa IfaC*

ce friMas ar fi fart «facă 
if»:mii vâ&OU&ar ■
iifam 
al eirofa 
„cufaor vă 
n-au tacă 
cat ’

Vă aantu ? La 15 sep
tembrie refatam iim^cnhd 
rmrQwiint al izt&arii din
tre „'«fatele" acestui an 
școfar — elevn de 6 ani șî 
_reteranii" yeoih — efava 
ciasei a XII-OL Fotorepor
terul notru a curpnnfl 
metfatal clipei, dtad cei da 
1,80 m înălțime, ușor aple
cați. ii c^^d**™*̂* 1 spre pri
mele abecedare pe cei 
nan. Acam, cei năd mu o- 

czria aă-fi conducă „cole
gii- spre „un abecedar* 1, 
ceva mii compheat — al

Tîrgu Mureș. Un sondaj 
„ad-hoc" în liceele „Bo
lyai1", „Al. Papiu Hanan", 
„Unirea"1 și Liceul de mu
zică și arte plastice arată 
că 476 dintre actualii ab
solvenți de liceu — români 
și maghiari — doresc iă 
urmeze facultăți, 122 op
tează pentru școli postli- 
ceale, 54 vor să intre direct 
în producție șî numai 3... 
nu știu încă ce vor face.

Planuri, proiecte, toate 
prezentate în ultima oră de

șoofaf. 
că

Toastăm pentru ei fiind
că realmente o merită. Sînt 
elita generației, vîrfurile 
școlare care s-au detașat 
auto-exploatîndu-și în sen
sul cel mai bun al cuvîntu- 
lui, comorile naturale cu 
care au fost înzestrați — 
inteligență, talent, aptitu
dini. Sînt cei care au stră
bătut liceul cu note de IO, 
premianții, sînt compo- 
nenții claselor speciale 
care s-au angajat deliberat 
la eforturi în plus față de 
colegii lor, sînt reprezen
tanții noștri la olimpiadele 
științifice școlare, naționale 
și internaționale, sînt mem
brii cercurilor și societăți
lor științifice și culturale în 
care au semnat primele în
cercări de creație. N-au să- 
vîrșit acte de eroism. Pur 
și simplu și-au făcut pe 
deplin datoria, au fost e- 
levi nu numai pentru că 
au purtat matricola școlii, 
ci pentru că au trăit 
intensitate maximă anii 
învățătură luînd de
școală tot ceea ce poate da 
fi chiar oeva In plus. Nu-i

cu 
da 
la

transformăm în vedete, d, 
recunoscîndu-le meritul, îi 
așezăm în primele rînduri 
ale festivității celor 66 000. 
Avem nevoie de un cult al 
elevului foarte bun, ex
cepțional, în stare să de
clanșeze spiritul de emu
lație, instaurînd acel cli
mat de seriozitato despre 
care sa vorbește atît, prin 
puterea exemplului. Am fi 
vrut să transcriem nume la 
acel imaginar panou de o- 
noare al promoției, și avem 
la îndemînă o mulțime, 
furnizate de coresponden
ții noștri din țară, dar ne 
gîndim sa nu nedreptățim 
alte sute de elevi emi- 
nenți pe care încă nu-i 
cunoaștem. De aceea, re
nunțăm în favoarea școli
lor, care, avem convinge
rea, vor ști să-i sărbătoreas
că pe toți. In ceea ca ne 
privește, ne rezervăm o- 
noarea unei obligații plă
cute : sa-i căutăm peste 
ani, cînd na vor putea răs
punde la întrebarea j „Ca 
ați așezat alături da titlul 
da azi“ — „elev ami- 
nent <*.

încă 48 de ore elev...
Astăzi și mîine absol

venții mai flint încă elevi. 
Ultimele ore de clasă se 
desfășoară într-o atmosfe
ră de mare seriozitate. 
Parcă cu intenție, pentru a 
profita încă de cursuri. Se 
pun note — ultimele note, 
40 încheie medii — ulti
mele medii. Și după aces
te 48 de ore, pînă în 24 
mai, fără note și fără cata
log, ei vor mai beneficia 
de un ajutor substanțial în 
pregătirea pentru exame
nul de bacalaureat. Vacan
ta școlară, la rîndul eâ, ul
tima, e încă foarte departe. 
Mai apropiate sînt două 
încercări grele: bacalaurea
tul și concursul de admite
re în învățămîntul supe
rior — pentru cei care in
tenționează să devină stu- 
denți. Și cum concursul

este deschis tuturor absol
venților, sînt foarte mulțl 
aceia care intră în compe
tiție. Școlile au lucrat 
gospodărește întocmind o- 
rare, do data aceasta pen
tru pregătirea bacalaurea
tului. Urmează recapitulări, 
consultații, meditații. în 
cele din urmă, totul depin
de însă de candidații la 

bacalaureat. Ca să devii 
bacalaureat nu este chiar 
atit de ușor. N-o spunem 
ca o amenințare, ci ca o 
formulă în stare să 
leze efortul maxim.
din urmă datorie 
școlii; ea primește,
certitudinea că investițiile 
sale de 12 ani au găsit un 
teren fertil.

Așadar, să facem liniște. 
Se învață 1

stimu- 
E cea 
plătită 
astfel,

UNIVERSITARII l$l
FORMULEAZĂ EXIGENȚELE

Prof. Mii*,  dr. docent 

JEAN UVESCU, 

■feeFire corespondent 
ei Academiei, 

tacâor ai Unicersitdții 
București

momentul cînd 
ia noastră de cultu

ră generală dă primii ei 
baealaureați absolvenți 
ai clasei a XII-a, satis
facția generală pentru a- 
cest pas înainte al învă- 
lăminfului mediu este 
împărtășită și de uni
versitari, care-și exprimă 
certitudinea că de acest 
progres va beneficia și 
școala noastră superioa
ră. perfecționată ca 
structură, conținut și or
ganizare prin actele de
finitivate anul 
dent.

Multi dintre 
venții liceului iși 
rostul in viața bogată a 
țării noastre la nivelul 
acestor studii. Alții însă, 
destul de mulți, năzuiesc 
spre învățămîntul supe
rior, pentru a-și conti
nua. lărgi și aprofunda 
studiile și a deveni ingi
nerii, profesorii, medicii, 
cercetătorii, specialiștii 
de înaltă calificare soli
citați pe scară mereu 
lărgită șî la nivelul me
reu mai ridicat de con
strucția economică, cul
turală. științifică. De ni
velul inițial al studenți
lor începători depinde 
gradul de pregătire pe 
care-l poate realiza uni
versitatea, și e firesc să 
știm că. după 12 ani, ni
velul bacalaureaților 
noștri e superior celui de 
pînă acum, de după 11 
ani. E vorba mai întîi de 
însăși maturitatea spiri
tuală a noilor absol
venți ; aceasta va deter
mina o mai mare serio
zitate. și o mai chibzui
tă orientare spre faculta
tea preferată atît după 
năzuințe, cît și după ap
titudini și capacitate, 
astfel îneît studiul uni
versitar să pună cît mai 
larg în valoare posibili
tățile individuale, crea
toare, ale studentului. 
După doisprezece ani de 
școală așteptăm ca șî o- 
rizontul de cultură gene
rală să se formeze la

an nivel mai adecvat, 
pentru a spori capacita
tea de informare a stu
dentului (de pildă : prin 
cunoașterea limbilor 
străine], interesul, înțe
legerea matură pentru 
problemele ideologice și 
politice, fără de care nu 
se poate imagina un ce
tățean demn de epoca 
socialismului și comunis
mului. In sfîrșit — but 
not least — cu doispre
zece" ani de școală creș
te cantitatea și calitatea 
cunoștințelor din dome
niu] in care viitorul stu
dent se va specializa în 
universitate, ceea ce va 
permite o și mai nuan
țată aprofundare a pro
blematicii științifice, atît 
de complexă în vremuri
le noastre.

Iată motive întemeiate 
pentru a aștepta cu 
bucurie pe noii studenți 
în amfiteatrele și labo
ratoarele noastre, în
credințați că vor munci 
cu rîvnă și cu pricepere 
pentru a-și însuși la ni
velul necesar știința și 
tehnica".

să vă 
viață, 

sudea- 
lucru,

Acad.
EUGEN RADULESCU, 

rectorul Institutului 
agronomic-București

Prof. dr. 
PIUS BRÎNZEU, 

rector al Institutului 
de medicină-Timișoara

la 
lup- 

să 
este 
toa-

„Pretențiile pe care 
noi le adresăm pășirii in 
pragul învățămîntului 
superior sînt de fapt, 
niște sfaturi destinate 
dăruirii muncii și vieții.

Mai întîi, nu trebuie să 
uitați că viața este o 
permanentă bătălie. Tre
buie să lupți pentru că 
nimic nu vine de 
sine. Voi trebuie să 
tați, să învățați și 
considerați că totul 
posibil dacă puneți
te forțele în joc. Socotiți 
că prin muncă se poate 
obține totul. Cu cît se in
vestește mai multă mun
că într-o acțiune, cu atît 
aceasta va fi mai per
fectă. Fără muncă nu țe 
poate obține nimic ma
re. Noi vă punem la dis
poziție laboratoare mari, 
bine utilate. Intrînd în 
ele, veți avea prilejul să 
faceți cunoștință eu uni
versul științelor cărora 
vă dedicați. După ce le 
veți străbate, la capătul 
lor, vă așteaptă labora
torul vieții căruia noi vă 
pretindem să-i dăruiți 
toată priceperea voas
tră.

