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CONGRES AL 
PARTIDULUI

In dezbaterea documentelor congresului al x-lea se manifestă

PROFUNDA RESPONSABILITATE
A NAȚIUNII NOASTRE SOCIALISTE

FATA
!>

HOTĂRÎREA COMUNIȘTILOR DE LA 
COMBINATUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE 
CHIMICE DIN TURNU MĂGURELE

TOATE FORȚELE PENTRU

Există orașe cărora, deși lo 
pronunți numele, nu ti le poți 
imagina decît însoțite de ceea ce 
le definește. Cel mai adesea de 
o instituție sau întreprindere re
prezentativă, un obiectiv indus
trial care-i poartă faima și care 
înscrie de fapt acea localitate pe 
orbita marilor realizări ale socia
lismului. Din acest punct de ve
dere, Turnu Măgurele ni se pare 
a fi unul dintre numeroase alte 
exemple. Pronunți denumirea ve
chii cetăți bizantine, rostești nu
mele unui tot atît de secular port 
la Dunăre și, totuși, valența libe
ră a acestui oraș de cîmpie nu 
se lasă „satisfăcută“ decît cu un 
nume ce i se potrivește: Com
binatul de îngrășăminte chimice.

Oamenii cu care stau alături 
>n adunarea generală extrăordi- 

ră în care se dezbat docu- 
. ntele celui de-al X-lea Con
gres al partidului — comuniștii 
de la grupul azot — știu cel 
mai bine ce era orașul lor altă
dată și ce înseamnă el acum. 
Fie că sînt sau nu de pe aceste 
meleaguri, ci cunosc istoria com
binatului, a orașului, de la pri
ma și pînă la ultima cărămidă 
și o evocă în vorbe simple și e- 
moționante. Istoria combinatului 
îndeosebi este, de fapt, o istorie 
a propriei deveniri îts cea mai'

I. BODEA

(Continuare în pag. a V-a)

DE DESTINELE PATRIEI
„Drepturilepolitice dau aripi
puterii de aìimare a omului“

— Idealul democrației traver
sează aproape întreaga istorie 
omenească, începînd cu Grecia 
antică și pină în zilele noastre ; 
dar mai ales in zilele noastre 
ideologii contemporani dezbat 
cu acuitate (și, desigur, cu ar
me filozofice diferite) priorita
tea calitativă a formei 
de democrație. Care 
acest domeniu, locul i 
adevărului științific ?

L.T. : Idealul democrației 
tr-adevăr nu e tînăr, actul 
de naștere, semn in du-se, în 
mă de atunci, în Grecii antică. 
De altfel — toată lumea știe — 
demos înseamnă popor, iar 
kratos, putere. Dar puterea po
porului, deci democrația ade
vărată, e într-adevăr tînără, 
năseîndu-se în veacul socialis
mului pe care îl străbatem, 
iar în țara noastră ființînd doar 
de un pătrar de secol.

Cadrul discuției — cred că 
sîuteți de acord — nu poate 
cuprinde însă istoricul demo
crației, iar dezbaterea filozo
fică ar fi prea complexă : au 
făcut-o Marx și Engels stabi
lind conținutul, caracterul DE 
CLASA al democrației, adică 
exact adevărul științific, adevăr 
analizat apoi profund, de Le- 
nin.

Interviu cu prof. univ. 
LUDOVIC TAKACS

i proprii 
este, 

exact
în 
al

în- 
lui 

for-

— Premisa ideologică a aces
tui adevăr științific fiind, deci, 
concepția materialist-istorică 
asupra democrației.

L.T. : Exact : deci democrația 
trebuie asociată și abordată în 
strictă și directă unitate cu for
ma statului. eu exercitarea pu
terii politice. Mai scurt, demo- 
kratos — exercitarea libertății 
și drepturilor democratice de 
către popor — o găsim acolo 
unde puterea de stat se află în 
miinilc 
definiția 
crații și 
riorității

—- In ___
burgheze, ideologii oficiali 
laudă de cîteva sute de ani siste
mul instituțional bazat pe viața 
parlamentară și pe 
rea electorală între 
politice. Nu credeți 
mentele lor privind 
formei democratice burgheze au 
sfîrșit prin a/obosi ?

L.T. : Au obosit de mult, de 
cînd a fost depășit stadiul pre-

poporului. Aceasta e 
succintă a realei ciemo- 
totodată esența supe- 
democrației socialiste, 
regimurile democratice 

ideologii

confrunta- 
partidele 

că ar<u- 
prioritatea

Pe măsură ce marele or
nic sideral ne apropie de 
ziua cînd se va deschide la 
București cel de al X-lea 
Congres al partidului, pe 
măsură ce părăsesc calen
darul, una după alta, ulti
mele treizeci și ceva de di
mineți, amieze și nopți, con- 
ducînd spre unul și același 
memorabil eveniment, oa
menii, visurile, vîrstele Ro- 
mâniei își trăiesc cu și mai 
limpede intensitate florile
giul de adeveriri și elanuri, 
grația cărora bilanțul anilor 
scurși are acoperirea nobilă 
a creației socialiste. Adeve-

A FI TÎNĂR 
SUB ZODIA 

CERTITUDINII
MIHAI NEGULESCU 
riri și elanuri pe temeiul că
rora viitorul iradiază ,cu 
prospețime, sinonim certitu
dinii.

La intersecția sintezei ce
lor săvîrșite cu perspectiva 
treptelor viitoare, fiii patri
ei, întreaga națiune partici
pă atît la gîndirea destine
lor țării cît și la traducerea 
acestor destine în . fapta 
neabătută a industrializării 
continue, a creșterii eficien
ței economice și a venitului 
național, spre asigurarea 
unui nivel superior de cultu
ră și de trai întregii socie
tăți. întemeiate pe birui
toarea învățătură marxist- 
leninistă și pe practica isto
rică a partidului nostru co
munist. formulate cu clarita
te în Tezele pentru Congres, 
în proiectul Directivelor, co
ordonatele fluxului creator 
ce înavuțește cu stemele 
progresului social vechile 
plaiuri ale Mioriței, se înte
meiază astăzi mai mult ca

(Continuare In pag. a Il-a)
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„Orizontale“ și „verticale“ la P orțile de Fier
Foto: C. CIOBOATĂ

La o lună după publicarea articolului „Producătorii

de legume in intirziere",

lată-ne, iarăși, în birou
rile celor răspunzători de a- 
provizionarea cu legume în 
grădinile de zarzavat. Prima 
constatare, cunoscută^ de altfel 
populației din orașul Galați, ca 
și factorilor responsabili cu apro
vizionarea municipiului este că, în 
ciuda unor evidente îmbunătă
țiri, chiar și acum în plină vară, 
sectoarele productive, organiza
țiile de aprovizionare și desface
re nu satisfac, în totalitate nevoi
le de legume și zarzavaturi. Ga- 
lățirii resimte încă lipsa legume
lor verzi, iar prețul de cumpă
rare, acum în miez de 
încă cel al trufandalei 
rie:

— Observ că ați 
ceva din piață. Cum vi s-a pă
rut, astăzi, piața ?

—• Tot slab aprovizionată. Abia 
am găsit să cumpăr ceea ce-mi 
trebuia. Și scump...

— Prețurile sînt stabilite prin 
mercurial...

— La Galați nu se fixează pre
turile prin mercurial. Și cum prin

I.L.F. nu se aduc legume sufici
ente, prețurile cresc. Unele uni
tăți ale I.L.F. desfac cantități in
fime de produse, printre care 
cele din cartierul Țiglina, unde

din strada 1 Mai nr. 127 ne măr
turisește cu multă supărare: 
„Am fost și de dimineață în pia
ță și n-am găsit un fir de cea
pă, n-am găsit dovlecei, n-am

Respectarea contractelor
tară, està 
de ianua-

cumpărat

monopolist al capitalismului ; 
pe vremea aceea burghezia, a- 
vînd nevoie de sprijinul. mase- 
lcr, a acordat unele libertăți A 
politice. De fapt acestor mase 
li s-a creat doar aparența liber
tății adică posibilitatea, de rț 
alege prin vot pe unii sau pe 
alții dintre reprezentanții cla
selor dominante.

— Situație care deși perpe
tuată pînă astăzi nu împiedica 
pe acești ideologi să-și mențină 
aceleași argumente.

L;T. : Aparenta democrație c 
necesară. în acești', țări pentru 
perpetuarea dominației, fie și 
prin aceleași argumente, în 
lipsa evidentă a altora. Dar ex
periența istorică arată că în 
regimurile democratice burghe
ze, chiar în țările unde se rea
lizează sufragiul universal și o 
largă confruntare între partide, 
libertățile înscrise în constituții 
și admise de puterea executivă 
sînt* în așa fel statuate incit ele 
permit în fapt exclusiv domina
ția politică și economică a bur
gheziei în viața socială. Eveni
mentele ultimului an pot con
stitui un exemplu : s-au înre
gistrat mari frămîntări sociale, 
in care au apărut elemente re
voluționare, partidele comuniste 
au mobilizat milioane de alegă
tori și totuși, pînă la urmă, 
puterea politică a fost disputată 
între reprezentanții burgheziei 
monopoliste

— Sistemul de vot fiind 
nalmente determinant ?

L. T. : Sistemul de vot, legile
Interviu realizat de 

V. TĂNASESCU
(Continuare în pag. a V-a)

® Marți după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit 

A la Mangalia Nord cu un grup 
de președinți de cooperative a- 
gricole de producție din județul 
Constanta.

La primire au participat Pe
tre lonescu, prim-secretar al Co
mitetului județean Constanța al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean, precum și alți 
activiști de partid și de stat din 
județul Constanța.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut îndelung, într-o 
atmosferă de lucru, cu președin-

— ții cooperativelor, interesîndu-se 
W îndeaproape de dezvoltarea sec

torului zootehnic în unitățile coo- 
• peratiste, de măsurile luate în 

vederea îndeplinirii sarcinilor a- 
sumate prin contractele de livra- 

• re a cărnii la fondul central, de 
acțiunile întreprinse pentru dez
voltarea culturii legumelor, de 

A felul în care este folosit perso- 
naiul tehnic-administraiiv în coo
perativele agricole de producție 

A și sprijinul pe care Uniunea 
coonerativelor agricole județene 
și Direcția agricolă județeană îl 

& acordă cooperativelor.
în cuvîntul lor, președinții co- 

_ operativelor au înfățișat atît rea
lizările, cît și lipsurile pe care 
unitățile respective le au în li
vrarea producției animaliere și 
legumicole către stat, pentru ne
voile economiei și ale aprovizio
nării populației. Ei au relevat 
posibilitățile de car.? dispun 
pentru creșterea animalelor, în 
special pentru îngrăștirea porci
lor, precum și acțiunile pe care 
le vor întreprinde în acest sens. 
Ei s-au referit, de asemenea, la 
preocuparea țăranilor din coope
rativele respective pentru extin
derea culturii legumelor.

Vorbitorii au relevat eficiența 
acțiunilor comune intercoopera- 
tiste. atît pentru dezvoltarea zoo
tehniei, cît și în cultivarea și 
desfacerea legumelor, subliniind 
îndeosebi sprijinul pe care U- 
niunea județeană a cooperative
lor agricole de .producție și Di- 
• 'cția agricolă trebuie să-l acor
de tuturor acestor acțiuni, pre
cum și rolul important ce revine

acestora în acordarea asistenței 
tehnice veterinare necesare agri
culturii cooperatiste.

în încheiere, a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘES- 
CU. care a spus :

Vă mulțumesc pentru informa
rea pe care ați făcut-o. Cred că 
tovarășii de la județ vor reflecta 
asupra problemelor pe care le-ați 
ridicat aici. Este bine să se facă 
aceasîa, întrucit mai sînt multe 
lucruri de rezolvat pentru îmbu
nătățirea atît a activității coope
rativelor, cît și a direcțiilor și uni
unilor cooperatiste. Dumneavoas
tră ați apreciat unele aspecte din 
activitatea organelor județene, dar 
în ansamblu nu putem fi încă pe 
deplin mulțumiți de felul în care 
lucrează ele. Organele agricole 
posedă un personal numeros, care 
nu ajută cum trebuie cooperati
vele. Fiecare uniune județeană, 
inclusiv a dumneavoastră, are un 
personal care numără 120 de oa
meni ; cu toate acestea există încă 
multe probleme de rezolvat. Aces
te organe pot și trebuie să facă 
mai mult pentru rezolvarea pro
blemelor pe care le ridică pro
ducția agricolă în cooperative. 
V-ați referit Ia problema creșterii 
porcilor și a dezvoltării legumi- 
culturii, arătind că alături de rea
lizări, unele lucruri nu merg 
bine. Ați exemplificat cu pro
blema semințelor. Trebuie să re
cunoașteți, însă, că de Ia Bucu
rești. tovarăși, nu se poate obține 
ceea ce vă trebuie. Acolo nu se 
poate face totul. Sursa rezolvării 
acestor probleme este aici. în ve
derea rezolvării problemei semin
țelor, de pildă, trebuie să sporiți 
ajutorul personalului ingineresc 
de la Unitm’Ic județene. Mai sînt 
și alte probleme similare. Eu nu 
vreau să spun că nu se muncește, 
că nu se aleargă. Problemele de 
bază trebuie însă luate mai în 
serios.