In al doilea rlnd, tre
buie să fiți pătrunși de 
ideea că singura călăuză

în acțiunile voastre tre
buie sâ fie interesul ge
neral. El trebuie 
fie conducător în 
Interesul general 
ză colectivele de
le asigură reușita. Sa ți
neți seama și de faptul 
că interesul general pri
mează interesului perso
nal. în socialism, intere
sul general se îmbină în 
mod organic cu intere
sul personal. Dacă vreți 
să reușiți în viață, să vă 
ridicați in fața celor din 
Jurul vostru și în 
voastră înșivă, 
luptați numai 
binele social. El 

propriul

fața 
atunci 
pentru 
vă asi- 
vostru

In al treilea rînd, nu 
vă mulțumiți niciodată 
cu ceea ce ați realizat. 
Efortul șî deprinderea de 
a munci, cîștigată în li
ceu, în școala superioară 
se cer amplificate. Nu 
uitați că profesiunea a- 
leasă este o permanentă 
ucenicie. Momentul cel 
mai greu este debutul și 
acest debut poate să fie 
marcat de unele eșecuri. 
Chiar dacă aceste eșecuri 
se produc, mergeți mai 
departe. Ele nu trebuie 
să vă frîngă elanul și 
nici să facă din voi, sim
pli icari. Acestea sînt 
pretențiile noastre'*.

„Ce așteptăm de la a- 
ceastă promoție de ab
solvenți ? Să se ridice la 
nivelul intelectual al 
unui concurs de admite
re, să ne angajeze pe 
noi, examinatorii, intr- 
un dialog științific de 
ținută din care să vedem 
că răzbate pasiunea pen
tru profesia aleasă".

Prof. univ.
OCTAVIAN FODOR, 
membru corespondent 

al Academiei, 
rector al l.M.F.-Cluj

„Am sentimentul că 
absolventul a 12 clase 
e mai apt să abordeze 
studiile medicale. Nu
mai un tînăr cu o bună 
formație științifică și 
înarmat cu o cultură u- 
manistă va fi pregătit să 
facă față studiilor uni
versitare, să răspundă, în 
cazul nostru, misiunii 
nobile a profesiunii de 
medic. Rămîne să ne 
confirme acest adevăr și 
această cerință majoră, 
primii absolvenți ai șco
lii de 12 ani".

Scurtă geografie a 
profesiilor voastre 

viitoare
Poate rîndurile care ur

mează să stîmească zîmbe- 
te: vorbim despre profesii 
unor inițiați. Dar portretul 
promoției ar fi incomplet 
fără acest tablou al profe
siilor care exprimă, de fapt 
ce semnifică drumul în 
viața al absolvenților de 
liceu. Drumul lor în viață 
trece prin cele 189 facul
tăți — totalizînd 70 de 
specialități — ori prin cele 
20 de secții de subingineri, 
ori prin cele 141 de școli 
tehnice post-liceale. În
seamnă nenumăratele 
locuri de muncă ce aș
teaptă absolvenți de li
ceu. înseamnă, deci, pers

pectiva de a deveni specia
liști cu calificare superioa
ră sau medie, înseamnă 
cîmp deschis afirmării, 
creației, realizării depline 
prin muncă.

Societatea noastră dă cu 
generozitate și primește pe 
măsura acestei generozi
tăți. Este un schimb de 
valori, posibil numai în
tr-o orinduire ca a noas
tră, beneficiari fiind, de
opotrivă, individul șî țara.

★
La capătul 

duri, notam 
cuvinte :

SUCCES! 
SUCCES I

acestor rîn- 
doar trei

SUCCES 1

Pagină realizată de LUCREȚIA LUSTIG și 
MARIETA VIDRAȘCU, cu concursul corespon
denților ziarului.
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat Majestății Sale 
HIROHITO, împăratul Japoniei, următoarea telegramă :

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez cu ocazia zilei 
de naștere a Majestății Voastre, sărbătoarea națională a Ja
poniei, cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate 
personală, de prosperitate poporului japonez prieten.

Primiri la C.C. al P.C.R
Luni, tovarășul Manea Mănee- 

cu. membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Eco
nomic, a primit delegația de ac
tiviști ai P.C. Bulgar, 
de tovarășul Nenclo 
membru 
P.C.B.. 
tetului ______
P.C.B.. care, la invitația C.C. ad 
P.C.R., face o vizită de achimb 
de experiență în tara noaatrâ.

La primire, care s-a desfășu
rat tntr-o atmosferă caldă, to
vărășească, au participat tova
rășii Mihai FQorescu. membru 
al C.C. al P.C.R.. vicepreședin
te al Consiliului Economic. 
Nicolae Ion eseu, adjunct de 
de secție la C.C. al P.C.R.

condusă 
Stanev, 

supleant al C.C. al 
prim-secretar al Corni 
județean Loveci al

eef

A foot de fată Gheorghi Bog
danov. ambasadorul R.P. Bul
garia ta București.

★
Luni. tovarășul Dumitru Po

pescu. membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. ăl P.C.R., a primit D*  Gian
carlo Vigorelli, critic literar si 
editor din Italia, secretar gene
ral al Comunității Europene a 
Scriitorilor, care se află de cite- 
va zile în vizită in țara noastră, 
la invitația Comitetului de Stat 
pentru Cultură si Artă.

La întrevederea care a avut 
loc într-o atmosferă rardtall m 
participat poetul Eugen Jebe- 
leanu. vicepreședinte ai Consi
liului Național al Frontului 
Unității Socialiste, ai Disnitru 
GhUe. adjunct de tei de eectie 
la C.C. al P.C.K

ne-au oferit posibilitatea să aflăm 
multe lucruri interesante |i in
structive. La rindul nostru, am 
împărtășit din experiența Sovie
tului Suprem și a eonasiilor hă 
permanente.

Timp de trei zile, ana călătorit 
prin țară. Peste tot pe unde am 
fost am constatat că poporal ro
mân depune o grandioasă mancă 
crea boare. Ea am mai fost la Ro
mânia acum 8 am, H pot să spun 
că. de atunci au avut Joc prefa
ceri atit de mrft mi-a fost
greu sâ reoto de pddă, rmele

Ședința

VIZITA DELEGAȚIEI
SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S.

Cu prilejul vizitei în țara noas
tră a delegației Sovietului Su
prem al U.R.S.S., condusă de 
G. S. Dzotenidze, vicepreședinte 
al Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, A. V. Ba
sov, a oferit luni la amiază o 
recepție în saloanele ambasadei. 

La recepție au luat parte Ște
fan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale, Dumitru 
Popa, prim-secretar al Comite
tului municipal București al 
P.C.R., primarul general al Ca
pitalei, Dumitru Petrescu, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Mia Groza, Kovacs Gyorgy, IIie 
Murgulescu, Gheorghe Necnla, 
vicepreședinți ai Marii Adunări 
Naționale, Constantin Stătescu,

PLECAREA
Luni după-amiaza, delegația 

Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
condusă de Gheorghi Samsono- 
vici Dzotenidze, vicepreședinte 
al Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
R.S.S. Gruzine, care, Ja invitația 
Marii Adunări Naționale, a făcut 
o vizită în țara noastră, a părăsit 
Capitala.

La plecare, pe aeroportul Bă-
& neasa, delegația a fost condusă 

de Stefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale, Mia 
Groza, Kovacș Gytirgy, Iile Mur- 
guleacu, Gheorghe Necula, vice
președinți ai M.A.N., Constantin 
Stătea cu, secretarul Consiliului de 
Stat, Alexandrii Boabă și Nicolae 
Toader, miniștri, Vasile Sandru, 
adjunct al ministrului «facerilor 
externe, Mihall Roșianu, preșe
dintele Consiliului General 
ARLUS, Aurel Vijoll, președin
tele Comisiei economico-finan
ciare a M.A.N., Alexandru Sen- 
covicl, președintele Comisiei pen
tru Industrie, construcții și trans
porturi a M.A.N., Mihai Levente, 
președintele Grupului interpari 
mentar român, Vasile Potop, se
cretarul Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, de 
deputați, funcționari superiori în 
M.A.N. și M.A.E. și de alte per
soane oficiale.

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

Un pup de. pionieri au oferit 
membrilor delegației, flori.

Președintele Marii Adunări

secretarul Consiliului de Stat, 
Mihail Roțianu. președintele Con
siliului Genera] ARLVS, Vasile 
Potop, secretar 11 Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste, Nicolae Toader și A- 
lexandru Boabă, miniștri, Vasile 
Șandru, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Mihai Levente, 
președintele Grupului interparla
mentar român, membri ai C-C. 
al P.C.R. și ai Consiliului de 
Stat, președinți ai unor comisii 
permanente ale M.A.N., deputați, 
conducători ai unor instituții cen
trale, ai unor organizații de masă 
și obștești, academicieni, alți oa
meni de cultură $i artă, ziariști.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

(Agprpres)

DELEGAȚIEI
Naționale, Ștefan Voitec, și con
ducătorul delegației Sovietului 
Suprem, G. S. Dzotenidze au ros
tit scurte alocuțiuni, în care și-au 
exprimat convingerea că această 
vizită, întrevederile și discuțiile 
purtate cu înaltele oficialități ro
mâne vor duce la dezvoltarea 
legăturilor prietenești dintre cele 
două adunări reprezentative, din
tre popoarele român și sovietic.

într-o declarație făcută redac
torilor Agenției „Agerpres“ și ai 
Radioteleviziunii, conducătorul 
delegației Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. ■ spus, printre altele :

Vizita noastră face parte din- 
tr-un plan general de ichimburi 
de delegații parlamentare, atit cu 
țări socialiste cit și cu alte state. 
Activitatea Uniunii Interparla
mentare a Sovietului Suprem are 
drept «cop apropierea dintre par
lamentarii diferitelor țări, cu con
vingerea că aceasta contribuie la 
o mai bună înțelegere reciprocă 
între oameni, la întărirea păcii în 
lumea întreagă. în acest cadru 
se înscrie și vizita noastră în Ro
mânia. Noi am venit într-o țară 
socialistă, prietenă și sîntem con
vinși că această vizită își va adu
ce aportul la dezvoltarea legătu
rilor noastre de prietenie. Cu a- 
cest prilej, delegația sovietică a 
avut posibilitatea si cunoască ac
tivitatea Marii Adunări Națio
nale și a comisiilor ei permanen
te, viața și activitatea poporului 
român, care, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, con
struiește cu succes socialismul, 
întrevederile avute cu președin-

Granit și
(Urmare din pag. I)

grav cînd acest geniu al im
provizației lustruite devine o 
obișnuință generală, un con
sens de interese, caută să 
sfideze, să deprime, să de
zarmeze, să elimine pe cei 
cc i se opun, să schimbe 
sensul termenilor, să stingă 
din suflete vocația marilor 
creații definitive și dezinte
resate, într-un cuvînt să-și 
Impună legea lui.

Istoria poate ajuta uneori 
geniul improvizației, îi poate 
crea un alibi. Strămoșii noș
tri n-au clădit in granit de- 
cît Miorița, proverbele, ho
rele, infinitatea de forme 
ale artei populare. Ei au clă
dit în lemn — material pe
risabil — fiindcă știau că 
voievozii le vor porunci pe
riodic sa ardă totul pînă-n 
temelii, ca dușmanul să nu 
cucerească, vremelnic, decît 
cenușa fumegîndă. Dar au 
păstrat nestinsă această pati
mă a desăvîrșiriî, eu care a 
doua zi după bejenie se apu
cau să-și ridice din nou ca
sele. Nici mizeria, nici năvă
lirile, nici asuprirea nu le-au 
stins această sete de „lucru 
bine întocmit", chiar atunci 
cînd au simțit că modestele 
lor locuințe și înseși palatele 
domnești vor fi cîndva rui
ne. Ca să ne lase dovadă că 
supremația în sufletul lor, în 
aspirațiile lor de creatori de 
civilizație, nu aparținea a- 
Cestui geniu al improvizației

paiantă
— sabie cu două tăișuri — 
cl celeilalte stihii, ei au clă
dit la adăpost de năvăliri, 
prin locuri ferite, în mijlo
cul codrilor sau pe pante de 
munți, acele lăcașuri ridicate 
„veșniciei". Veșniciei artei, 
a geniului creator al po
porului nostru. In „Arborele 
lui Ieseu" de la Voroneț, 
pînă și ultima trăsătură de 
penel este făcută pentru 
veacurile fără de număr. Cît 
de puternică — prin compen
sație la tragica nevoie de a 
zidi perisabil — va fi fost în 
acești oameni setea creației 
definitive, a creației „grani
tice", dacă au știut să inven
teze vopsele, scoase din sucul 
ierburilor acestui pămînt și 
din pietrele lui, care nici as
tăzi nu-și trădează secretul 
analizei laboratoarelor mo
derne .’ Vopsele care au re
zistat și furtunilor, șl ploi
lor, și vînturilor, și verilor 
fierbinți și iernilor cumplite. 
Cu aceeași patimă a defini
tivului și-a lucrat letopisețul 
său Grigore Ureche „chiz- 
mind șl tocmind" izvoare 
eteroclite într-o singură, 
monumentală viziune epopei
că a țării sale. Cu aceeași 
adîncă pietate față de cuvin- 
tu! scris a lăsat în mijlocul 
unor „cumplite vremi" Mi
ron Costin mărturie veșnică 
despre acest neam : opera «a.

Și cînd, după un veac de 
fanariotism (care dusese la 
paroxism condițiile înfloririi 
celor ce trăiesc doar pentru 
ei și pentru azi, bătindu-și

cartiere de locuințe care, de fapt, /x 
atunci aproape că nu existau. Pe " 
tot parcursul călătoriei noastre 
am simțit o sinceră prietenie ț 
față de Uniunea Sovietică, dra
goste și interes față de munca 
oamenilor sovietici.

Ca un fapt deosebit — a re
levat oaspetele — a foat primi- 
rea delegației noastre de către w 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat. Discuția care a avut loc 
cu acest prilej ne-a convins că W 
prietenia dintre popoarele noas
tre este puternică și se dezvoltă a 
continuu.

Părăsind România, țin să ex
prim sentimentul nortni de recu- 
noțtmță și de satisfacție pentru 
rezultatele acestei vizite. Vom fi 
bocuroti. la rfndnl nostru, să a- 
vem ca oaspeți delegați ai Marii 
Adunări Naționale.

general al Comitetului

Consiliului

(Ageipre*)

invăfămi ritului superior

SiapiiNi ca prilejil iapliairii a 25 de aii
da la făarirea friitilai laic Maicitaresc

Cu Lztotrzirti a 23
de ani de La făurirea FroEtnhri 
Unie Muncitoreee. hieii dupa- 
amiaxă a avui Soc !s CazrXaLă 
un 5:mDOî-« ortan.rst de Ve
stitului de «tudti inorire *i  
social-DO-tiee c? pe Irir*  CC. 
al P.CR. si Aciie^r.-a de sz-xto 
social-poli rire ^S'.e<an Gfceor- 
ghm".

Au oartiripat membri a! C.C. 
al P C.R.. vech: militar.:: ai 
mljcaru muncrtorestL cadre 
didactice ti eerceUtorl ti i ie ti- 
fiei. activiști de nartid. abadenti.

Cuvintul de deschidere a fosS 
rostit de tovarășul Ion Popes- 
cu-PuțurL directorul ’astitiatu- 
iui de studii istorice si aoaa.- 
politice de pe Masiă C.C. ai 
P.C.R.

Despre -Rea'izarea Trocu
lui Unic Muncitoresc — cuceri
re istoriei a clasei wjnroof*'  
— 1 vwbi: tovarășul
Krv'Jiesrj. presed.ixese Comi
siei Centrale de Revizie a Par
tidului Comunist Român.

în continuare au fost nrexer.- 
tate comunicările: ..Evoluția

A apărut î

LUPTA DE CLASA

— Organ teoretic ;i politic 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român

nr. 4 — aprilie 1909

Pag- idiâto SocxaL-Derpocraî
^jre realizarea LBi.tătu âe ac- 
tiuse eu Par-^dul Camue.r R>- 

de loa Fetea, caiaoora- 
t»r ue: al Ipfca.tu.~ri de
stuth: ixînrice si ■aoaJ-onbtife 
ii Gheorzhe cercetător
zriaicxkal ia acest infcixt; _Pro- 
t«nl de iii iftiai pahtxro- 
jdeouxjci fci nrocTema
de ar*.^LELe  dip*re  ? C R. îi 
PSD H cadril Freest?— 
Muncitoresc*,  oe roed. dr. Mita. 
Flto «i coaf. dr Carat Niri . 
-Senmifiratta 'ootitîrâ ■ făuri- 
r.: depfepe a mișcări i
muncitorești cin România*  ■» 
coa€ dr. NxxtZae Petzefc.. ~ 
•cctoL-«s unSrertosKz Stefan 
Larire

l-uni dlr.tineata. acad. Axrel 
Moța. srrjfU-J atei Litri » pr+- 
fct pe dr Lra Ka*na.  direcrn- 
rui Btronlu reoooal perMr» 
Europa al Organizației MooCii- 
Ze a Sănătății, care faee o râiJ 
în țara uoastră.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, au 
participat membri ai conducerii 
ministerului y! funcționari mj- 
periori din Ministerul Afaceri
lor Externe.

La invitația Universității (fin 
Teheran, scad. Miron Nlcoleacu. 
președintele Academiei Republi
cii Soeialicte România. ■ plecat 
luni in Iran, unde va vizita o 
serie de instituții ti va ține con
ferințe de specialitate.

(Aferprea)

MERIDIAN
• DISPUTATĂ la Ploiești, 

întâlnirea internațională de 
șah dintre echi*ele  feminine 
■le Ba mâniei și Poloniei, s-a 
lacheul eu «coral de lt—fi 
la faxaarea jncătaarelar ra- 
mlnee.

♦
In turul II al țntflnirii in

to mationale de Mh dintre 
■eieeționataie Iugoslaviei $i 
României, care se deafăaoară 
în prezent la Nori Sad. gaz
dele au obtinut victoria cu 
■carul de 5.5—2.3 puncte, 
două partide fiind între
rupte.

Scorul general al fn♦finirii 
«te de 115—5.5 puncte in 
favoarea șahiștilor xignatavL 
naaru parade fiind Intre- 
luoia.

♦
Competiția in laraa:; anală 

mascul mă ge void „Tumeui 
Continentelor*  a hiat rfirsit 
ta Montevideo ea victoria sa- 
iecUaaatet 2LD. Gemene.