As ruga atît Uniunea cît și Di
recția agricolă județeană și pe 
dumneavoastră, președinții, să fiți 
ceva mai exigenți. Sigur, avem 
rezultate bune, cunosc situația 
pentru că am lucrat aici în 1964 
și știu ce producții se obțineau

pe atunci în Dobrogea. Față de 
ceea ce poate da Constanța, con
sider însă că producțiile sînt încă 
mici.

Se fac irigații pe suprafețe 
mari. întrucit cooperativele vor 
beneficia de efectul acestor ac
țiuni, trebuie ca și ele să dea a- 
jutor, să facă totul ca lucrările 
să se execute cît mai bine. în 
aceeași direcție trebuie să acțio
neze și Uniunea și Direcția agri
colă județeană, ele trebuie să aiu- 
te mai substanțial cooperativele, 
în special pentru a-și pregăti ca
drele necesare.

Mă bucură faptul că ați luat 
o serie de inițiative ca. de pildă, 
crearea asociațiilor în legumicul- 
lură. Deși sînt la început, ele au 
obținut rezultate bune. Aceasta ar 
putea să rezolve unele probleme 
de fond, cum ar fi de pildă pro
blema semințelor. De asemenea, 
trebuie să vă gîndiți și la situa
ția cînd nu puteți livra imediat 
pe piață legume și să construiti 
depozite. în orice caz, această 
formă de cooperare dă rezultate 
bune și ar trebui să fie extinsă. 
Ea are un viitor mare. Necesita
tea ei se justifică, atît din 
punct de vedere al economicității, 
cît si din punct de vedere tehnic.

Comitetul județean ar trebui să 
sprijine mai mult această practi
că, să o introducă și în alte do
menii de activitate cooperatistă. 
S-a spus că ar putea fi aplicată 
în creșterea porcilor, dar cred că 
această formă de cooperare poate 
fi luată în considerație și în do
meniul creșterii păsărilor si în îm
bunătățirea raselor Ia oi. Trebuie 
Grăbită înmulțirea oilor cu lină 
fină. în acest județ aveți condi
țiile necesare : de altfel, produc
ția a crescut.

Tovarășul Nicola» Ceaușescu a 
încheiat apoi, urînd tuturor celor 
nrezenti spor la muncă și succese 
în realizarea sarcinilor importante 
ce le revin pentru ridicarea eco
nomică a cooperativelor agricole 
de producție, pentru satisfacerea 
nevoilor economiei naționale și 
ale populației cu produse agri
cole.

fi-

e INVESTIȚIA DE ÎNCREDERE
Peste 17500 absolvenți se prezintă anul

acesta in fața comisiilor de repartizare

» Au început și sînt în plină 
W desfășurare lucrările comisiilor 

de repartizare la stagiu în pro- 
• ducție a absolvenților cursurilor 

de zi din învățămîntul superior 
tehnic, economic, universitar și 

® pedagogic. Moment solemn, de.
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Ancheta noastră;
CE OBIECTIVE

ÎSI PROPUNE EFORTUL DV. 
DE PERFECȚIONARE?

ADÎNCIREA CONTINUA 
A DEMOCRAȚIEI VIEȚII 

DE ORGANIZAȚIE

Rotaru, salariată la Uzina de apă 
a orașului), rezultă același lucru : 
multe din piețele municipiului 
sînt slab aprovizionate. De ce se 
perpetuează această situație ?

Am mers la conducerea I.L.F. 
După cile aveam să ne convin
gem din discuția cu tovarășul 
Vasile Trușcă, directorul unității, 
în ultimile săptămîni nu a fost 
preluată nici măcar jumătate din

îndatorire
principală a cooperativelor agricole

vînzătoarele mai mult croșetează 
în loc să vîndă. Zilnic nu au 
marfă mai mult decît pentru 
2—3 ore.

Interlocutorul nostru se nu
mește Nicu Alexe și este econo
mist al serviciului financiar al 
I.C.M.S.G.

Oprim și cîteva gospodine. Ni- 
Culina Popa, locatară în imobilul

găsit salată... N-am găsit nimic 
ieri și nici alaltăieri“. De ce nu 
se găsesc aceste produse ? Nici 
anul trecut, cînd știm că a fost 
secetă, situația pieții n-a fost atît 
de critică!“ Și declarațiile altor 
gospodine (Puica Butuman, sala
riată la C.S.G., Costela Georges
cu, salariată la Întreprinderea 
7. construcții montaj, Ecaterina

cantitatea de produse contracta
tă cu unitățile agricole. „Au fost 
inundații“ — se străduiesc tova
rășii de la direcția agricolă jude
țeană și I.L.F. să-i apere pe pro
ducători. Au fost, într-adevăr, 
inundații, dar această calamitate 
n-a cuprins nici măcar o optime 
din suprafața rezervată legumi-

I 
I 
I
I

culturii din județul Galați. De 
ce, de pildă, pînă la jumătatea 
săptămînii trecute n-a fost recol
tat nici măcar un kilogram de 
roșii din cele 32 de hectare so
larii amenajate. Nedumerirea e 
cu atît mai mare dacă avem în 
vedere faptul că, în alte județe, 
primele recolte din solarii au fost 
valorificate încă din a doua Ju
mătate a lunii mai. La unitățile 
din județul Galați nu s-a recol
tat, însă, pentru că răsadul a fost 
plantat tîrziu, iar la executarea 
lucrărilor de întreținere (exem
ple, cooperativele agricole din 
Tulucești, Independenta, Tudor 
Vladimirescu) nu s-a ținut seama 
de specificul sistemului de culti- 
vație. La C.A.P. Tudor Vladi
mirescu, spre exemplu, nu s-au I 
execu tat lucrările în vei de nece- | 
sare în scopul grăbirii coacerii ■ 
fructelor, acceptîndu-se si cea de 
a 5-a inflorescență (în loc de 2 
cel mult 3 cîte recomandă agro
tehnica culturii de roșii în so
larii), ceea ce a dus la întârzierea 
cu aproape două săptămîni a 
obținerii primei recolte. Dar. 
pentru că multe lucruri s-au „re
zolvat“ din condei, în ce pri-

I 
I
I
I
I

GH. FECIORU

(Continuare în pag, a II-a)

adinei semnificații, sinonim bucu
riilor și satisfacțiilor unei eta
pe de muncă și viață străbă
tute cu succes de mii și mii de 
tineri avîntați perseverent pe 
căile învățăturii, către cele mai 
înalte culmi. Moment ce aduce, 
în același timp, emoția și aștep
tările altor începuturi, către 
noile zări de afirmare deschise 
absolvenților prin dobîndirea ca
lității de specialist cu înaltă ca
lificare pentru unul din dome
niile activității de cercetare, e- 
conomice ori social-culturale.

Școala superioară românească 
va trimite anul acesta producției, 
pretutindeni acolo unde nevoile 
țării o cer, peste 17 500 absol
venți. în temeinica lor pregătire 
s-au materializat importantele in
vestiții consacrate cu generozi
tate de statul nostru pentru in
struirea tinerei generații, perma-

„Șeful promoției“ la Electro
tehnică : ing. Florin lonescu, 

media 9,75

I
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ION TRONAC

(Continuare în pag. a '.V-a)

Doi colegi din promoția „1969“ 
a Facultății de calcul economic 
și cibernetică economică: Euge
nia Maceac (media 9,49) și Vic

tor Ștefan (9,86)

RECREIERE
SI INSTRUIRE

5
Ieri, la Cîmpina, Brașov, Blaj, Satu Mare, Rîmnicu Sărat,

Trifești-Roman, Cîmpulung Muscel, Lupeni ți Caransebeș, într-o 

atmosferă de tineresc entuziasm, au avut loc festivitățile de 
deschidere a taberelor de odihnă și instruire a elevilor parti- 
cipanți la activitatea de pregătire pentru apărarea patriei, or-
ganizate de C.C. al U.T.C. și M.F.A. La evenimentul inaugural 
au luat parte secretari și activiști ai C.C. al U.T.C., ofițeri su
periori, reprezentînd M.F.A., reprezentanți ai organelor locale 
de partid, de stat și U.T.C. Organizați în trei serii de cîte 
12 zile, cei circa 7 000 de elevi din toată țara selecționați pen
tru a fi comandanți de grupe în școli, beneficiind de excelente 
condiții, vor îndeplini un program de instrucție teoretică și 
practică, vor desfășura o gamă variată de activități educative, 
sportive și turistice, se vor odihni, astfel ca la reîntoarcerea 
lor în școli, să fie in măsură să împărtășească din volumul 
cunoștințelor acumulate, din experiența dobîndită în ceea ce 
privește organizarea și desfășurarea activităților de pregătire 
pentru apărarea patriei.

Publicăm, în pagina a V-a, relatări de la aceste manifes
tări iI
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L DOBRESCU

JURNAL DE ȘANTIER

A ÎNCEPUT concursul de admitere in facultăți

Trompetul — și el în salopetă 
albastră — a dat semnalul de 
adunare în careu. De îndată 
grupele cu nume intrate deja în 
tradiția șantierului — „Apollo“, 
„Titanii“, „Meteor", „Scînteia", 
„Șoimii“ și „Energia" — s-au 
aliniat disciplinate după cum se 
vede și în fotografie, pe două 
rînduri avînd fiecare, la flan
cul drept, comandantul 
echipă. în mijloc, pe 
târg, flutură ca-n fiecare zi dra
pelul taberei. Cei peste 120 de

care

de
ca-

elevi din județul Prahova, 
alcătuiesc prima serie de briga
dieri ai Șantierului național „Co
marnic — Bănești“ încep o nouă 
zi de muncă. încep o nouă filă 
în cartea întrecerii...

— Șase dintre colegii mei — 
ne spune un tînăr blond Dumitru 
Leca, de la Liceul nr. 5 Ploiești 
— cu care am fost împreună în 
echipa „Meteor“ anul trecut, 
ne-am regăsit aci pe șantier și 
tot în aceeași grupă. Ne leagă 
amintiri frumoase, de neuitat...

Obiect al preocupării a mii și 
mii de tineri, dornici să dobîn- 
dească o pregătire superioară 
— concursul de admitere în fa
cultăți a început. Mai întîi, la 
Institutele de teatru din Bucu
rești, Tg. Mureș, la Conserva
toare — secțiile de instrumente 
și canto — și la Institutul da 
arhitectură „Ion Mincu", unde 
cei înscriși susțin, pînă la 3 
iulie, probele practice, de spe 
cialitate, care au un caracter 
eliminatoriu. Cei ce nu obțin 
note de trecere au posibilitatea 
să concureze, între 5 și 15 iu
lie, la toate celelalte instituții 
de învățămînt superior, inclusiv 
secțiile de subingineri.

Actuala ediție a examenului 
de admitere în facultate prezin
tă și alte noutăți. La secția de 
sociologie din cadrul Facultății 
de filozofie a Universității 
bucureștene, de pildă, exame
nul de psihologie a fost înlocuit 
cu „Elemente de economie po
litică". De asemenea, ținîndu-se 
seama de structura învățămin-

tului matematic, care prevede 
în anul V specializarea viitori
lor absolvenți, la Facultatea de 
matematică — mecanică se dă 
un singur concurs, nediferen
țiat, pentru cele două specia
lități.

Concursul de admitere în în- 
vățămîntul superior seral se va 
desfășura după normele și pro
gramele stabilite pentru cel d-3 
zi, tot intre 5 și 15 iulie, iar la 
cursurile fără frecvență, între 
5 și 15 septembrie. Concomitent 
cu editarea broșurii „Admiterea 
în învățămintul superior", au 
fost puse la dispoziția candida- 
ților prin librării și biblioteci 
culegeri de probleme în dome
niul fizicii, chimiei, matemati
cii, dicționare și vocabulare 
pentru limbile moderne de lar
gă circulație.

Numărul locurilor în anul I 
de facultate, pentru care con
curează cei ce doresc să ur
meze cursurile invățămintului 
superior, este de aproape 
30 000.

ANIVERSARE ALPINA. în august, iubitorii de drumeție din 
Cîmpulung și zona Muscelului, aniversează 30 de ani de la 
înființarea refugiului alpin Iezer. Familia Suicescu păstrează 
cîteva documente și o fotografie care autentifică actul înfiin
țării refugiului în august 1939. Anul acesta se vor sărbători, 
deci, trei decenii. „Premiera alpină“ va fi ceva mai deosebita. 
Drumeții vor urca cu ei cîte 2—3 kg de materiale necesare 
acțiunii de lărgire și amenajare a acestui îndrăgit popas tu
ristic. Dr. Popa Victor, neobosit drumeț, care a pus bazele 
asociației turistice „Sănătatea“, reface marcajele. Aceste rîn- 
duri constituie o invitație a celor ce iubesc drumeția, să parti
cipe la premiera din masivul Iezer.