ÎN SPORTUL UNIVERSITAR

PROMOVĂRI Șl... RESTANȚE
O efervescentă activitate sportivă se desfășoară, în aceste zile, 

în lumea amfiteatrelor universitare. Mii de studenți participă ta 
fazele pe centru ale campionatelor universitare, la competițiile 
tradiționale inter-ani și inter-facultăți.

Deocamdată... semi- 
ATLETISM performanțe. Timp 

frumos, organizare 
excelentă, număr mare de parti- 
cipanți, premii substanțiale, sti
mulative pentru primii clasați, 
iată atributele pozitive ale cam
pionatelor universitare, faza pe 
București.

Din păcate, performanțele în 
sine continuă să ne dezamăgeas
că, menținînd atletismul univer
sitar pe pista anonimatului. Demn 
de menționat ni se pare doar re
zultatul cîștigătorului la săritura 
In înălțime, C. Comica (I.E.F.S.), 
2.04 m. în rest, am putea face 
doar o colecție de an ti perfor
manțe. Preferăm să aștept&ra fi
nalele pe țară (16. 17, 18 mai), 
pentru a putea formula conclu
zii, judecăți de valoare cu pri
vire la atletismul nostru studen
țesc.

Arhitecții — cei mai 
TI B buni ochitori. Re

prezentanții Institu
tului de arhitectură au dominat 
taxa pe Capitală a Campionate

lor universitare, în special în 
probele rezervate fetelor.

Dar, nici în dreptul acestui 
concurs nu putem nota rezultate 
de o valoare deosebită. îmbucu
rătoare prezența foarte numeroa
să a trăgătorilor studenți, care au 
ținut să-și dovedească precizia în 
cadrul acestor campionate.

Participare masivă 
JUDO — este prima re

marcă. Peste 60 de 
judoka au luat parte la fina
lele campionatului universitar, 
faza pe Capitală. întrecerea s-a 
desfășurat sub semnul echilibru
lui valoric între competitori, do
vadă a bunelor condiții de pre
gătire de care aceștia au dispus 
în cadrul cluburilor. Ținînd sea
ma de posibilitățile judokanilor 
studenți, ca și de ponderea pe 
care acest sport a început s-o 
dețină în mediul universitar.

considerăm necesară o reprezen
tare adecvată a cluburilor studen
țești în competițiile internațio
nale. Așteptăm răspunsul Federa
ției de specialitate.

Recent, au revenit 
SCRIMA dintr-un tumeu e- 

fectuat în R. F. a 
Germaniei scrimerii de la Uni
versitatea București. în meciu
rile susținute în compania for
mațiilor universitare din Mainz 
și Heidelberg, mușchetarii stu
denți din București s-au dovedit 
net superiori, obținînd patru vic
torii din tot atîtea posibile. Cel 
mai net s-au impus floretiștii 
(printre remarcați : T. Mureșanu, 
C. Cîrstescu) — învingători cu 
20—5 la Mainz și cu 19—6 la 
Heidelberg (s-a concurat cu a- 
chipe de cîte 5 trăgători).

Spadasinul I. Budahași, de ase
menea, component al echipei 
„U“ București, a cîștigat turneul 
individual de la Berlin, disputat 
în compania unor adversari de 
prestigiu din R. P. Ungară, R. P. 
Polonă, R. P. Bulgară și R. D.

CROSUL TINERETULUI

ÎNAINTEA MARII
Ieri, tetefreparteri ti eerespeadeBii ai liaraloi nostru, 

art ■■ fost p rețea ți ta întrecerile fasei Jad e lese ■ „CROSULUI 
TIXCRETULCL ■■ eeatksaat sa ne traasmita ample relatări de 
ta «ceste ma^leatări ale tinereții. Din eaau lipsei de spația, 
■iaiem aevatii să eamprinăai aceste iaaeianări. «■bliniiad, ca 
precădere, aeprrtrif esențiale.

»« I*  toceam remarcași aimcafera en tari a stă. disputele
dirar. audiența pc bl icului, atribute iuti lai te pretutindeni, care, 
■cate, an intmaul dificilulnl ecncnra ■ netă de sărbătoare ■ 
jpcrtulni. Apei se envtoe re «a rea ta reayita orcanixaterică.

La Biban, ne transmite Xieclae 
Fetrend. întrecerea celor 331 
âe coocurenu s-a desfășurat in 
Parcul sub arini j» un furwi»! 
primă vâra ue al unui traseu 

cu mingi ieri soîare”. 
Dnpâ laude, vin și ci te va obser
vații oftice. Asa. bunăoară, aici 

eterul repreeertatjv al ca- 
.ețcnuor n-a prea foat... re- 
pruiajLîanv. La categoria fete 
peste îi ari, dintr-un total de 

de fete calificate au hiat 
Ftartri doar__ 24 Ț ? Corespon
dentul rr.a! remarcă un 
oeajuni : slaba reprezentare In 
aceasta competiție de răsunet 
a tinerilor țărani cooperatori, 
ceea ce vorbește de la sine des
pre unele inadvertențe în fazele 
preliminare pentru care orga
nele și organizațiile U.T.C. nu-ji 
pot declina Intru nimic răspun
derea.

La Tg. Marea — ne comuni
că C. Fcffăeeanu — teatrul de 
fesfăsurare a ..ostilităților- 
celor mai btuii eroii «ti ai ju
dețului — In număr de 290 — • 
fost stabilit pe terenul Hipo
dromului. Dinenlo de rezultatele 
bune d ob In di te de c ou cure n Ți, 
de calitățile indiscutabile ale 
întrecerii, s-au iscat unele in

conveniente organizatorice pri
cinuite tocmai de... organizatori. 
De ce ? Erau, pur și simplu, 
prea mul ți. Fiind o fază mai 
^festivă" a concursului aici s-ail 
Înghesuit cit mai mulți- De ce 
nu și-or fi arătat zelul organi
zatoric ta fazele de masă ?

Atmosfera entuziastă, ne este 
descrisă și de C. Ridul eseu de 
la Argeș : începi nd [ncă din
primele ore ale zilei de simbătă, 
din toate colțurile județului 
Argeș, au sosit 300 de sportivi, 
reprezentanți ai celor peste 
70 000 de tineri din județ ca 
să-și desemneze campionii fazei 
și pe cei care-i vor reprezenta 
la marea finală de la Tg. Mureș. 
Mii de spectatori pe trotuare, 
pe scări sau la balcoane au 
trăit alături de concurenți ti 
organizatori emoțiile întrecerii.

Participarea cea mai nume
roasă s-a înregistrat — după 
cum ne relatează Nicolae Lilian 
— la Prahova : 600 de concu
renți : „Traseul cu multe puncte 
de dificultate, a solicitat la 
maximum pe concurent! 
făcînd o serioasă triere în rîn- 
dul acestora".

Adeziunea tineretului la com
petiții de acest gan, ca și carac-

CR A/OVA : Fin^hșiii fazei județene a „Crosului tmeretuluf U start
Foto : F. DUMITRESCU

joc, sub înfățișări solemne 
și ceremonioase, de alții >1 
de „mîine") Heliade Ra
dulescu și generația sa aa 
fost nevoiți să ridice peste 
noapte o cultură moderai 
uitîndu-se nu cum fac, (pre
ocupați să facă oricum și 
orice), ci să fie ceva, atunci 
revolta vocației spre defini
tiv nu a întirziat : Odobescn. 
Maiorescu, Eminescu, Crean
gă, Caragiale, Slavici. Xeno- 
pol, Onciul, Ion Bogdan. 
Constantin Giurescn, Ovid 
Densușianu, Alexandru Ptai- 
lippide au reînviat în cul
tura română această sete 
mistuitoare de perfecțiune 
„în fond și formă", care a 
ars creierii lui Eminescu și 
a chinuit toată viața pe un 
Caragiale sau Creangă In 
ceea ce are mai valoros, 
mai trainic, în ceea ce a 
supraviețuit momentului is
toric și a devenit dimensiu
ne permanentă a spiritului 
nostru. „junimismul" este 
de fapt acest veto rostit in
competenței onorate, impos
turii acoperită cu titluri, im
provizației. mulțumirii cu 
puțin și auto-liniștirii. Maio- 
resciana teorie a imperso
nalității" era de fapt răs
punsul ironic dat unei epoci 
de sălbatec egoism, de „per
sonalism" ce nu cunoștea 
stavilă. A fost, atunci, în cul
tura română, o uriașă încor
dare spre a ține cumpănă 
veacului guvernat de geniul 
improvizației ; de a opune 
granitul paiantei generali
zate. Și acestui efort, pe 
care toți l-au plătit scump, 
inclusiv Maiorescu, urît și 
izolat chiar peste moarte, îi 
datorăm noi cele mai trai
nice valori ale culturii ro
mâne moderne. Acest efort

este definit lapidar, in sen
sul său, de cuvintele lui Ma- 
iareseu : ..Puterile unui po
por. fie morale, fie materia
le, au in orice moment dat 
o cantitate mărginită. Ave
rea națională a românilor 
are astăzi o cifră fixă, ener
gia lor intelectuală se află 
asemenea intr-o citime fixa
tă. Nu te poți juca nepedep
sit cu această sumă a puteri
lor. cu capitalul întreprin
derii de cultură într-un po
por. Timpul, averea, tăria 
morală și agerimea intelec
tuală ce le întrebuințezi 
pentru o lucrare de prisos, 
necum pentru o lucrare gre
șită, sînt în veci pierdute 
pentru lucrarea cea trebuin
cioasă și cea adevărată. A- 
mindonă nu pot merge lingă 
olsltă. tocmai fiindcă izvorul 
puterilor unei națiuni nu 
este nesecat, ci este din fire 
mărginit... Ai un singur bloc 
de marmură : dacă-I între
buințezi pentru o figură ca- 
ricată, de unde să mai poți 
sculpta o Minervă F*.

Așa au gîndit, după «ceea, 
Arghezi și Sadoveanu, Re- 
breanu și Blaga, Cărnii Pe
trescu și George Călinescu, 
Enescu și Brâncuși, marii 
truditori ai acestei culturi. 
Sensul clasicismului nu este 
decît reluarea, în 1946, a gin- 
durilor exprimate de Maio
rescu în 1874. Aspirația către 
lucrul definitiv — în limitele 
umane posibile — truda pen
tru desăvîrșire, voința de a 
clădi în granit, pentru toate 
generațiile, și nu în paiantă, 
acesta a fost testamentul pe 
care ni l-au lăsat toți marii 
creatori prin care cultura 
română și-a cîștigat nu nu
mai merite de intenții, ci un 
loc — și unul de cinste — 
sub soare.

FESTIVALUL PRIMĂVERII 
STUDENTESTI IEȘENE* *

(Urmare din pag. I) 

in țara noastră, în condițiile con
strucției socialiste", „Implicațiile 
revoluției tehnico-ftiințifice con
temporane în conducerea și orga
nizarea producției", „Influența ci
berneticii asupra științelor".

Pregătit cu rivnă de studenții 
Institutului politehnic, Festivalul 
„Gheorghe Asachi" s-a impus a- 
tenției întregii tinerimi universi
tare din străvechea cetate a la
șului, opiniei publice, ca valoroa
să afirmare de talente, de elan 
tineresc. Cu mtiltiple tentata zil
nice, festivalul i-a situat, adesea, 
pe colegii celorlalte institute ie
șene și in postura organizatorilor 
efectivi. Astfel, a fost un mare 
spectacol al tuturor suita de re
prezentații a formațiilor artistice 
studențești — echipe de teatru, 
ansambluri folclorice și de estra
dă, coruri, orchestre simfonice și 
formații de muzică ușoară de la 
Politehnică, dar și de la Univer
sitate, Agronomie, Medicină, 
Conservator, de la Casa de cul
tură a studenților. In aceste spec
tacole, studenții n-au fost numai 
interpreți, ci creatori de artă și 
s-a putut consemna cu satisfac
ție, mai mult decît în trecut, ca

atribut distinct, definitoriu al a- 
cestui gen de manifestare a ti*fii  
universitare, prezenta in reperto
riu a creațiilor studențești — pio 
sa „Cetatea", de Aurel Brumă, 
compozițiile lansate de formațiile 
„Roșu și Negru", „Tonomat", 
„Mefisto", „Experimental" cuple
te din programele de estradă.

Desigur, spectacolul întrecerii 
sportive a adăugat, pe terenurile 
de sport, noi valențe de airacti- 
vitate. zeci de sportivi studenți 
disputindu-și un loc de frunte pe 
podiumul trofeului jubiliar — la 
atletism, fotbal, volei, baschet, 
handbal, oferind demonstrații de 
judo și gimnastică.

In acest buchet bogat, studen
țimea lașului a putut alege și 
acțiuni distractive, de agrement 
— reuniuni dansante, excursii la 
Pădurea Repedea, un strălucitor 
carnaval.

Astfel, inițiativa, munca febri
lă și fantezia organizatorică, au 
pus în lumină multitudinea de 
valori ale lașului universitar, în
tr-o acțiune de succes, autentifi- 
cînd, încăodată, originalitatea 
festivalurilor studențești — im
presionante acte de cultură, pe
piniere de talente. Imaginea ie
șeană este o noutate ce poate 
întruni, fără rezerve, aplauze.

Germană.

OV. P.

FINALE Intilniri prietenești

terul de masă al „Crosului tine
retului*  sînt demonstrate și de 
următorul fapt : la prima etapa 
a întrecerii în județul Arad — 
după cum ne transmite Simion 
Palpu — au luat startul 24 000 
de tineri de toate categoriile de 
virată, de toate profesiunile. 
Duminică, „s-au bătut" pentru 
întîietate... sportivă, 409 băieți 
și fete.

Și la Galați s-au înregistrat 
cifre record de participare. Dar 
iată ce ne relatează corespon
dentul nostru 1. Chirie. „După 
consumarea ultimelor secvențe 
ale etapei județene a „Crosului 
tineretului" la Galati, ia care au 
participat 480 de concurenți, pu
tem afirma că această compe
tiție, aici. în orașul de la Du
năre. a antrenat aproape toate 
însemnele maturizării. Partici
parea largă, aderența la public, 
desfășurarea antrenantă a pro
belor. suportul organizatoric 
și competitiv care au dominat 
cu autoritate sînt doar cîteva 
din atributele care au dat com
petiției sarea și piperul unei a- 
devărate activități sportive. La 
competiție au participat, anul 
acesta, peste 36 000 de tineri, 
dar ar trebui să subliniem fap
tul important, după părer.ea 
noastră, că tinerii de data a- 
ceasta au așteptat întrecerea cu 
nerăbdare și s-au pregătit pen
tru ea".

ale elevilor
Cu ocazia împlinirii a 10 ani 

de la aniversarea Școlii sportive 
din Ploiești, s-au organizat o 
serie de întîlniri amicale cu e- 
chipe de elevi și eleve din R. P. 
Polonă cu care s-au confruntat 
timp de două zile la handbal, 
fete, baschet fete și volei băieți 
și fete. La handbal fete Școala 
sportivă din Ploiești a dispus de 
M.K.S. Poniatowa cu 10—7 și 
18—6. La baschet fete, elevele 
ploieștene au cîștiga/t, de ase
menea, ambele întîlniri dispu- 
nînd de S. Z. S. Lublin cu 51—30 
și 59—46. O foarte bună compor
tare a avut baschetbalista ploieș- 
teană Ana Popov, componentă a 
lotului republican de tineret.

Partidele de volei fete au dat 
naștere la o disputa foarte etrîn- 
să. în primul joc au cîștigat 
sportivele de la S.Z.S. Lublin cu 
3—1 iar în cel de al doiles plo- 
leștencele cu 3—2. Echipa mas
culină de volei S.Z.S. Lublin în 
primul joc a pier.dut cu 0—3 în 
fața Scolii sportive din Ploiești, 
iar în cel de al doilea în fața 
echipei de juniori a clubului Pe
trolul. cu 1—3. întilnirile — 
care vor deveni tradiționale — 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
de deplină sportivitate.

GH. NILA

’»
• ’

. •

• ’
• ’

«’

ANUNȚ!

București

bulevardul Muncii 250, sect. 3
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de urgență muncitori NEFAMILIȘTT, 
calificați in meseriile de :
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Strungari

Bohrwerk-iști

Coordonatiști — categoria 5—8

• Frezori portali și universali, ca
tegoria 5—8

• Rabotori, categoria 5~7

• Rectificatori universali, ghidaje 
și plan, categoria 5—8.

Cazarea se asigură în Blocul-că- 
min al fabricii.

Informații suplimentare se pot lua 
ie la serviciul personal, telefon 
21.46.30., interior 135 și 189.
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IZH
După demisia generalului

de Gaulle
• Alain Poher instalat la

• Supoziții privind
PARIS 28 (Agerpres). — Demisia generalului de Gaulle 

a intrat în vigoare luni, la ora prînzului. Consiliul Consti
tutional a constatat in mod oficial că „sînt reunite condi
țiile prevăzute de constituție pentru exercitarea provizorie 
a funcțiilor președintelui republicii*.  In consecință, Alain 
Poher. președintele Senatului, s-a instalat la Palatul Elysee 
în calitate de președinte interimar al Franței.

Elysee ca președinte interimar 
eventualele candidaturi

El urmează să exercite 
funcțiile șefului statului pînă 
la desfășurarea alegerilor 
prezidențiale și desemnarea 
prin vot universal a noului 
președinte al republicii. Ter
menul stabilit de constituție 
pentru organizarea alegerilor 
prezidențiale este de 25—35 de 
zile de la demisia sau dispa
riția precedentului președinte. 
Cum alegerile nu pot avea loc 
decît duminica, rezultă că cele 
două scrutine ale consultării 
electorale vor avea loc, după 
toate probabilitățile, la 1 și 
15 iunie.

Pîna la alegerea noului pre
ședinte, interimatul puterii e- 
xecutive îl asigură actualul 
guvern prezidat de Couve de 
Murville. Situația este oare
cum complicată de faptul că 
președintele interimar este li
na din personalitățile proemi
nente ale opoziției, în timp ce 
guvernul rămîne, ca filiație 
politică, neschimbat. De obicei 
însă perioadele de interimat 
nu sînt folosite pentru adop
tarea unor decizii de impor
tanță capitală. Eventualele di
vergențe de păreri între pre
ședintele interimar și guvern 
nu vor avea deci prea multe 
prilejuri să se manifeste, cu 
atît mai mult cu cît modali
tățile și calendarul tranziției 
sînt precis stabilite de consti
tuție.