Atelierele de degresare 
oțelurilor ce urmează să fie 
nichelate, cromate, zincațe 
etc. au condiții de muncă în 
care regulile de protecție 
sînt deosebit de severe da
torită faptului că în aceste 
locuri se lucrează cu cianuri, 
substanțe a căror toxicitate 
este recunoscută.

Există și alt dezavantaj în 
această tehnologie : prezența 
cianurilor conferă soluției 
degresante instabilitate elec
trică la modificările de tem
peratură, amplificînd perico
lul toxic prin formarea la 
suprafața băii de curățare 
a unei spume groase, (ce îm
piedică, în același timp, ur
mărirea operației). în plus 
piesele odată curățate devin 
foarte vulnerabile la oxi- 
dare. De multă vreme cianu
rile sînt „tolerate" în aceas
tă tehnică, căutîndu-se în 
același timp o substanță care 
să posede calități emulsive 
asemănătoare cu ale cianuri
lor, dar cu totul diferite de 
ele în privința toxicității.

DE VACANȚA. Sesiunea de examene a trecut. S-au sfîrșit 
și emoțiile. Peste 100 din cei 600 de studenți cîți studiază în 
cele 5 facultăți din cadrul Institutului pedagogic de 3 ani din 
Constanța vor petrece vacanța în taberele de odihnă și tra
tament de la Timiș, Pîrîul Rece, Sinaia, Felix, Băile Hercu- 
lane, Costinești etc. Alții vor participa la excursiile organizate

DIN POȘTA DE IERINu lipsesc însă nici „bobocii". 
Ei alcătuiesc echipa „Șoimii a 
Liceului „Mihai Viteazu" din 
Ploiești. Comandantul lor, Dan 
Predescu vorbește în numele tu
turora : „Nu știe încă nimeni ce 
putem noi, „Șoimii“... Și „Me
teor“ primește provocarea : (fo
tografia a doua).

— Chiar astăzi, acolo pe auto
stradă, la concasor, la banda di
rectoare, la taluzări sau la balast, 
vă vom da răspunsul nostru — a 
lost replica lui Ion Rădulescu, 
un tînăr pe a cărui mînecă de 
salopetă am văzut de asemenea 
tresa de comandant de echipă.

Și așa a fost. în ziua aceea, ca 
la sfîrșilul fiecărei zile de lucru, 
comandamentul a avut „de furcă“ 
cu întocmirea clasamentelor. Re
zultatele, ne-a informat coman
dantul brigăzii „Prahova", Con
stantin Nițoc, același care a 
condus brigada și 
sînt foarte strânse, 
este dificilă. Toate 
brigadierii rîvnesc 
fruntaș“.

Și-l vor obține pare-se cu toții I

Nu lipsesc

anul trecut, 
departajarea 

echipele, toți 
la titlul de

Fototext : VIOREL RABA

MISS“ ARTIS-CLUBSPECIAL PENTRU
MAȘINILE DV

MAI „TARE“

de comitetul U.T.C. pe institut în nordul Moldovei, Munții 
Apuseni, Valea Prahovei, Delta Dunării. Clubul nautic și Casa 
de cultură a tineretului din oraș și-au deschis porțile. Peste 
250 de studenți s-au înscris pe listele celor ce, în perioada 
10—30 iulie vor participa la acțiunile de muncă patriotică în 
l.A.S. Nazarcea. Vacanță plăcută I

VASILE CRĂCIUN

RESPECTAREA

F »»"/si

■V-

CA CIANURILE

DINTR-O AGENDA BOGATA.
în întâmpinarea Congresului partidului

23 August Casa creației populare a județului 
inițiat o seamă de manifestări, printre care: o 
membrilor cenaclurilor literare din județ pe tema „Lucră
tura și viața“, un concurs de creație literară — în colaborare 
cu ziarul Dîmbovița, editarea unei plachete cu cele mai sem
nificative producții. Se află sub tipar culegerea „Strigăt în 
faptul zilei“, care înmănunchează creații ale membrilor cena
clului „Grigore Alexandrescu". De asemenea, se află în pre
gătire un festival de poezie „Moștenirea Văcăreștilor“.

și a zilei de 
Dîmbovița a 
dezbatere a 

.Litera-

MIHAIL VLAD

CONTRACTELOR

Două din mașinile cu care Uzi
na de autoturisme Pitești a 
concurat în Raliul României e- 
rau echipate cu dispozitive 
tranzistorizate de aprindere, 
concepute și construite special 
pentru ele de un inginer din 
fabrică, specialist în mașini ter
mice, pasionat de electronică și 
radiofonist amator, îndrăgostit 
de automobile și raliuri. Iulian 
Teodorescu are 29 de ani, a 
terminat în 1967 la Iași cursu
rile Politehnicii și cea mai mare 
parte a timpului liber și-o pe
trece colindînd lumea pe calea 
undelor — 6 000 de legături cu 
radioamatori din 120 de țări sta
bilite numai de cînd s-a mutat 
la Pitești.

— Ideea dispozitivelor de a- 
prindere mi-a venit în timpul 
practicii pentru examenul de 
stat, la „Electroprecizia“-Săcele. 
Documentația pe care o aveau ei 
acolo, pe atunci, nu m-a satis
făcut și după repartizare am 
apelat la prietenii mei radio
amatori din toată lumea cerîn- 
du-le să-mi trimită tot ce a a- 
părut mai nou pe la ei în acest 
domeniu. Am primit cîteva 
cărți interesante, le-am studiat 
șl m-am apucat de treabă.

Construite după o schemă ori
ginală, folosind atît piese fa
bricate în tară cit și unele din 
import, cele două 
aprindere au dat 
factle în cursă.

— Cel de pe 
Răuță (n.n. clasat

de cultură a 
sectorului 8 din Capitală 
s-a desfășurat cea de a n-a 
ediție a coneuruslui de 
„frumusețe și inteligență“ pen
tru alegerea „Miss“ Artis 
Club, Concursul, organizat de 
către secția metodică a artis- 
ciubului din cadrul casei de 
cultură, laureată a festivaluri
lor artistice de amatori, a a- 
vut loc în cadrul manifestări
lor prilejuite de sărbătorirea a 
15 ani de activitate teatrală, 
desfășurată de artiștii amatori, 
în cadrul casei de cuțtură. 
Dintre cele 18 concurente, se
lectate pentru concurs, cores- 
punzînd tuturor criteriilor so
licitate de juriu (frumusețe, 
ținută vestimentară, coafură, 
dans-mișcare și răspunsuri

fulger la întrebări de Cultură 
generală) în unanimitate, e- 
șarfa de „Miss" Artis Club a 
lost înmînată tineiei Dinu 
Claudia de 19 ani, salariată la 
uzinele „Electronica", secția 
350 — televizoare. Eșarfa, și 
cadourile laureatei concursului 
de frumusețe . i-au fost înmî- 
nate de către Miss „Balada" — 
Ștefania Vasile, declarată Ia 
Festivalul internațional al an
samblurilor folclorice, organi
zat anul trecut în Franța, cu 
care ocazie ansamblul „Balada" 
s-a clasat pe locul I.

Succesul de care se bucură 
în rindul tinerilor această ma
nifestare artistică, ne îndrep
tățește să o recomandăm 
călduros șl celorlalte cluburi 
ale tineretului din Capitală.

AZI ÎN LIBRĂRII
Lucrarea lui Mihail Macrea, 

Romană", apă- 
științifică, se 
largi categorii 
datorită acce- 

cunoaș-

„Viața în Dacia 
rută in Editura 
adresează unor 
de cititori, care 
sibilității ei facilitează 
terea fenomenelor politice, eco
nomice și sociale, caracteristice 
acestei perioade istorice, aspec
telor variate și interesante ale

vieții cotidiene din epoca daci
că.

Volumul constituie o minu
nată și completă sinteză a isto
riei perioadei sclavagiste pe te
ritoriul Daciei Romane. Prin 
conținutul și ineditul său, aceas
tă lucrare este utilă specialiști
lor, cadrelor didactice, studen
ților și elevilor.

AL. I

dispozitive de 
deplină satis-

A. BANC

mașina lui 
___ pe locul 4 în 
Raliul României) l-am terminat 
cu numai cîteva ore înaintea 
startului șl abia am avut timp 
să-1 montăm...

Trebuie să adăugăm că și la 
„Electroprecizia“ s-a realizat de 
curînd un asemenea dispozitiv, 
experimental, care a fost mon
tat pe mașina lui A. Puiu, cîș- 
tigătprul campionatului național 
de raliuri.

NOAPTEA GENERALILOR 
(ambele serii) rulează la Pa
tria (orele 12 ; 15 ; 18 ; 21),
București (orele 8,30 ; 11,30 ; 14,30 , 
17,30 ; 20,15) ; Favorit (orele 10.30 ; 
14 ; 17).
• OPERAȚIUNEA BELGRAD (ru
lează la Victoria (orele 8,45 ; 10,45 ;
12.45 ; 14,45 ; 16,45 ; 18,45 20,45).
s ARUNCAȚI BANCA IN AER 
rulează la Republica (orele 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21) ; Fes
tival (orele 8,30 ; 10,45 : 13 ; 15,30 ;
17.45 ; 20) ; Feroviar (orele 9 ;
15.45 în continuare ; 18,15 ; 21) ;
Excelsior (orele 10,15 ; 12,30 ; 14,45 ;

20) ; Melodia (orele 9 ; 11,15 : 
16 : 18,15 ; 20,30) : Modern

<1,30: 11.45 ; 14: 16,30,
21) ; Flamura (orele 9— 
în continuare ; 16 ; 18,15 ;

17.15 ;
13,30 ; 
(orele 
18,45 ;
13.30
20,30).
• SINGEROASA NUNTA MACE
DONEANĂ rulează la Luceafărul 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21).
• NEIMBLINZITA ANGELICA
rulează la Grlvița (orele 9—13,30 în 
continuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ;
Arta (orele 9,15—16,30 în continua
re ; 18,30).
• UN OM PENTRU ETERNITATE 
rulează la Central (orele 9 ; 11,30) ; 
LA DOLCE VITA (orele 14 ; 17,15 ; 
20,30).
o ARMATA „CADOBATURILOR" 
DIN NOU IN LUPTA rulează la 
Lumina (orele 9,15—16,15 în con
tinuare : 18,45 . 20,45).
• ALEXANDRU CEL FERICIT 
rulează la Doina (orele 11,30 ;

20,30) . Bucegl
13,30 ; 16 ; 18,15) ; 

9 ; 11.15 ; 13,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 
(orele 9 ; 11,15 ;
Aurora (orele
15.45 ; 13 ; 20,15).
o ZIARISTUL rulează la Union 
(orele 18).
e aventurile lui tom sa
wyer, MOARTEA LUI JOE IN
DIANUL rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).
a PENTRU ÎNCĂ PUȚINI DO
LARI rulează la înfrățirea (orele 
15,15 ; 17,45 ; 20,00).
a ADIO, GRINGO rulează la Bu- 
zeștl (orele 15,30) ; Viitorul (ore
le 15.30 , 18) , CĂSĂTORIE PRI
PITA (orele 20,30).
• TARZAN, OMUL JUNGLEI ru
lează la Dacia (orele 8,22 
în continuare 18,30 ; 20,45) ; 
ca (orele 16 ; 18) ; Moșilor
15.30) , LADY MACIIBETH
IN SIBERIA (orele 18).
O RIO BRAVO rulează la 
rea (orele 15 ; 18).
« ASASINATUL 
LUNI ---------
15.30 ;
e pe 
ză la
17.30 ;
o BECKET rulează Ia Ferentari 
(orele 15.30 ; 19).
o COMEDIANȚII rulează la Giu- 
lești (orele 15,30 ; 19) ; Rahova 
(orele 15.30 ; 19).
• VREMURI MINUNATE LA 
SPESSART rulează la Cotroceni 
(orele 15.30).
• LA DOLCE VITA
Floreasca (orele 9 : 12,15 ;
19.30) .

rulează
18).
URMELE

Drumul
20).

8,30—16,30 
Mun 
(orele 
VINE

Unt-

S-A COMIS 
la Lira (orele

ȘOIMULUI rulea- 
Sărli (orele 15 ;

rulează la
16 ;

LA CONSTANTA a fost 
Inaugurat marți un nou lăcaș 
de Interes cultural-ștllnțlflc : 
planetarlul. Amplasat în zona 
nordică a orașului, Intr-un ca 
dru dominat de înălțimile Ma
maiei șl apele lacului Tăbăcă- 
rle, planetariul dispune de o 
clădire construită Intr-un stil 
arhitectural modern, cuprin- 
zînd cupola cu 80 de locuri 
și instalațiile aferente pentru 
proiecțiile astronomice, un 
noi larg, frumos decorat, bi 
rouri, vestiare. Alăturat, 
amenajează o platformă 
aer liber, _ 
stalat aparataj 
nocturne 
cerești.

Planetarlul șl observatorul 
astronomic constituie noi 
puncte de atracție pentru lo
calnici, ca și pentru oaspeții 
litoralului.

se
_ .___ în

pe care va fi în
de observați» 

asupra corpurilor

rulează la Volga (orele 8,30— 
în continuare j 18 ; 20,30).

" " “ i rulează la 
13,30 ; 16 ; 
(orele 9 ;

15,42 in cuuuuudic , -
• STRĂIN ÎN CASA 
Gloria (orele 9 , 11,15 ;
13.15 ; 20,30) ; Tomis
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15).
e PRINȚUL NEGRU rulează la 
Miorița (orele 9—15,45 în conti
nuare ; 18 ; 20,30).
e ÎN UMBRA COLTULUI rulea
ză la Popular (orele 15,30 ; 18).
© LA EST DE EDEN rulează 
I'lacăra (orele 15,30 ; 18).
e MARELE ȘARPE rulează 
Vitan (orele 15,30).
o VIȚELUL DE AUR rulează 
Pacea (orele 15,30 ; 19).
e PRINȚESA TRISTA rulează 
Crîngași (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).
• PAȘA rulează la Cosmos (ore
le 15,30 , 18 ; 20,15).
• CRIMA LA CABARET 1 Iulie. 
DRAGOSTE LA LAS VEGAS (2, 
3, 4 iulie). COMISARUL X și 
BANDA CELOR „TREI CÎINI 
VERZI“ 5. 6 iulie rulează la Sala 
Palatului.

ia

la

la

la

GRADINI-CINEMATOGRAF
• NOAPTEA GENERALILOR am
bele serii rulează la Stadionul 
Dinarno (orele 20,30), Doina (orele 
20,45).
o NEIMBLINZITA ANGELICA 
rulează la Festival (orele 20,30).
8 SÂNGEROASA NUNTA MACE- 

ONEANA rulează la Expoziția 
(orele 20,30).
e ADIO, GRINGO, rulează la Bu- 
zeștl (orele 20,30).
» ALEXANDRU CEI, FERICIT 
rulează la Bucegl (orele 20,30).
• IERBURI AMARE rulează la

In urma unor îndelungate 
cercetări întreprinse de că
tre ing. Ion Crișan, cercetă
tor în cadrul I.C.T.C.M. — 
București, a fost „descope
rită" o asemenea substanță. 
Noua soluție electrolitică 
rezultată se bazează pe poli- 
fosfații de sodiu, substanțe 
de altfel larg utilizate în in
dustria noastră chimică — 
excluzîndu-se în felul acesta 
importul de cianuri. Bineîn 
țeles că principala lor caii 
tate constă în lipsa toxicită 
ții, din care rezidă și alt, 
însușiri importante. De pil
dă : poJifosfații de sodiu 
permit încălzirea soluției, 
dînd stabilitate și un randa
ment mărit procesului elec
trolitic de degresare. Solu
ția este mult mai limpede și 
nu necesită introducerea 
substanțelor dedurizante, ea 
la „clasica" metodă cianu- 
rică.

Piesele astfel curățate pot 
fi păstrate pînă la galvani
zare cîteva zile datorită ca
lității polifosfaților de a 
„inhiba" reacțiile de coro
ziune.

Utilizîndu-se noul electro- 
lit, mediul atelierelor este 
aerisii putem afirma că 
polifosfații de sodiu înlătu- 
rînd din operația de degre
sare toxicitatea sînt mai 
„tari" decît cianurile, pe 
care au reușit să le „retro
gradeze".

P. SPIRA

„CREZUL
GENERAȚIEI MELE"

EXCURSII IN ȚĂRILE

în cinstea celui de al X-lea 
Congres al P.C.R., și a celei de 
a 25-a aniversări a Eliberării, 
ieri, la prînz, a avut loc la Li- 

Bălcescu" din 
expoziției 
generației 
acest sec- 
comitetul 

_ ------------ , expoziția
cuprinde lucrări de pictură, im
primerii, costume naționale, 
exponate executate în cercurile 
de obiecte, atît din licee, cit și 
din școlile generale, desigur, 
în centru fiind Liceul de Arte 
plastice. O vitrină prezintă cele 
mai reușite reviste ale școlilor 
din sector („Adolescența“ — Li
ceul „Nicolae Bălcescu“, „Către 
stele" — Școala generală nr. 
169, „Primii pași“ _ Liceul nr. 
25, „Mirabila sămînță“ — Liceul 
nr. 33), o plachetă cu 25 (!) de 
poezii dedicate patriei și parti
dului unite sub titlul dat de 
prima dintre ele „Crezul gene
rației mele“, precum și cartea 
elevei Valeria Alexe (UCECOM) 
„Secretele frumuseții" (Editu
ra Medicală). Așezată în holul 
ce va găzdui peste cîteva zile 
Olimpiada internațională de 
matematică a elevilor, această 
expoziție e o revelație a unor... 
„secrete" frumuseți și idealuri.

F. BAILEȘTEANU

ceul „Nicolae ___
Capitală, vernisajul 
intitulate „Crezul 
mele" a elevilor din 
tor. Organizată de 
U.T.C. al sectorului,

unite sub titlul 'dat de
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vește aprovizionarea orașului 
Galați cu legume se urmărește și 
acum același lucru: motivarea, 
prin inundațiile ce au avut loc, 
a muncii de mîntuială depusă 
de-a lungul a cîtorva luni de că
tre cei in obligația cărora se 
află această importantă pro
blemă.

Ceapa, de pildă, lipsește de pe 
piață pentru că, se susține aici, 
există o indicație să nu fie va
lorificată decît uscată. De ce nu 
se recoltează pentru valorificare 
în această perioadă ceapa căreia 
i-a apărut inflorescența ? Expe
riența a dovedit că randamentul 
cel mai bun îl au plantele în pe
rioada aceasta și nu atunci cînd 
se recoltează pentru consumul în 
stare uscată. „Acoperiți“ cu o in
dicație — și care este explicabi
lă — organele județene de la Ga
lați refuză să exploateze acele 
posibilități care să permită apro
vizionarea populației, dar care 
le solicită într-o măsură mai 
mare efortul, competența. In
tr-adevăr, e foarte simplu să te 
scuzi ventru insuficiențele de pe 
piață prin cuvinte „Ilfovul și Ia
lomița trebuiau, ca în baza mi
nutelor încheiate, să ne trimită 
cîteva sute de tone de legume, 
dar nu ne-au trimis. Ce- sîntem 
noi de vină ?“ și nu se recu
noaște nici cit negru sub unghie 
propriile greșeli; nu sînt căuta
te acele căi care să conducă le 
eliminarea deficiențelor de îi 
drumare, organizare și planif 
care.

Producătorii de legume din 
bazinul orașului Galați se află 
din nou în întîrziere la intîlnirea 
cu consumatorii. Raidul între
prins ne-a dat posibilitatea să 
constatăm serioase rămîneri în 
urmă cu onorarea contractelor 
încheiate cu I.L.F.-ul de către 
cooperativele agricole Măstăcani, 
Ivești, Tulucești, Braniștea, Inde
pendența, Tămăoani, Liești. Din 
150 tone mazăre păstăi cit tre
buiau să livreze pieței, unitățile 
județului au valorificat doar 20! 
N-a crescut mazărea ? Da de 
unde, n-a fost recoltată I Și, in 
timp ce păstăile se usucă în 
cîrnp, în unitățile de desfacere 
I.L.F. Galați se aduce mazăre 
tocmai din Ialomița, Prahova, 
Ilfov sau Teleorman.

Pentru îmbunătățirea aprovi
zionării cu legume a piețelor 
după cum afirmau numeroșii in
terlocutori, cîteva sînt probleme
le ce trebuie să-și găsească rezol
vare în timpul cel mai scurt: 
cunoașterea concretă a cantități- 

_ kir de legume posibile de recoltat 
<4in fiecare unitate ; stimularea, 
„ub diverse forme a participă 

S membrilor cooperatori la recolta
rea și soi tarea legumelor ; repar
tizarea fondului de marfă pe u- 
nitățile de desfacere în funcție 
de vadul comercial; crearea u- 
nor linii de preluare pe care să 
circule de cîteva ori pe zi autb<- 
camioanele I.L.F. ; sanjionarea 
drastică a celor ce nu-și respec
tă obligațiile contractuale; ve
gherea ca mercurialul să fie ba
rometrul prețurilor de piață.

A FI TÎNĂR

SOCIALISTE PENTRU TINERET
lntrucît in presă 

s-au publicat o sea
mă de anunțuri ale 
O.N.T., prin care se 
informează în princi
piu despre posibilita
tea organizării de 
excursii scurte pentru 
tineret în țările 
cialiste, mai mulți 
titori ai ziarului 
dorit o seamă de 
formații în plus, 
care le oferim:

O.N.T. organizează 
la cerere, pentru gru
puri formate din 35—■ 
40 de tineri munci
tori, elevi și studenți 
excursii internaționa
le, de scurtă durată, 
pe trasee atractive, și 
cu un preț modest.

so 
ci- 
au 
in- 
pe

O caracteristică a a- 
cestor excursii constă 
în faptul că ele in
clud cazarea în cămi
ne, oferindu-se servi
cii specifice tineretu
lui.

Dintre aceste ex
cursii menționăm ci- 
teva : 4 zile Chișinău
— Odesa, 651 lei;
2 zile, Chișinău — 
Cernăuți, 172 lei; 
2 zile — Budapesta, 
281 lei; 6 zile
Belgrad — Novisad
— Szeged — Buda
pesta — Szolnok — 
Oradea, 699 lei; 1 zi, 
Arad — Budapesta — 
Arad, 141 lei; 2 zile. 
Constanța — Vama
— Constanța, 243 lei;

1 zi. Ploiești — Ruse 
— Ploiești, 98 lei; 1 
zi cu bicicleta. Giur
giu — Ruse — Giur
giu, 57 lei etc. Se 
mai adaugă costul 
trenului pînă la punc
tul de frontieră, Sn 
condiții de reducere 
a tarifului cu 50 la 
sută pentru grupuri 
organizate.

La înscriere— care 
trebuie făcută cu 30 
zile înainte de 
plecării — se 
tește 25 la sută din 
costul excursiei, rămî- 
nînd ca costul să fie 
achitat pînă la data 
plecării.

data 
plă-

Unirea (orele 20,30).
• ASASINATUL S-A COMIS 
LUNI rulează la Lira (orele 20,30). 
e ALEXANDRU CEL FERICIT 
rulează la Aurora (orele 20,30).
O TARZAN, OMUL JUNGLEI ru
lează la Moșilor (orele 20,15).
• STRĂIN IN CASA lulează la 
Tomis (orele 20,30).
• NEIMBLINZITA ANGELICA 
rulează la Arta (orele 20,30).
• MARELE ȘARPE rulează la VI- 
tan (orele 20,30).
e COMEDIANȚII rulează la Ra
hova (orele 20,30).
• IN UMBRA COLTULUI rulea
ză la Progresul-Parc (orele 20,30).

MIERCURI, 2 IULIE 1969
• 10,00 Ce-ați dori să revedeti ? 

Teatru : „Troienele" de J. P. Sar- 
tre o 11.40 închiderea emisiunii de 
dimineață e 17,30 Buletin de știri 
0 17,35 Lumea copiilor. Cine dese
nează mai bine o poveste ? • 17,50 
Limba germană (reluare) • 18,15
Aplauze pentru colegii noștri — e- 
mislune muzicală pentru elevi 
• 18,45 Tribuna economică. Reali 
tăți și perspective o 19,15 Trepte 
spre finală. Soliști și formații par
ticipante la cel de-al IX-lea Con
curs al artiștilor amatori e 19>3U 
Telejurnalul de seară , Buletin 
meteorologic • 20,00 Tele-clnema-

teca : „Monsieur Taxi“ — film, 
producție a studiourilor franceze. 
Prezintă ; Valerian Sava o 21,25 
Reflector • 21,40 Dialog cu tele
spectatorii • 21,55 Teleglob — e- 
misiune de călătorii geografice : 
San Francisco e 22,10 Publicitate 
• 22,15 Telejurnalul de noapte 
Buletin meteorologic o 22,25 Con
vorbiri literare. în cuprins : Sa
tul românesc contemporan în li
teratură. Anchetă-rcportaj. Parti
cipă : Alexandru Piru, Geo Sai- 
zescu, Alecu Ivan Gbilla, Aurel 
Mihale ; Documente literare — 
Tudor Vianu ; Scriitorul și lumea 
contemporană : masă rotundă cu 
Adrian Păunescu, Cezar Baltag, 
Nicolae Ciobanu ; Moment poetic : 
Ion Horea • 23,15 închiderea emi
siunii.