Vorbind despre alegeri, pri
ma întrebare se referă, evi
dent la candidaturile posibile. 
Nimeni nu și-a prezentat încă 
candidatura în mod oficial. 
Practic, oricine o poate face. 
Pentru a-și pune candidatura 
la magistratura supremă, o 
personalitate are nevoie doar 
de semnătura a 100 de primari 
(din cei 38 000 în funcțiune în 
Franța). Cu prilejul primului 
tur de scrutin se face o selec
ție între candidați, astfel incit 
la al doilea tur (care are loc 
numai dacă nici un candidat 
nu a obținut la primul tur 
majoritatea absolută de voturi] 
alegătorii au de optat doar 
între candidații situați pe pri
mele două locuri in primul 
tur de scrutin.

Deocamdată, o singură can
didatură pare certă, cea a fos
tului prim-ministru Georges 
Pompidou. Cercuri informa
te au relevat că, în cursul re
uniunii de luni dimineața, con
ducerea partidului gaullist a 
Si căzut de acord asupra spri
jinirii candidaturii lui Pom
pidou. De fapt, după cum se 
știe, încă din ianuarie fostul 
premier și-a anunțat intenția 
să candideze atunci cind 
succesiunea generalului de 
Gaulle va apărea la ordinea 
zilei.

In cercurile opoziției de 
stingă problema unei candida
turi unice preocupă cu insis
tență toate persoanele cu ras-

Declarația 
Biroului Politic 
al P.C.Francez
Intr-o declarație dată publici

tății luni dimineața. Biroul Po
litic al P.C. Francez apreciază 
respingerea reform r or propuse 
de guvern în cadrul referendu
mului de duminică si demisia 
generalului de Gaulle, care i-a 
urmat, ca „un eveniment foarte 
important” în măsură să favo
rizeze instaurarea ..democrației 
politice si economice avansate, 
care să deschidă calea spre so- 
cialism“. Declarația subliniază 
că „este necesară alianța forțe
lor muncitorești și democratice, 
temelia unirii tuturor forțelor 
naționale. Partidul Comunist 
Francez, se spune în declarație, 
își va continua eforturile în di
recția elaborării unui program 
comun care să sudeze partidele 
de stingă și marile organizații 
sindicale în numele instaurării 
unui regim complet nou care 
sa corespundă intereselor clasei 
muncitoare si ale tuturor pătu
rilor de oameni ai muncii, in
tereselor naționale ale Franței".

Francois Mitterrand, lider al 
fostei Federații a stîngii demo
cratice si socialiste, a declarat 
că „victoria Nu"-ului creează 
noi răspunderi pentru cei care 
au cerut francezilor să răspun
dă astfel la referendum. Vor
bind despre . responsabilități, a 
spus el în continuare, mă fiîn- 
desc mai întîi la răspunderile 
stîngii. căreia îi revine majo
ritatea voturilor în favoarea 
..Nu“-ului. Trebuie mai ales ca 
stingă să se unească pentru mîi- 
ne. în claritatea și onestitatea 
opțiunilor sale".

Secretarul general al Parri- 
dalul socialist S.F.I.O., Guy Mol- 
let, a vorbit despre necesitatea 
ca forțele de stînga „să priveas
că spre viitor".

pundere. Se știe că la trecutele 
alegeri prezidențiale forțele de 
stînga l-au desemnat și spri
jinit pe Francois Mitterrand 
ca principal adversar al gene
ralului de Gaulle iMittcrrand 
obținuse în al doilea tur de 
scrutin mai bine de două cin
cimi din numărul total al vo
turilor). Se așteaptă cu inte
res întrunirea comitetelor de 
conducere ale partidelor de 
stingă pentru a vedea contu- 
rîndu-se perspectiva unei ac
țiuni comun*.

Transfera! funcției de preșe
dinte al Franței a avat Iac !an] 
după-amiazi la Palatal Elysee. 
Alain Poher. președintele interi
mar. 2 sosit la palat la ara 11.15 
(ura Parisului). O oră mai ti rain, 
el l-a primit pe președintele 
Consiliului de Miniștri. Maurice 
Couve de Murville. Acei ta î-a 
inminat documentul Consiliului 
Constituțional prin care îi sînt 
transferate împuternicirile prezi
dențiale. întrevederea a durat 
45 de minute, după care premie
rul a părăsit palatul Elysee fără 
a face vrea declarație ziariști
lor.

Intr-o cuvîntare radiotelevl- 
za'.a. președintele interimar al 
Franței. Ala In Poher. a făcui 
apel Ia unitatea națiunii. După 
ce a exprimat generalului de 
Gaulle ..Sentimentele respec
tuoase ale tuturor celor pe care 
dificultățile prezentului nu-i 
vor face să uite meritele emi
nente din trecut", el a confir
mat că alegătorii vor fi che
mați în termenul prevăzut de 
constituție să-1 desemneze pe 
noul președinte.

Generalul de Gaulle a deținut 
funcția de președinte al Repu

blicii Franceze timp de zece ani 
ți jumătate, un timp mai îndelun
gat decît oricare dintre cei 18 
președinți din istoria Franței.

De duminică seara pînă luni la 
prinz, doar de trei ori liniștea de 
la Colombey - les - deux - Eglises. 
reședința particulară a generalu
lui, situată la aproximație 200 km. 
de Paris, a fast ruptă de soneria 
telefonului : secretarul general al 
președintelui, Bernard Tricot, a- 
ducea la cunoștința celui care mai 
ern r al statului rezultatele 
referendumului și aranjamentele 
in vederea demisiei.

S-a aflat că încă de vinerea 
trecută, iiiiinte de a părăsi Pari
sul pentru a se retrage la reșe
dința sa particulară, generalul 
de Gaulle lăsase premierului Coti
te de Murville și secretarului ge
neral al președinției, în plic în
chis, textul comunicatului prin 
care fărra cunoscută demisia sa 
din funcția de președinte. Obser
vatorii trag din acest amănunt 
i 3-^ ’uzia că generalul ntt-și făcea 
iluzii in privința rezultatului re
ferendumului. Se afirmă chiar că 
el ar fi spus mai multor membri 
ai anturajului său, înainte de a 
părăsi Parisul, că „totul este pier
dut".

In fața casei bătrînești de la 
Colombey-les-deux-Eglises. așe
zată în mijlocul unei grădini în
conjurată cu un gard înalt, s-au 
adunat în noaptea de duminică 
spre luni un mare număr de zia
riști și fotoreporteri. Ei nu au 
putut însă culege nici o informa
ție importantă și nici o fotografie 
senzațională. Poarta s-a deschis 
de cîteva ori pentru a lăsa să 
intre sau să iasă cîțiva slujitori 
apropiați ai fostului președinte.

între timp, la Palatul Elysee 
domnea o vie animație. Colabo
ratorii fostului președinte își strîn- 
geati lucrurile și arhivele pentru 
a elibera birourile în care vin să 
se instaleze colaboratorii preșe

dintelui interimar, Alain Poher.

„ Deși nf lat iot; 
Strategy"

!■ iltimele iile, masările adoptate la Washington privind 
combaterea inflației — persiitenti de mai multi ani in Statele 
Lmte — » stimit numeroase si contradictorii ecouri. In timp 
ce unele cercuri salutau ridicarea taxei de scont alături de pro
iectul realitirii unui surplus bugetar, alte cercuri adoptau o 
atitudine critici remarcind. in special, lipsa unor reduceri sub- 
stan.iale a cheltuielilor militare (principala sursă a inflației), 
menținerea suprataxei de li la sută, majorarea taxelor la ser
viciile poștale precum $i desființarea scutirii impozitului de 
* 11 Ț>ntfc asupra investițiilor.

Luarea unor hotăriri urgente, punerea la punct a unei „desin- 
ilation strategy* . > strategici anllinflaționiste indică îngrijorarea 
față de deprccirea continua a monetei americane — monetă 
«nete in actualul sistem monetar occidental bazat, după cum 
C cunoscut p<*  trioleța aur-dolir-liră sterlină Semnificative 
pentru actuala situație a dolarului sînt datele publicate în tra
diționalul anuar universitar al monetelor. denumit Pick, după 
numele specialistului care-1 redactează. Anuarul Pick indică 
° diminuare lentă, neîntrerupta a puterii de cumpărare a dola- 
rnlui — formă caracteristică de manifestare a inflației. In 1968, 
dolarul deținea numai 39 la sută din puterea sa de cumpărare 
din urma ca 37 de ani.

-Statistici publicate cu citeva zile în urmă de Ministerul Muncii 
relevau creșterea cestului vieții în S.U.A. la nivel neatins în 
ultimii ani. Comparativ eu luna martie a anului 1967, nive
lul prețurilor in luna martie a.c. a crescut cu 125,6 la sută. 
Recenta creștere a prețului oțelului, intr-un ritm superior tutu
ror celorlalte ramuri industriale, va percuta o scumpire a pro
duselor in alte domenii, agravind pe multiple planuri tendințele 
inflaționiste.

Ceea ce ? stirnit. insă, temerile cele mai profunde a fost nu 
numai fenomenul de depreciere a dolarului ci și apariția unei 
mentalități generate de gindul că „azi poți cumpăra mai ieftin 
decit miinc" Cumpărătorii .— cei de rînd sau capitaliști — in
vestesc «urne cresc înde de bani pentru a s« asigura în prezent 
cu produse mai multe decît ar putea să cumpere în viitor cu 
aceeași suina de bani, fapt ce contribuie la accelerarea circula
ției banilor, deci și a fenomenelor inflaționiste.