MIERCURI, 2 IULIE 1969
Opera Română : OTHELLO — 

ora 19,30 : Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : PĂ
RINȚII TERIBILI — ora 20,00 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(la Teatrul de vară „23 August") : 
PHOTO FINIȘI! — ora 20,30 ; Tea
trul Mic (la Teatrul de vară He
răstrău) CARLOTA — ora 19,30 ; 
Teatrul satirlc-muzical „C. Tăna- 
se“ (la Grădina Boema) • FEMEI, 
FEMEI, FEMEI — ora 20,00 ; An
samblul „Perinița" (la Sala Tea
trului „C. I. Nottara“) : PERINIȚA 
MEA — ora 19,00.

A APĂRUT: 
„PROBLEME 

ECONOMICE"
Nr. 6/1969

Dr. Vasile Kausser : Dinamis
mul economiei noastre socia
liste — factor al dezvoltării în
tregii societăți ; Octavlan Gro- 
za : O nouă treaptă în electri
ficarea țării ; Dr. Bujor Almă- 
șan : Perspective de extindere 
a bazei de materii prime mi
niere ; Andrei Păcuraru ; Con
strucțiile de locuințe — parte 
integrantă * ------------------ '
creștere 
Iul ; Dr. 
derațluni 
funcțiile 
noastră ; ____ ,___
cooperației meșteșugărești, în 
ansamblul economiei naționa
le ; Gh. Șiclovan șl Dr. K. 
Katz : Perfecționarea regimu 
lui reparațiilor capitale ; Dr. 
Ivanciu Nicolae-Văleanu: Nico
lae Bălcescu — luptător înflă
cărat pentru progresul econo
mic șl social ; L. Stroja : Re
pere pentru critica teoriei „Ca
pitalului uman" ; DEZBATERI.
* * * : Mobilitate, operativitate 
și simț de răspundere în pre
venirea și valorificai ea stocu
rilor supranormative. Anchetă 
economică realizată de revista 
„Probleme Economice" ; * * » ; 
Planificarea șl modelarea pre
țurilor. Dezbatere științifică 
organizată de catediele de e- 
conoinie politică șl conducerea 
planificată a economiei națio
nale din Academia de studii e- 
conomice și de revista „Pro
bleme Economice" ; « * * : Fo- 
-losirea rațională a forței de 
muncă. Dezbatere științifică 
organizată de revista „Proble
me Economice" și de Faculta
tea de studii economice a U- 
niversității din Timișoara ;
* * * : Probleme actuale pri
vind economia țărilor tn curs 
de dezvoltare. Dezbatere știin
țifică organizată de Facultatea 
de economie a Academiei de 
științe soclal-politice „Ștefan 
Gheorghiu“ de pe lîngă C.C. 
al P.C.R. în colaborare cu Di
recția de studii din Ministerul 
Comerțului Exterior și Institu
tul pentru studierea conjunc
turii economice internaționale. 
CRITICA ȘI BIBLIOGRAFIE. 
I. Bați : O remarcabilă lucrare 
privind ritmul creșterii econo
mice (Emilian Dobrescu : Rit
mul creșterii economice. Edi
tura Politică, 1968) ; Teodor 
Brateș : Sinteză a problemati
cii unei teme pasionante (Si- 
mlon Puni : Unitatea socialistă 
a poporului român. Editura A- 
cademiel, 1968).
SCRTSORI CĂTRE REDACȚIE 

Din partea : Direcției propa
gandă din Camera de Co
merț a Republicii Socialiste 
România, Combinatului de în-, 
grășămtnt.e chimice Tr. Măgu
rele. Combinatului de celuloză 
șl hîrtie Brăila.

a programului de 
a bunăstării poporu- 
R. Mănescu : Consi- 

privind esența și 
banilor tn economia 
Iile Alexe : Funcțiile
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oricînd pe însăși voința, pe 
eforturile întregii noastre 
colectivități. Se întemeiază 
pe romantica dăruire către 
idealurile socialismului a 
milioane și milioane de oa
meni.

Aflată pretutindeni unde 
se dau bătălii decisive ale 
progresului material si spi
ritual, aflată în primele nn- 
duri ale celor ce se. dedi
că noilor ctitorii ale siderur
giei, hidroenergeticii sau 
chimiei, ale cercetării știin
țifice sau ale recoltelor îm
belșugate, tinerețea patriei 
își privește și își regăsește 
chipul — cu îndreptățită sa
tisfacție — în fibra a tot co 
s-a făurit, se făurește și se 
va făuri, aici, pe acest pă- 
mînt al nostru, sub semnul 
demnității, al celei mai u- 
mane și mai cutezătoare 
dintre lumi, sub semnul de- 
săvirșirii socialismului.

Pentru fiecare dintre noi, 
mobilizatoarea forță de ira
diere a vastului program 
constructiv, elaborai de Con
gresul al IX-lea al P.C.R., 
program ce va fi înălțat pe 
noi trepte de către noul 
Congres, a însemnat și în
seamnă reazemul propulsor 
al unui fierbinte patriotism, 
ecuatorul — ferm ordona
tor — al energiilor noastre 
creatoare. Rampă de lansa
re spre împlinirile maturită
ții, temei ai înfloririi talen
tului și aptitudinilor, temei 
al aderenței intime la so
cial, la ascensiunea spre 
culmi, la istorie. Tn conste
lația obiectivelor industrial
sociale și a cifrelor ce des-

criu consolidarea economi
că a patriei și trasează ori
zonturile sale de mîine, so
cialismul și tinerețea consti
tuie de multă vreme, sub 
cjravitatia unuia și aceluiași 
înalt iaeal, una și aceeași 
stea dublă a statornicei în
noiri, însemnul încrederii că 
opera înaintașilor și a gene
rației mature de azi va fi 
purtată neabătut către mult 
visata vîrstă a comunismului. 
Entuziasm, dar și competen
ță, cutezanță dar și lucidi
tate, iată atribute ale unei 
vîrste de aur pe care o dau 
neîntrerupt patriei, școlile ți 
facultățile noastre, organi
zația revoluționară a tine
retului. Sub plenara zodie 
a certitudinii pe care o 
trăim, zilele acestea ce ne 
mai despart de întrunirea a- 
propiatului for suprem al 
partidului, sînt zile cînd — 
la unison cu inima țării și a 
epocii — milioane de inimi 
tinere vibrează de căldura 
unei profunde adeziuni, de 
aspirația acelor fapte de 
seamă menite a ne înscrie 
numele printre făuritorii do 
istorie și de lumi.

între jaloanele esențiale 
ale faptei politice, economi
ce și culturale, relieful efer
vescent ai prezentului și țăr
murile viitorului se află 
populate, colorate, însufle
țite și înnobilate cu însem
nele unei vîrste generoase, 
cu ofranda de faptă și gînd 
pe care fiecare dintre noi 
înțelegem să o aducem 
izbînzii depline a idealuri
lor partidului comunist, înăl
țării patriei pe noi culmi de 
progres și civilizație.

TRAI PENTRU A TRAI

Printre muncitorii cu bune rezultate în întrecerea socialistă de la 
Fabrica „Mătasea populară“, se află tînărul Ionel Radu, din 

fotografia noastră
Foto: MARINESCU ȘTEFAN
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erința perfecționării continue a formelor și me
todelor de muncă ale organizațiilor U.T.C. — ce
rință impusă, după cum precizează Tezele pen
tru Congresul al X-lea al partidului, de „procesele 
înnoitoare care au loc în toate domeniile vieții 
noastre sociale și care solicită din. plin aportul

tineretului" — implică deopotrivă toate compartimentele acti
vității cu tinerii, toate laturile activității de organizație. între
barea anchetei, simplă în aparență, este de aceea, după cum 
s-au exprimat de la bun început participanții la anchetă, deo
sebit de complexă prin multitudinea răspunsurilor la care 
invită și pe care le poate primi. Din varietatea aspectelor 
abordate, din numeroasele fapte și experiențe relevate, an
cheta în rîndul tinerilor din conducerea unor organizații, al

activiștilor comitetelor județean și orășenești ale U.T.C. din 
județul Alba a reținut o idee comună, o direcție majoră care 
concentrează eforturile și în organizațiile U.T.C. din acest ju
deț : dezvoltarea și adîncirea continuă a democratismului 
vieții de organizație. Este vorba, cu alte cuvinte, de acel salt 
calitativ, de acel surplus de eforturi și căutări capabil să ma
terializeze obiectivul de extremă importanță, pe care la Con
sfătuirea pe țară a U.T.C., tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
îl definea astfel : „Este necesar ca U.T.C. să manifeste mai 
multă inițiativă în adoptarea unei game largi de forme orga- 
nieatorice și de metode de lucru, să renunțe cu mai multă 
hotărîre la unele practici rigide, închistate, să dea posibili
tate tineretului ca el însuși să găsească cele mai potri
vite forme de manifestare în toate domeniile de activitate".

I

I
I

A LUA HOTĂRÎRI
In cunoștință

DE CAUZĂ
_________________ \_______

CÎTEVA RAS
PUNSURI CARE

iscuțiile s-au refe
rit, pentru început, 
la comitetul jude
țean, la activitatea 
acestuia. Organ a- 
les, ca toate organe

le de conducere ale organizației 
de tineret, comitetul județean — 
însărcinat să conducă activita
tea organizației între două con
ferințe județene — exprimă în 
acțiunile și deciziile sale voința 
și hotărîrea întregii mase de ute- 
ciști de pe teritoriul respectiv.

— In primul rînd, sublinia to
varășul IOAN LASLĂU, prim- 
secretar al comitetului județean 
.U.T.C., prin aceea că în comi
tetul județean își au reprezen
tanți toate categoriile de tineri, 
dar și prin faptul că membrii 
comitetului județean întrețin un 
permanent dialog cu cei ce i-au 
ales, cu tinerii din organizațiile 
cărora le aparțin, în care acti
vează. Sînt condiții primordiale, 
dar pentru ca deciziile comitetu
lui să reprezinte cu adevărat 
voința tinerilor, esențial este, de 
aser nea, ca fiecare membru al 
co.<z',etului să participe activ la 
dezbaterea diferitelor aspecte 
ale activității, să-și îndeplinească 
cu cea mai mare răspundere 
mandatul pe care i l-au încre
dințat tinerii.

Pornind tocmai de la acest 
punct al demonstrației, tovarășul 
Ioan Laslău a vorbit, pe larg, 
despre organizarea comitetului 
județean pe comisii permanente, 
despre consecințele pozitive alo 
acestei modalități organizatorice

— Exista, afirmă dînsul, și nu 
numai atît, ci chiar se mani
festase, nu o dată, pericolul ca 
membrii comitetului județean să 
se întîlnească mai ales în ple
nare. Și să considere, cu alte 
cuvinte, simpla participare la o 
plenară sau alta o acoperire a 
datoriilor pe care le include o 
asemenea răspundere. In felul 
acesta, se crea pe nesimțite o 
distanțare, dacă nu chiar o rup
tură, a membrilor comitetului de 
preocupările zilnice, de activi
tatea cotidiană a organizațiilor. 
Oteanul din care făceau parte 
u, chemat sa ia anumite hotă
rî' iar ei nu aveau întotdeauna 
și în toate cazurile contactul ne
cesar, permanent, cu realitatea, 
de unde exista posibilitatea de a 
se adopta hotărîri într-o primej
dioasă necunoștință de cauză. 
Sau, se stabileau, de regulă, de 
către aparatul salariat, ceea ce 
contravine principiilor statutare 
ale activității organizației noas
tre.

Prin antrenarea membrilor co
mitetului județean în comisiile 
permanente, deși este încă pu
țină vreme de cînd s-a introdus 
măsura, se pot observa de pe 
acum anumite nuanțe noi în fe
lul în care aceiași oameni 
își privesc propriile îndatoriri. Se 
simte, aș zice, o sporire a res
ponsabilității față de mandatul 
ce le-a fost încredințat, o mai 
vizibilă înclinare către latura ac
tivă, nu cea contemplativă, a 
propriei lor participări la viața 
de organizație. De aici, în mod 
normal, se realizează un contact 
mai strîns cu activitatea practi
că, o legătură continuă cu pro
blemele comisiei respective, 
ceea ce asigură nu numai cu
noașterea mai apropiată a răs
punderilor ce li se cuvin, ci și 
cadrul mai larg indispensabil 
pentru îndeplinirea corespunză
toare a unor sarcini mai com
plexe, care, altfel, apelînd nu
mai la aparatul comitetului jude-

țean, n-ar fi posibile de înfăp
tuit.