Nona administrație Nixon încercind să pună capăt inflației a 
adoptat o serie dc măsuri. Dar. așa cum arătam. numeroase 
certări pun la îndoială eficacitatea „strategiei dcflaționîste”. 
Căci ridicarea laxei de scont, fără a se interzice importul de 
capital strain, reducerea cheltuielilor bugetare afcctînd capi
tolele cultnral-sociale și in extrem de mică măsură alocațiile 
(circa miliarde dolari) destinate armatei — apreciază unii 
observatori — nu pot produce limitarea inflației.

în acest context, agențiile de presă au reluat declarația pre
ședintelui Comisiei Camerei reprezentanților pentru problemele 
bugetare, republicanul Wilburg Mills, care, referindu-se Ia 
recentele măsuri adoptate de președintele Nixon le-a calificat 
drept .insuficiente pentru a slăbi presiunea inflației". Mills, a 
cerut reducerea cheltuielilor bugetare cu încă cinci miliarde, 
apreciind că in anul fiscal 1969—1976, deficitul s-ar putea majora, 
contrar optimismului oficial, la 6 miliarde dolari Reacții ase
mănătoare au lust consemnate și la conferința primarilor 
americani desfășurată la Cleveland, unde primarul orașului 
gazdă a atacat reducerea cheltuielilor civile în raport cu cele 
militare „Problema alocațiilor militare — a arătat el — trebuie 
privită ca o alegere între napalm și grădinițele de copii. între 
bombele nucleare si școli". Fâcindu-se ecoul unor opinii mai 
largi ziarul ..Christian Science Monitor" cerea reducerea sub
stanțială a cheltuielilor militare, domeniu cu influență negativă 
asupra economiei S.U.A.. cauză esențială a apariției inflației.

După cum e lesne de înțeles, victimele inflației sînt în primul 
rînd milioanele de consumatori care luptă pentru menținerea 
salariilor la niveluri corespunzătoare escaladei continue a 
prețurilor la produsele de coni-nm. fată de ce în ultima peri
oadă s-au înmulțit mișcările revendicative ale maselor, s-a 
înregistrat o recrudescență a grevelor, a conflictelor de muncă. 
Dar, după cum reiese din ultimele decizii ale Casei Albe pri
vind combaterea inflației, se pare că se încearcă ieșirea din 
impas prin impunerea unor măsuri respective acelorași categorii 
sociale care suportă consecințele inflației. Promisa anulare a 
snprataxei dc ÎS la sută, introdusă de administrația Johnson, a 
fost abandonată pînă la o data la care sr vor ..schimba anumiți 
factori”. Firesc, proiectul majorării taxelor la serviciile poștale 
nu se bucură de simpatie. Anularea legii privind scutirea im
pozitului de 7 la sută asupra investițiilor va lovi fără îndoială 
în folosirea forței de muncă, contribuind la creșterea șomajului. 
Unele oficialități prevăd deja un procentaj de 4,5 la fmtă, pro
cent ce corespunde unui șomaj din perioada ..recesiunilor eco
nomice".

Specialiștii atrag atenția că noul președinte al S.U.A., ,.este 
pe punctul dc a avea nevoie de adevărate puteri magice pentru 
a rezolva problemele economice" (THE FINANCIAL TIMES).

IOAN TIMOFTE

Astăzi asie sărbătoarea națională a Japoniei. Fotografia noastră reprezintă o imagine din 
capitala țării, Tokio

„Săptămina 
românească''

în orașul
>

italian Prato
ROMA 28. — Corespon

dentul Agerpres, N. Puicea, 
transmite : Duminică a avut 
loc în orașul Prato inaugura
rea unei „Săptămîni româ
nești", al cărei scop principal 
este cunoașterea mai amă
nunțită a unor aspecte pri
vind viața cultural-artistică 
din Republica Socialistă Ro
mânia, dezvoltarea relațiilor 
tradiționale de prietenie din
tre popoarele italian și român. 
Cu acest prilej, la Teatrul 
municipal „Metastasio" a 
avut loc o festivitate în cadrul 
căreia a luat cuvîntul prima
rul orașului, Giorgio Vestri, 
consilierul pentru problemele 
de cultură și artă, Bruno Da- 
bizzi. In cuvinte elogioase 
la adresa poporului român și 
a realizărilor sale în diferite 
domenii, vorbitorii au subli
niat semnificația „Săptămînii 
românești" pentru contactul 
nemijlocit cu teatrul și folclo
rul românesc, cu arta poporu
lui României, stima și pre
țuirea de care se bucură 
România și poporul său in 
Italia.

1n timpul „Săptămînii ro
mânești", Teatrul Național 
din Cluj va prezenta specta
colele „Caligula" de Albert 
Camus, „lfigenia în Aulida” 
de Euripide, piesele „Visul" 
de Dumitru Radu Popescu, 
„Rochia" și „Un om de trea
bă" de Romulus Vulpescu, în 
regia lui Vlad Mugur.

Tot în cadrul „Săptămînii 
românești", în holul Teatru
lui „Metastasio" s-a deschis o 
expoziție a cărții românești 
contemporane cuprinzînd lu
crări reprezentative ale pro
zei și poeziei din țara noas
tră, precum și o expoziție de 
fotografii cu aspecte din ac
tivitatea Teatrului Național 
din Cluj. De asemenea, vor ti
vea loc două gale de filme 
românești, precum și o con
ferință despre România con
temporană.

ORIENTUL

Sesiunea plenară a celui de al IX-lea
Comitet Central al P.C. Chinez
PEKIN 28 (Agerpres) — La 

Pekin a fost dat publicității 
comunicatul cu privire la pri
ma sesiune plenară a celui 
de-al IX-lea Comitet Central 
al Partidului Comunist Chinez, 
care a avut Ioc la 28 aprilie. 
Sesiunea a fost prezidată de 
Mao Tze-dun, președintele 
C.C. al P.C. Chinez, care a ros
tit o cuvîntare. In cadrul se-

siunii au fost alese organele 
Comitetului Central. Membri 
ai Comitetului Permanent al 
Biroului Politic al C.C. al P. C. 
Chinez au fost aleși: Mao 
Tze-dun, Lin Biao, Cen Bo da, 
Ciu En-lai, Kan Sen. A fost 
ales, de asemenea, Biroul Po
litic, alcătuit din 21 de mem
bri și patru membri supleanți.

A. Dubcek ales președinte al Adunării
Federale a R. S. Cehoslovace

PRAGA 28 (Agerpres). — La 
Hradul din Praga a avut loc, la 
28 aprilie sesiunea Adunării Fe
derale a R. S. Cehoslovace, care 
a ales noul președinte al acestui 
organ legislativ suprem al R. S. 
Cehoslovace.

In cadrul lucrărilor, P. 
ka, președintele Adunării 
rale, a arătat că, avînd în 
hotarîrile și recorpandările 
rei din aprilie a C.C. al P. 
Cehoslovacia, în problema
lor, cere sesiunii să fie eliberat 
din funcția de președinte al A- 
dunării Federale.

E. Erban, președintele C.C. al

Colot- 
Fedc- 

vedere 
Plena- 
C. din 
cadre-

Frontului Național al R. S. Ceho
slovace, a propus ca A. ~ 
sa fie ales președinte al 
rii Federale.

Camera Poporului 
Națiunilor l-au ales 
secret pe Alexander 
funcția de președinte 
Federale.

După alegerea sa, 
a rostit o cuvîntare în care a dat 
asigurări că va face totul 
ca Adunarea Federală să 
sprijin sigur al P. C. din 
slovacia, să contribuie la 
tuirea politicii partidului.

Dubcek
Adună-

Camera 
prin vot 

Dubcek în 
al Adunării

și

A. Dubcek

pentru 
fie un 
Ceho- 
înfăp-

Luptele din Vietnamul de sud
Puternice atacuri ale patrioților 

sud - vietnamezi
După cum transmit agențiile de presă, în cursul nopții de 

duminică spre luni forțele Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud au supus unor bombardamente cu rachete ți 
mortiere cinci obiective americano-saigoneze.

Au avut de suferit într-o mă
sură mai mare una din bazele 
marinarilor americani, situată la 
30 km sud-vest de Da Nang, și 
o unitate de infanterie, de ase
menea americană, cantonată la 
90 km nord de Saigon. In regiu
nea capitalei au avut loc dumi
nică o serie de ciocniri, soldate 
cu pierderi relativ însemnate 
pentru partea americană. Alte 
ciocniri au avut Ioc în apropie
rea zonei demilitarizate, și în re
giunea de deltă. Tot în cursul 
zilei de duminică forțele patrio
tice au doborît trei elicoptere a- 
parținînd forțelor S.U.A. Pe de

altă parte, agențiile de presă 
menționează declanșarea unui 
puternic incendiu la unul din 
marile depozite de muniții de la 
Da Nang. Provocat, potrivit de
clarațiilor purtătorilor de cuvînt 
americani, în mod accidental, in
cendiul a durat aproximativ 14 
ore, timp în care au trebuit să fie 
evacuate peste 15 000 de per
soane.

In ultimele 24 de ore, bombar
dierele de tip B-52 și-au conti- 
nuit raidurile, lansînd aproxima
tiv 1 000 de tone de bombe, în 
special în regiunea Saigonului.