Exemplele care să susțină aces
te afirmații au început deja să 
apară. Noi am conceput comi
siile permanente, desigur, a- 
tît ca pe niște organe consulta
tive, a căror părere este întot
deauna solicitată și așteptată, 
dar, în același timp, și ca pe 
niște organe de lucru, care, în 
urma observațiilor tot de ele fă
cute, intervin nemijlocit în si
tuațiile concrete de pe teren. In 
felul acesta, sîntem mereu în 
posesia unor soluții colective 
care au avantajul de a avea un 
caracter divers, chiar dacă si
tuațiile care le solicită sînt în 
linii mari apropiate. Am între
prins, de pildă, cu sprijinul 
comisiei politice și 
educative, un studiu 
gic, în urma căruia 
tut trece Ia organizarea 
activități mai bune, diferențiate 
după categoriile de tineri ; co
misiile Tineret muncitoresc și 
Tineret sătesc au trecut la or
ganizarea unor olimpiade desti
nate altor categorii și antrenînd 
un număr mare de tineri în des
fășurarea lor ; comisia pentru 
munca în rîndul elevilor are tot 
ca problemă de studiu preocu
pări legate de diferențierea ac
tivității în funcție de clase și 
vîrste — și așa" mai departe. 
Singura comisie care n-a între
prins încă nimic, deși există și 
aici cîteva propuneri pentru în
ceput, este cea pentru munca în 
rîndul fetelor. Astfel de preocu
pări sînt cele care determină, 
fără îndoială, caracterul perma
nent al participării membrilor 
comitetului județean la preocu
pările tineretului din județ și le 
stimulează sentimentul responsa
bilității.

Pe de altă parte, trebuie să 
precizez că și în cadrul plena
relor am observat o participări 
mai activă la discuții, o dorinți 
nerăbdătoare de a-și exprimé 
fiecare părerea, care acum estt 
rezultatul unor observații pro
prii și mai îndelungate asupra 
fenomenelor studiate. La cele 
două plenare pe care le-am a- 
vut în acest an, s-a făcut evident 
simțit un climat de mai mare 
emulație, un interes crescut față 
de problemele analizate, interes 
izvorît, desigur, din faptul că 
fuseseră cunoscute anterior. Este 
vorba, așadar, de o reacție fi
rească la o stare de lucruri care 
capătă tot mai multă trăinicie.

Comisiile permanente, relevau 
și alți membri ai comitetului ju
dețean, se constituie într-o for
mă cu adevărat democratică, 
pentru că ne dau posibilitatea, 
în calitate de reprezentanți ai 
tinerilor, nu numai la o cunoaș
tere corespunzătoare a unui a- 
numit domeniu, ci și la inter
vențiile necesare, ne dau pu
tința de a acționa concret în 
sensul perfecționării sale. Legă
tura neîntreruptă cu realitățile 
imediate ne oferă argumente 
suficiente pentru susținerea con
vingătoare a unor idei de în
noire iar practica instaurată în 
activitatea comitetului din care 
facem parte, ne oferă posibilități 
mai largi de a ne aduce cu toții 
contribuția, de a ne spune cu 
autoritate, cuvîntul atunci cînd 
se iau hotărîri care privesc bu
nul mers al organizației.
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sta de vorbă, cu puțină bună
voință, și de cîte șapte ori pe zi. 
Nu s-a gîndit nimeni însă la așa 
ceva — și nu numai la asta. Le
găturile dintre organizație și co
mitet sînt anemice pentru 
lipsesc și activitățile care să le 
facă mai durabile. E drept, ni 
s-a vorbit despre cîteva lucruri 
frumoase, nimic de zis : un 
cerc de creație tehnică, care se 
adresează însă, bineînțeles, în 
primul rînd inginerilor și tehni
cienilor și are numai vreo 20 de 
membri, și un alt cerc, de foto- 
amatori, doar cu vreo 10 membri, 
încolo — cîte o acțiune de mun
că patriotică, din cînd în cînd. 
Anul trecut a mai fost ceva : un 
campionat de fotbal intre grupe
le organizației U.T.C., cu clasa
ment în regulă, cu un concurs 
Pronosport chiar. Inițiativa a 
prins, a plăcut campionatul. Co
mitetul U.T.C. vrea să-l reedi
teze și anul acesta dar 
dată se mai gîndește. 
atît...

S-a încercat însă, și 
de-a dreptul surprinzător, să ni 
se explice că lucrurile acestea se 
petrec totuși la sugestiile tineri
lor, „că se ține seama de păre
rile lor“. O activitate destul de 
greu de numit astfel, era consi
derată deci un rezultat direct al 
propunerilor făcute de tineri, 
contribuția și voința lor supre
mă : „doar și programul nostru 
de activități este întocmit cu 
consultarea lor, prin membrii co
mitetului car# stau mereu în mij
locul tinerilor“. Dar prea suna 
ca o lecție bine învățată. Și 
atunci am vrut să văd și 
eu planul. Și m-am convins: 
cele două programe de acti
vități pentru trimestrul I și 
II sînt parcă trase la șapirograf. 
Cîteva obiective, aruncate în 
fugă, cu o mare grijă însă să nu 
fie cumva prea concrete, și cu
rios de aidoma de la un trimes-

deocamdată simple dorințe teore
tice și eventual proiecte de viitor.

— Tocmai asemenea proiecte 
imediate avem însă și noi, în ca

zul acesta ca și în altele, preci
za Ioan Covaci, secretarul Comi
tetului orășenesc Zlatna al U.T.C. 
Efortul nostru de perfecționare, 
pe linia adîncirii democrației vie
ții de organizație, presupune eli
minarea unor astfel de situații 
nedorite de nimeni. Ele trebuie 
să intre în primul rînd în raza 
strădaniilor noastre, în încerca
rea de a le ridica la nivelul ge
neral de înțelegere a rolului pe 
care îl au ideile și propunerile 
tinerilor, exprimarea lor nestînje- 
nită în orice ocazie.

că

deocam- 
Și cam

asta era

s piritul democratic 
al participării la 
conceperea și orga
nizarea întregii 
vieți de organiza
ție, în toate amă

nuntele ei caracteristice, se mă
soară însă nu numai prin prelun-

girile pe care și le creează comi
tetul, cu ajutorul comisiilor sale, 
în masa de tineri, ci și prin felul 
în care comitetul știe să apeleze 
la ceilalți tineri, cerîndu-le păre
rea, consultîndu-i. In circuitul 
care trebuie să se realizeze prin 
dialogul permanent comitet-or-
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tunci cînd însă e- 
fortul permanent se 
împletește cu inte
resul real trezit în 
rîndul tinerilor și 
cînd aceste două 

coordonate se îndlnesc undeva 
pe o treaptă comună, lucrurile se 
mută destul de ușor la tițnpul 
prezent. Dovezi ale unei netăgă
duite intervenții a tinerilor, au
toritare și competente, în buna 
desfășurare a procesului de pro
ducție sau a propriei lor vieți de 
organizație, am întîlnit nenumă
rate, una mai grăitoare decît alta, 
Ia întreprinderea „Sebeșul“ din 
orașul cu același nume. Proce
deele sînt diverse, aplicate me
reu altfel de la un loc de mun
că la altul, și de aceea și rezul
tatele sînt pe măsura lor, iar co
mitetul U.T.C., de la care tre
buie să pornească în mod normal 
primul pas pentru a ieși în întâm
pinarea dorințelor lor, se stră
duiește lăudabil la ceea ce a în
treprins pînă acum.

Aici, fiecare ședință a comite
tului coordonator U.T.C. se ține 
nu cu ușile închise, în secret, ci 
în prezența regulată a celor 20 
de organizatori ai grupelor, în 
primul rînd, celorlalți

— Pentru că lucrul cel mai 
important, ține să adauge Ianoș 
Simion, mi se pare participarea 
lor voluntară, fără vreo impre
sie de constrìngere, atragerea lor 
pe nesimțite la desfășurarea u- 
nei activități care, fără contribu
ția lor permanentă, ar suferi toc
mai de absența trăsăturii esen
țiale. Nevoia de perfecționare pe 
care o avem mereu înaintea noa
stră nu poate fi realizată decît 
apelînd cu consecvență la opinia 
și propunerile tinerilor, ascultîn- 
du-le atenți pulsul.

Exemplele care susțin în con
tinuare, cu aceeași îndărătnicie 
aș zice, ideea urmărită, nu se1 
opresc însă aici. Ele sînt oferite 
la fel de darnic de către direc- ' 
torul întreprinderii, Simion 
Groza.

— Trebuie să remarc că spiri
tul pe care-l desprind în organi
zație se repercutează pozitiv in 
întreaga comportare a tinerilor, 
lată, de pildă, cele mai multe 
propuneri sînt venite din par
tea uteciștilor. In consfătuirile 
de producție sau în adunările 
lor pe grupe se ivește întotdeau
na cîte o propunere sau se fac 
critici la adresa unor nereguli în 
organizarea procesului de pro-

menționînd că ei au mai ridicat 
„problema“ și nu se rezolvă de 
loc.

— Și așa se face că se discută 
„la scenă deschisă“ și de o par
te și de alta, continuă tovarășul 
Simion Groza, și nu cu lucruri 
oarecare, ci cu greutăți impor
tante, care frămîntă întregul co
lectiv.

— Mai mult decît atît, intervi
ne din nou secretarul comitetului 
coordonator U.T.C., după ce vin 
la mine și își rostesc propunerea 
sau critica, vin apoi încă o dată, 
după cîteva zile, și mă întreabă 
ce am lăcut.

Din nou. de exemplu: cîțiv'j 
băieți de la „coton“ au venit la 
secretarul lor și i-au spus că vor 
să facă o excursie. L-au ame
nințat, în glumă, dar au făcut-» 
totuși, că dacă nu-i ajută el, se 
vor duce la director. După cîte- 
va zile, fiindcă el nu le dăduse 
nici o veste, l-au întrebat d;n 
nou. Secretarul U.T.C. a fost ne
voit să le spună că sînt puțini și 
nu pot închiria un autobuz în
treg. Atunci au început să umble 
ei prin întreprindere, i-au con
vins și pe alții și autobuzul s-a 
completat, în cele din urmă.

■— Aceasta este într-udevăr, e- 
mulația caracteristică in rîndul 
tinerilor, afirmă într-un fel do 
concluzie directorul întreprinde
rii. O mai mare îndrăzneală de 
a discuta, de a-și spune cuvîntul. 
Și, ceea ce este interesant, e că 
tot acest spirit de participare 
combativă se manifestă în condi
țiile în care sensul general al lu
crurilor este unul pozitiv, pentru 
că planul de producție se reali
zează cu regularitate și în cele 
mai bune condiții, Dar exigența 
lor a crescut probabil în același 
ritm cu rezultatele bune de pînă 
acum, ca o dovadă că putem to
tuși realiza mai mult și mai bine 
întotdeauna.

Concluziile tovarășului director 
au, totuși, nevoie de o comple
tare. Una care susține de fapt, 
cu încă un argument concret, a- 
firmați.i sa despre exigența tine-
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Rod al gîndirii colective, programul de activități a fost adoptat în unanimitate. Tot in unanimi
tate tinerii îl vor duce la îndeplinire

ganizație, tinerii sînt nu numai 
factorul determinant al preocu
părilor principale ale comitetului, 
ci trebuie să fie chiar cei care 
duc la îndeplinire hotărîrile și 
cerințele tot de ei exprimate. 
Principiul ca tinerii să devină 
organizatorii propriilor lor activi
tăți nu poate rămîne. însă, un 
simplu principiu teoretic, ci tre
buie să devină o modalitate 
practică bine precizată care să 
aibă drept rezultate îmbogățirea 
simțitoare a activității organi
zației.

Motiv pentru care, după afir
mații, am căutat la Zlatna în 
preocupările comitetului U.T.C. 
de la Uzina chimico-metalurgi- 
că și ilustrarea în fapte. M-am 
gîndit că aici, unde organizația 
nu are decît vreo 150 de 
membri, totul trebuie să fie ca 
într-o adevărată familie. Și în- 
tr-adevăr așa este, dar 
familie în care există

ca într-o 
neînțele-

geri. Din discuțiile purtate în 
întreprindere cu tineri m-am 
convins că aceștia se află la o 
oarecare distanță de „probleme
le“ comitetului, că nu știu cu 
ce se ocupă, că nu-i cunosc nici 
măcar intențiile exprimate prin 
programele de activități, pentru 
că nu s-a gîndit nimeni să le 
spună și lor cîte ceva. Iar secre
tarul comitetului U.T.C., ing. 
Mihai Holda, recunoaște și el că 
„deși există anumite legături, se 
menține totuși o anumită distan
ță între membrii birourilor sau ai 
comitetelor și masa uteciștilor. 
Lucru de care mi-am dat 
și eu seama, cu o precizare însă : 
nu tinerii se țin la distanță — ci 
invers. Și asta, în condițiile în 
care, dacă cei 150 de membri ai 
organizației ar fi repartizați no
minal pe fiecare membru din co
mitet, ar cădea în grija fiecăruia 
nici mai mult, nici mai puțin, de
cît zece băieți cu care s-ar putea

tru la altul : mereu cercul tehnic, 
mereu cercul foto, mereu „un 
număr cît mai mare de abona
mente“ și „se vor organiza seri 
distractive“. Altceva nimic. E 
foarte greu de presupus că 
la un asemenea program și-au a- 
dus în vreun fel contribuția tine
rii, organizația în întregul ei. E 
greu de crezut că membrii co
mitetului se mai gîndesc și la pă
rerea celorlalți, o dată ce le e 
greu chiar să se întîlnească mai 
des între ei. în șase luni de zile, 
pînă acum, comitetul s-a întru
nit o dată în ianuarie, pentru a 
analiza realizarea programului de 
activități din 1968, o dată în 
martie pentru eliberarea unor re
comandări și o dată în mai...