Demisia premierului
nord-irlandez

Căpitanul * Terence 
O’Neill, primul ministru 
al Irlandei de nord, și-a 
prezentat luni demisia 
din funcția de lider al 
Partidului unionist de 
guvernămînt. In mod 
automat el urmează să 
cedeze și funcția de 
prim-ministru de îndată 
ce un nou lider al parti
dului va fi ales.

Cererea sa de demisie a fost 
remisă Comitetului Permanent 
al partidului, organism care se 
va întruni vineri pentru a con
firma adoptarea principiului 
egalității dreptului de vot, deja 
aprobat de grupul parlamentar 
unionist.

In scrisoarea de demisie, 
O’Neill menționează animozita
tea pc care unele cercuri ale par
tidului unionist o manifesta față 
de el. Este vorba de cercurile de 
extremă dreapta care se opun 
oricărui progres pe calea acor
dării unor drepturi civile egale 
tuturor cetățenilor inclusiv popu
lației catolice. Presiunile împotri
va politicii mai liberale a pre
mierului O’Neill s-au făcut sim
țite încă 1» începutul anului cînd 
el a fost ‘nevoit să recurgă la 
alegeri anticipate pentru a-și 
consolida pozițișu Cercurile ex
tremiste au rămas însă puternice 
și par să fi forțat acum demisia 
premierului.

Această demisie complică

substanțial situația din Irlanda 
de nord, abia calmată, după 
toate aparențele temporar, după 
violentele demonstrații și cioc
niri din ultimele aăptămîni.

Demonstrație

împotriva 
N.A.T.O.

ROMA 28 — Corespondentul 
Agerpres, N. Puicea, transmită / 
Răspunzînd apelului adresat da 
un comitet de inițiativă, la care 
au aderat P.C.I., P.S.I.U.P. ?i 
reprezentanți ai mișcării socia
liștilor autonomi, catolici de 
stînga și tineri republicani, du
minică a avut loc la Palermo o 
manifestație de protest împotriva 
pactului Atlanticului de Nord și 
apartenenței Italiei la N.A.T.O., 
pentru transformarea Mediteranei 
într-o mare a păcii, pentru pro
gresul economic și social al Sici- 
liei. Mii de participant! — munci

tori, intelectuali, tineri și femei, 
sosiți la Palermo din diferite loca
lități ale Insulei — au demonstrat 
pe străzile principale ale orașului 
cerînd „folosirea energiilor și 
miliardelor pe care le 
cheltuielile militare" în 
progresului general și al 
tării sudului Italiei.

înghit 
folosul 

dezvol-

• • • • •

se afla in 
din locali- 
(provincia 

a survenit
• UN SONDAJ realizat de 

genția Associated Press arată 
că 47 de senatori se opun adop
tării proiectului de construire a 
sistemului de rachete antirache- 
tă „Safeguard", iar 43 sînt fa
vorabili proiectului. Un număr 
de 10 senatori sînt încă .nedeeiși.

APROPIAT
• Evclufia crizei libaneze

• UN PROTOCOL cu privire 
la colaborarea tehnlco-științi- 
fică directă între Consiliul Na
țional al Cercetării Științifice 
din Republica Socialistă Ro
mânia și Comitetul federal pen
tru dezvoltare tehnică și in
vestiții al R. S. Cehoslovace a 
fost semnat la Praga. Din par
tea română protocolul a fost 
semnat de N. Sîrbu. vicepreșe
dinte al Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, iar din 
partea cehoslovacă de A. Mra- 
zek. președinte al Comitetului 
federal pentru dezvoltare tehni
că și investiții

ZIUA ROMÂNIEI 
LA TÎRGUL DE LA TOKIO

• CONSULTĂRILE pe care 
președintele Libanului. Charles 
Helou, le are cu diferiți repre
zentanți ai partidelor și grupări
lor politice din tară, în vederea 
formării noului guvern, continuă 
să rămînă punctul central al co
mentariilor sosite din capitala 
libaneză. Ele sînt dominate nu 
atît de discuții referitoare la po
litica sau sarcinile unui nou ca
binet, cît și de poziția față de 
mișcarea de rezistență palestini
ană : surse oficiale din Beirut, 
precizează în legătură cu aceasta 
corespondentul agenției France 
Presse, au lăsat să se * 
că, pentru alcătuirea 
echipe ministeriale este 
ca grupările parlamentare liba
neze să se pună mai întîi de 
acord în legătură cu poziția pe 
care trebuie să o adopte Libanul 
față de 
cum se 
Kara me 
primării 
ție a unei demonstrații a refu- 
giaților palestinieni).

Toți parlamentarii consultați 
de către președintele Helou, scrie 
agenția citată, și-au exprimat spri
jinul unanim față de mișcarea 
de rezistență palestiniană, dar di
vergențe serioase s-au semnalat 
în legătură cu modul în care re
prezentanții diferitelor grupări 
politice propun să fie concreti
zat acest sprijin.

In orice caz, observatorii poli
tici apreciază că situația din re
giunea Orientului Mijlociu a avut 
repercusiuni serioase asupra ac
tualei crize libaneze, conside
rată la Beirut drept „cea mai

gravă din 1943, data cînd țara 
și-a dobîndit independența". In 
legătură cu aceasta se mențio
nează că guvernul libanez a ce
rut o reuniune specială a țărilor 
membre ale Ligii Arabe, pentru 
a se examina în comun, conform 
postului de radio Beirut, „ulti
mele evenimente intervenite în 
Liban, precum și amestecul altor 
țări în declanșarea lor“.

• AMBASADORUL Republi
cii Socialiste România în Repu
blica Somalia, Ion Drînceanu. a 
prezentat scrisorile de acredi
tare președintelui Abdirashîd 
Aii Shermarke.

Cu acest prilej, între președin
tele Somaliei și ambasadorul 
român a avut loc o convorbire 
cordială.

La ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare au ayistat 
funcționari superiori de Ia pre
ședinția republicii și ministerul 
dc externe somalez.

• CAPITALA JAPONIEI 
găzduiește de cîteva zile cea 
de-a opta ediție a Tirgului 
internațional de la Tokio, 
manifestare de o deosebită 
importanță pentru promova
rea si dezvoltarea relațiilor 
economice și comerciale ale 
țărilor de pretutindeni.

Luni, în cadru] acestui 
tîrg a avut loc „Ziua Româ
niei". Cu acest prilej, la 
pavilionul tării noastre a 
avut loc o ceremonie la care 
au luat parte oameni de afa- 
cer^ japonezi, precum și Pe
tre Sin, șeful agenției econo
mice române la Tokio, și Oc
tavian Bucina, directorul o- 
ficîului țării noastre. Vizita
torilor oficiului le-a fost «- 
ferit un bogat material do
cumentar și de informație 
privind realizările economice 
ale României.

■ DUPĂ CUM S-A MAI A- 
NUNTAT, președintele bolivian, 
Rene Barrientos, a decedat dn- 
minifă în urma prăbușirii eli
copterului în care 
momentul decolării 
tatea rurală Arnua 
Oruro). Incidentul 
ca urmare a agățării elicelor e- 
licopterului în sîrmele de tele
graf, ceea ce a provocat pră
bușirea în flăcări a elicopteru
lui. Și-au pierdut viața, de ase
menea, și cei 3 membri ai echi
pajului. Corpul neînsuflețit al 
președintelui a fost transportat 
apoi la Cochabamba.

Vicepreședintele Luis Adolfo 
Sites Salines a preluat funcții
le prezidențiale, depunînd jură- 
mîntul. El va rămîne în această 
funcție pînă la încheierea man
datului prezidențial al lui Bar
rientos, adică pînă în august 
1970.

înțeleagă 
unei noi 

necesar

această mișcare. (După 
știe, demisia cabinetului 
a intervenit în urma re
de către forțele de poli-

R. P. POLONA. — Arhitectonică modernă la Varșovia

• TRUPELE FEDERALE nl- 
gerlene au primit ordin să se 
retragă spre pozițiile defensive 
din împrejurimile orașului 
Owerri — a anunțat luni mi
nistrul federal al Apărării. Po
trivit declarației comisarului fe
deral nigerian pentru informa
ții. Anthony Enahoro. retrage
rea a fost hotărîtă din „moti
ve tactice".

După cum se știe săotămîna 
trecută, cînd ofensiva federală 
asupra orașului Umuahia a fost 
decisivă, trupele lui Odumegwu 
Ojukwu au anunțat că au reo
cupat localitatea Owerri, aflată 
de șapte luni sub control fede
ral. Situat la aproximativ 60 
kilometri de Umuahia. pe o 
importantă rută strategică, ora
șul Owerri a fost scena unor 
lupte indîrjite între forțele fe
derale și cele nigeriene.

Filipinele revizuiesc 
acordurile cu S.U.A.

• GUVERNUL FILIPINEZ 
întreprinde o „restudiere" a a- 
cordurilor cu S.U.A. în vederea 
„revizuirii" lor pentru a în
drepta prevederile, care ar pu
tea afecta suveranitatea națio
nală", a declarat ministrul de 
externe, Carlos Romnlo, într-un 
interviu acordat corespondentu
lui de la Manila al ziarului x- 
merican „The Christian Science 
Monitor".

S.U.A. au peste 40 000 de mi
litari staționați la bazele din 
Filipine Ia care sint angajați, 
de asemenea, peste 45 000 de 
filipinezi. Acordurile cu privire 
la aceste baze au fost Inițial în
cheiate pe o perioadă de 99 de 
ani, redusă în urma tratativelor 
din 1966, la 25 de ani. Ele ex
piră abia în 1991.
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