Atragerea tinerilor la o viață 
de organizație susținută și cul
tivarea sentimentului că sînt nu 
simpli participanți, ci părtași cu 
trup și suflet la ea, ei înșiși or
ganizatori și executanți, ’ rămân

membri ai birourilor uneori. Mai 
înainte însă se trece prin secții, 
prin toate secțiile, și se stă de 
vorbă cu șefii lor, cu maiștrii, 
cu tinerii grupei respective, pen
tru a se desprinde problemele 
cele mai importante ale fiecăreia, 
greutățile pe care le are de re
zolvat. în felul acesta, programe
le de activități pornesc de la 
constatări făcute deja și, cu toa
te că anticipează acțiunile, ele 
sînt un fel de concluzii ale unor 
realități cunoscute. Și, ceea cc 
este mai important, cunoscute 
datorită intervenției tinerilor, 
scoase la iveală de ei în primul 
rînd pentru a fi rezolvate.

Mi se pare o condiție inevita
bilă, afirmă pe bună dreptate 
secretarul comitetului U.T.C., 
Ianoș Simion, ca tinerii din fie
care secție să ne cunoască preo
cupările nouă, comitetului, nu 
numai pentru că le aducem noi 
la cunoștință, ci pentru că ei ni 
le determină, intr-un fel, pentru 
că ei sînt cei care ne atrag a- 
tenția asupra diferitelor fenome
ne și le plasează astfel în sfera 
preocupărilor noastre. Sentimen
tul participării directe, nu numai 
cu vot consultativ, la rezolvarea 
tuturor treburilor întreprinderii 
devine treptat o realitate.

Procedeul se verifică și în alte 
împrejurări cu aceeași insisten
ță. Aici, la „Sebeșul“, „convoca
rea“ tinerilor la o acțiune sau 
alta nu se face, așa cum ne-am 
obișnuit de mult cu „convocato
rul“, și nici strigîndu-sc în gura 
mare, ca să audă toți. Aici 
se duce secretarul de grupă 
pe la fiecare tînăr din secție și 
îi spune, numai lui, trecînd de 
la unul la -altul, că îl așteaptă 
după amiază la nu știu ce acțiu
ne. în felul acesta i se dă tînă- 
rului senzația, de loc falsă de 
fapt, că este nevoie de prezența 
lui în mod deosebit acolo, că nu 
este chemat oricum, de-a valma 
cu ceilalți, deci că poate și 
lipsi, ceea ce îl face să-și arate 
interesul și să participe.

Sau : cei care rămîn în urmă 
cu planul, sau se întîmplă să 
nu-și îndeplinească întotdeauna 
norma, nu sînt pur și simplu 
„muștruluiți“ părintește de se
cretarul comitetului, sau criticați 
Ia nesfîrșit în ședințe — proce
deu care, iarăși, a început să se 
tocească de atîta îndelungată fo
losință. Aici se pun la cale ade
vărate confruntări între cei i'n 
cauză și alți tineri, fruntași, din
tre cei care le-au fost colegi, de 
școală și lucrează acum în ace
eași secție cu ei. Exemplul sti
mulator al fruntașilor nu mai 
seamănă de loc cu vechea „dă
dăceală“ și, în plus, se creează 
sentimentul că totul se rezolvă 
între, ei, între colegi de școală 
și de muncă, prin contribuția bi
nevoitoare a fiecăruia și fără altă 
intervenție.

a interesului lor 
mers al secției, o 
le este de loc in-

o fată a intrat

ducție. Există un spirit critic din 
ce in ce mai pronunțat, ceea ce 
este o dovadă 
față de bunul 
dovadă că nu 
diferent.

De exemplu
de curînd în biroul directorului 
și i-a spus că îi vine să plîngă 
de paguba pe care o face în
treprinderii însă nu e ea de vină, 
ci mașina care în urma unei re
parații nu mai merge de loc. S-a 
mers la fața locului și s-a con
statat că fata avea d'.eptate.

Sau, de exemplu : tinerii de la 
secția „încheiat“ s-au prezentat 
într-o bună zi la director și i-au 
cerut să se ducă neapărat la șe
dința lor fiindcă nu le place cum 
merg treburile, unele treburi,

retului și dorința sa de a face în
totdeauna mai mult. La „circula
re 1“ fetele din grupa U. T. C. 
s-au hotărît, ele între ele, să se 
întreacă cine lucrează mai repe
de o duzină de ciorapi. S-au 
grupat așa, cîte 3—4 la un loc, 
după vecinătatea mașinilor lor, 
și întrecerea a cuprins treptat 
întreaga secție. Rezultatul, după 
nici două luni, e acela că nici o 
tînără nu mai rămîne sub plan, 
ceea ce este întru totul firesc, 
dacă ne gîndim că îndemnul 
pornise tot din rîndul lor.

Exemplul acesta nu este însă 
decît încă unul, care nici nu reu
șește să îmbogățească prea mult 
afirmațiile de pînă acum, și nici 
nu epuizează seria argumentări
lor posibile.

județului Alba, ca să rămîneme întreg teritoriul 
numai în aceste limite geografice, s-ar putea cu
lege mereu alte exemple ale unei participări din 
ce în ce mai susținute a tinerilor la ceea ce le oferă 
inițiativele organizațiilor U.T.C. Există o prezență 
masivă care își spune opinia în legătură cu cele mai 

treburi ale organizației noastre ; există, mai mult 
nevoie imperioasă de a fi prezent, răspunzînd asf-

importante 
decît atît, o . ...
fel unei cerințe obiective a dezvoltării și îmbogățirii activității 
de organizație. Trăsătura definitorie a etapei actuale de dez
voltare a întregii noastre societăți, trăsătură ce se afirmă tot 
mai pregnant în toate domeniile de activitate — atragerea cît 
mai cuprinzătoare a maselor la o analiză aprofundată, în ve
derea sporirii contribuției fiecărui cetățean la atingerea unor 
obiective de interes general — se repercutează pozitiv și în 
activitatea specifică pe care o desfășoară tinerii în organizațiile 
lor. Este modalitatea cea mai eficientă de îmbogățire a ei cu 
nenumăratele sugestii oferite de realitate, de racordare la ce
rințele masei de tineri, la exigențele lor crescute.

Tocmai de aceea, participanții la anchetă au subliniat în ne
numărate rînduri că, pe fundalul unei atît de însemnate lărgiri 
a democrației, caracterizată prinfr-o participare mai activă de
cît oricînd a maselor la rezolvarea treburilor obștești, era nu 
numai firesc, ci și necesar ca și organizațiile U.T.C. să răspundă 
unor asemenea imperative înfr-un mod cît mai apropiat acti
vității lor specifice. Continua dezvoltare a democratismului în 
viața de organizație, afirmau pe bună dreptate interlocutorii 
noștri, este pentru organizațiile U.T.C. nu o posibilitate faculta
tivă, ci un principiu bine determinat care se impune ca o trăsă
tură inseparabilă a stilului de muncă de fiecare zi.

Strădaniile Comitetului județean Alba al U.T.C. în acest sens se 
soldează precum am văzut cu unele rezultate meritorii. Nenu
măratele propuneri, ideile pornite de la un grup de tineri sau 
o organizație și materializate apoi în tot atîtea activități, sînt 
argumente ce evocă incontestabil sporirea continuă a sentimen
tului că de bunul mers al organizației este direct răspunzător 
fiecare membru al ei. Situațiile înfățișate mai pe larg prezintă 
doar cîteva elemente, dar convingătoare — și într-un sens și în 
celălalt. Ele demonstrează că procesul acesta de înnoire, în
ceput pretutindeni, chiar și acolo unde aparent lucrurile se ur
nesc mai greu, cîștigă teren, atrăgînd în desfășurarea sa un nu
măr tot mai mare de tineri, de organizații. Este obligația noas
tră să-l accelerăm, să dăm curs — în spiritul ideilor cuprinse 
în recentele documente supuse dezbaterii întregului popor — 
spiritului de inițiativă, să cultivăm dorința de perfecționare 
permanentă, în pas cu cerințele în continuă evoluție ale tineri
lor.
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rrun om Intre oameni11
. Prezentat de OV. S CROHMÂLNICEANU

1) Ce reprezintă „Un om 
intre oameni" în ansamblul 
creației lui Camil Petrescu?

Știi ce se cheamă „punct de 
fugă“ într-o perspectivă ? Pen
tru mine, „Un om intre oameni" 
e ceva analog în imaginea pe care 
o am despre opera lui Camil 
Petrescu. Toate liniile ei defi
nitorii, drama „roos“-ului în isto-

B. ELVIN : „In „Bălcescu“ 
și „Un om între oameni“', 
scriitorul se apropie de acei 
erou al cărui model i l-a 
impus epoca noastră, privind 
prin ochii lui lumea. E un 
om care vrea să schimbe 
relațiile dintre oameni, care 
vrea să trăiască pină la ca
păt destinul pentru care a 
luptat, care nu acceptă nici 
un compromis $1 care-și 
cunoaște condiția. Revoluția 
nu este pentru el o zi mai 
însemnată decît altele, e în
săși viața lui. E un om ale 
cărui aspirații durează pină 
la moarte și care trăiește nu 
într-o coerentă mașinală, ci 
intr-o ordine superioară“.

rie, jocul ideilor-iele, cu urmă
rile sale tragice, desfășurarea po
lemică, foamea de autenticitate, 
anticalofilia, fug către acest ro
man. Dacă adaug faptul că el a 
rămas neterminat și că la capătul 
lui pe Camil Petrescu îl așteaptă 
moartea, ultima experiență artis
tică a neuitatului scriitor capătă o 
semnificație existențială deosebită. 
La romanul „Un om între oa
meni", creatorul lui Danton a 
lucrat cu o inimaginabilă rîvnă. 
Am avut prilejul să constat în
deaproape prin ce febră renăscută 
trecea autorul ți cum ajunsese să-l 
posede integral munca creatoare. 
Aici, Camil Petrescu avea senti
mentul că poate în sfîrșit împinge 
la limita lor necesară, logică, 
ideile care l-au obsedat o viață 
întreagă și să le dea o expresie 
plenară, monumentală. Dialectic 
vorbind, această operație însemna 
pentru spiritul său neliniștit și o 
autodepășire, o învingere a par
țialului, incompletului, lacunaru
lui, în tot ce gîndise anterior. 
Și într-adevăr, „Un om între oa
meni", nu circumstanțial, nu la 
suprafață și nu formal, ci efectiv, 
„autentic“ ca să folosesc un cu- 
vînt drag scriitorului, întregește, 
precizează și mai cu seamă mo
difică în sens revoluționar vi
ziunea operei lui Camil Petrescu.

T ARGHEZI: „Camil Pe
trescu, pe care unii din noi 
îl iubim cu această dragoste 
policromă și confuză, repre
zintă în paralelismul epocii 
un nivel; el nu e un om 
(nici un om nu e numai om) : 
el e o linie (frîntă uneori), 
dar o linie tangentă pe om 
și pe viață...“.

• •••••

2) Cum credeți că poate 
fi definit, în sine, romanul 
„Un om între oameni" P

în ciuda criticilor care l-au ur
mărit mereu pe Camil Petrescu, 
cred că „Un om între oameni" 
este un mare roman. Dacă exce
sul documentaristic, tot în sensul 
autenticității și interesant prin 
aceasta, grevează volumul doi, 
puterea creatoare pe ansamblu 
rămîne extraordinară. în puține 
din romanele noastre avem în
viată, cu atîta forță, efectiv o 
lume întreagă, fauna ei enormă, 
mentalitatea acesteia, jocul for
țelor istorice care-i prefigurează 
destinul.

Am mai spus-o, romanul e 
străbătut de o îndrăzneață idee 
secretă. Eroii săi sînt persona- 
giile lui Caragiale în ipostaza lor 
inițială, pură, dinainte de a se 
fi săvîrșit actul tragic ți cu ur
mări funeste pentru un întreg 
secol de istorie socială româ
nească, coaliția burgezo-moșie- 
rească, trădarea idealurilor pașop
tiste. Privit astfel, romanul do- 
bîndeșto o excepțională însemnă
tate ; e o carte care face pro
cesul unui veac de acțiuni po
litice într-o perspectivă filozofică, 
speculativă cum nu se poate mai 
originală ți totodată mal realistă. 
E în același timp romanul rea
bilitării pașoptismului înfățișat cu 
precădere dintr-un unghi satiric 
de literatura noastră ulterioară 
momentului său. în sfîrșit, dacă 
ne referim la formula opică, tre

PAUL GEORGESCU: „în 
romanul „Un om între oa
meni“ raportul dintre inte
lectual și realitate are nu 
numai o funcție disociativă 
și distrugătoare, dar șl un 
rol pozitiv, creator. (...) Per
sonalitatea lui Bălcescu 
crește nu din singurătatea ei 
— ca Danton — ci din co
municarea cu cauza poporu
lui : el este un om între 
oameni".

I
I
I
I

buie să recunoaștem că ne găsim 
în fața unei opere de o extremă 
noutate. Nu s-a analizat pînă 
acum cîte intenții artistice inedite 
în ordinea tehnicii narative cu
prinde acest roman. „Școala ve
derii“ are în Camil Petrescu 
un precursor; romanul-docu- 
ment â la Truman Capote sau 
Styron, de asemenea.

I

3) Contribuția lui la con
solidarea literaturii româ
ne din ultimul sfert de 
veac...

„Un om între oameni’ > 
prima încercare reușită la 
de a propune literaturii de 
constituire istorică o formulă 
sadoveniană. Farmecul mitic, 
gendar, fabulos al acesteia 
urmă a stăpînit proza noastră. 

este 
noi 
re- 
ii e- 

, le- 
din

G. CALINESCU: „Ieșită 
printr-o preparație febrilă de 
ordin speculativ, opera lui 
Camil Petrescu este un mo
ment de atenție fixă asupra 
unui punct al naturii. E a- 
devărat că pe scriitor îl in
teresa îndeosebi viața mo
rală iar din umanitate se 
cunoștea mai bine pe sine. 
Ceea ce nu împiedică în a- 
cest sens autoscopic ca ob
servația lui să fie de o in
tensă obiectivitate“.

„Vai, ce greu-mi este să 
vorbesc despre acest mare 
cerebral și despre strălucita 
lui operă literară sub impe
riul miezului de noapte care 
l-a înghițit deodată vederii 
mele !“

Trebuia un mare talent și o în
drăzneală neobișnuită care să-i

I

I
I

l
I

Luni seara pe scena Tea
trului Tineretului din Piatra 
Neamț a avut loo festivita
tea de decernare a premii
lor primului Festival al 
spectacolelor de teatru pen
tru tineret șl copii Piatra 
Neamț 1969.

Trebuie să precizăm că 
potrivit scopului și criterii
lor foarte diverse de selec
ție ale spectacolelor, prima 
ediție a Festivalului nu a a- 
vut un caracter strict com
petitiv. Premiile reprezintă 
așadar distincții acordate u- 
nor contribuții deosebit de 
valoroase la dezvoltarea tea
trului destinat tineretului și 
copiilor. In multe din cazuri 
ele încununează nu atît 
spectacolele prezente în Fes
tival cît ansamblul activită
ții unor colective și unor 
artiști.

DIPLOMA DE ONOARE 
Șl PREMIUL COMITETULUI 
CENTRAL AL UNIUNII TI
NERETULUI COMUNIST

s

I
5

au fost acordate pentru ca
litatea spectacolelor realiza
te și pentru prezența vie în 
mișcarea teatrală româneas
că, Teatrului tineretului din 
Piatra Neamț.

PREMIILE CONSILIULUI 
NAȚIONAL AL ORGANI
ZAȚIEI PIONIERILOR

au revenit dramaturgului 
Alecu Popovici și regi
zorului Ion Cojar pentru 

poată disputa supremația abso
lută. Cu „Un om între oameni", 
Camil Petrescu reușește aceasta. 
Iată o formulă diferită, modernă, 
demitizantă a romanului istoric

GEO BOGZA: „în Camil 
Petrescu poporul român a 
încercat să facă un salt pe 
care alte popoare, cu o isto
rie mai fericită, l-au făcut 
de mult. Nu era vorba de 
a ne dovedi geniul creator, 
ceea ce minți strălucite, u- 
nele asemeni unor luceferi, 
au făcut încă din timpul 
trecutelor generații, ci de a 
adapta celula noastră ner
voasă. de urmași ai păstori
lor din Carpați, Ia rigorile 
muncii intelectuale, la o ne
contenită activitate cere
brală“.

AL SPECTACOLELOR DE TEATRU
PEM TINERET SI COPII

VALERIU MOISESCU 
fi ANDREI ȘERBAN

Văzuți de r
NEAGU RADULESCU

spectacolul „Poveste neter
minată“, precum și artistu
lui emerit Ion Lucian 
pentru contribuția sa ca ac
tor, regizor și director de 
teatru la realizarea unor 
spectacole pentru copii. 
Consiliul Național al Orga
nizației pionierilor a decer
nat, de asemenea, diplome 
de onoare Teatrului „Țăndă
rică“, Teatrului Maghiar din 
Timișoara, Comitetului pen
tru Cultură și Artă al jude
țului Neamț (pentru organi
zarea Festivalului) actorilor 
Genoveva Preda și Mihai 
Ioniță, de la Teatrul „Ion 
Creangă“.

PREMIILE COMITETULUI 
DE STAT PENTRU CULTURA 
Șl ARTA
au fost acordate Teatrului 
Național din Craiova (pentru 
spectacolul „Nu sînt Turnul 
Eiffel“) și Teatrului Maghiar 
din Timișoara (pentru specta
colul „Un prinț fără pere
che“).

PREMIUL ZIARULUI 
„SCÎNTEIA TINERETULUI" 
pentru regia unor specta
cole cu mesaj contempo
ran adresate tineretului 
a revenit regizorilor Va- 
leriu Moisescu (pentru 
spectacolul „Nu sînt Tur
nul Eiffel“) și Andrei 
Șerban (pentru spectaco
lul ' „Omul cel bun din 
Sîciuan“).

PREMIILE COMITETULUI 
PENTRU CULTURĂ Șl ARTĂ 
AL JUDEȚULUI NEAMȚ 
au fost acordate Teatrului 
„Ion Creangă“ din București 
(pentru spectacolul „Poveste 
neterminată“), regizoarei An
ca Ovanez (pentru spectaco
lul Troienele), actrițelor A- 
lexandrina Halic de la — 
trul „Ion Creangă“, și 
dora Mazanitis de la 
trul Național din Cluj. 

Tea- 
Teo-
Tea-

românesc ! Cine îi poate contesta 
valabilitatea ? Aș adăuga că în 
literatura care pleacă de la o 
concepție materialist-istorică asu
pra vieții sociale și reprezintă 
o nouă viziune în beletristica 
noastră, „Un om între oameni“ se 
numără printre realizările majore, 
sortită să înfrunte cu succes tim
pul. Dacă vorbim azi de o ati
tudine patriotică, nu numai sen
timentală, bizuită pe înțelegerea 
mecanismelor social — istorice 
și pe ideile marilor răspunderi 
colective, în romanul lui Camil 
Petrescu o găsim exprimată cu 
o ardență ridicată la incandes
cența intelectualului. Pentru o 
carte românească, azi, această ca
litate nu e puțin lucru.

NICOLAE BALTAG

PUBLICAȚIEI 
CULTURALA

din 
actorului 

de la Tea- 
din Bucu-

1
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PREMIILE 
„SĂPTĂMÎNA 
A CAPITALEI" 
au revenit actorilor Carmen 
Galin și Mitică Popescu de 
la Teatrul Tineretului 
Piatra Neamț și 
mînuitor R. Zolla 
trul „Țăndărică“ 
rești.

A devenit aproape obișnuit să 
aflăm că spectatorii de peste ho
tare aplaudă arta actorilor noștri 
în spectacolele de înaltă ținută. 
Numeroase realizări teatrale im
pun în fiecare stagiune o serie 
de interpreți de care încă nu 
auzisem, ce se adaugă frontului 
celorlalți într-o mișcare largă și 
pasionantă de artă interpretativă 
care continuă tradiția școlii ro
mânești de actorie. Cu toate 
acestea, în filmele românești, cu 
foarte puține excepții, întîrzie 
apariția „recitalurilor“, pregnan
telor interpretări. Uneori nici 
nu-i recunoaștem pe' ecran pe 
acei minunați și admirați actori 
pe care i-am aplaudat cu o seară 
înainte, cu două sau cu nouă, pe 
scena unui teatru. Desigur, ex
plicațiile încep de la sărăcia ma
jorității partiturilor din scenarii. 
Și asta pentru că cei mai mulți 
dintre scriitorii care-și încearcă 
mîna (sau talentul) pentru cine
matograf nu constituie amă
nunțit liniile de dezvoltare ale 
personajelor, nici dialogul, iar 
pe parcursul filmărilor regizorul 
nu are altceva de făcut decît să 
se mărginească la niște vagi su
gestii din text- Apoi o bună 
parte dintre autorii filmelor nici 
nu dau atenție 
cesc, nu pregă
tesc dinainte ro
lurile și nu re
petă ; uneori din 
considerente mi
nuțios pregătite 
(sunînd a scu
ză), alteori pen
tru că, pur și 
simplu regizorii 
nu se pricep să 
lucreze cu in- 
terpreții. In plus, 
actorii noștri de 
film joacă foar
te puțin. Ne stă- 
pînește o teamă 
de repetări ale 
unor tipuri (sen
zație datorată 
distribuirii pe 
roluri de aceeași 
factură), se a- 
leargă după chi
puri noi renun- 
țîndu-se la oa
meni care 
dat satisfacție.
Nu contest necesitatea căutărilor 
permanente de colaboratori noi 
și expresivi, dar e inadmisibil să 
treacă ani de cînd nu joacă în 
film Rebepgiuc, Papaiani, Me- 
reuță etc. Ei pierd obișnuința 
familiară cu aparatul de dragul 
încercărilor dinainte eșuate ale 
chipurilor necunoscute publicu
lui, și pasă-mi-te pretinse de a- 
cesta din urmă, în aviditatea lui 
de a consuma ineditul.

S-ar mai putea discuta despre 
condițiile propriu-zise de lucru la 
filmare, despre lipsa unei înțele
geri cu teatrele, pentru permi
siunea actorilor de a colabora cu 
Cinematografia, despre goana 
acestora între platoul de filmare 
și sala de spectacol, toate con
tribuind la o stare de nervozita
te în preajma turnării, la impo
sibilitatea repetițiilor, la super
ficialitatea însușirii personaje
lor-

Aș vrea să ridic însă un singur 
aspect, legat de insatisfacțiile 
interpretării în filmul românesc, 

jocului actori-

au

și anume : problema specificității 
jocului cinematografic, termen 
permanentizat strîmb de unele 
opinii, și în care personal nu 
cred (adică n-o consider în ac
cepțiunea ce i se acordă de cele 
mai multe ori). Teatralismul in
terpretării în filmele românești 
a fost înfierat din vreme, cu 
consecvență, atunci cînd de fapt 
era vorba de interpretări proaste. 
Chiar și copii netalentați și gre
șit aleși au fost decretați teatrali. 
Eu cred că nu există actori tea
trali și neteatrali ci doar actori 
buni și... mai puțin buni. Nu 
cred nici măcar în ocultul ter
men de „fotogenie“ și consider 
că el înseamnă, de fapt, doar o 
justă și măiestrită utilizare a ac
torului și 
judicioasă 
pertinente 
„filmului“
ecran a lui Dinică, George Con
stantin, Toma Caragiu, Virgil 
Ogășanu, sau n-a prezentat ca 
un miracol calitatea cinemato
grafică firească, la actori de ta
lia lui Calboreanu, Botta, Brabo- 
rescu- Asta în timp ce uimirea 
din ochii mari, „cinematografici“, 
ai unor actori mult mai puțin

a luminii, distribuire 
și indicații cel puțin 

ori invers. Dogma 
a întîrziat apariția pe

ARTA ACTORII
LUI IN FILMUL

ROMÂNESC
ANDREI BLAIER

solicitări care-i

„tînăra noastră 
descoperea ți

înzestrați, ne părea bogăție lă
untrică greu de definit, cînd ds 
fapt exprima numai o neînțele
gere metafizică (poate chiar în 
raport cu desele 
uluiau cinstit).

Tot pe atunci, 
cinematografie“ 
proclama exprirparea filigrana
tă, un fel de ambiguitate ștear
să, neutră, inexpresivă, ca impe
rativ al prim-planului, cu trimi
teri la jocul montajului cunoscut 
din exemplele clasice și -care 
n-ar avea nevoie de precizie și 
nuanțare 
omenesc, 
terie era 
tr-un fel 
semăna teribil cu adevărul expri
mării somnului, întru victoria 
specificului.

Am 
fuzia 
cificul 
litatea 
mea 
de specialitate. De fapt se ocupa 

în expresia chipului 
Chiar și-o scenă de is- 
solicitată actorului în- 
„cinematografic“, și ea

întîlnit și astăzi con- 
dintre gestică și „spe- 

acela“, dintre menta- 
privirii și profunzi- 

psihologică, în presa

ca 
în“ 
nu 
în

lipsa de har a momentelor mai 
viu și mai „mișcat“ interpretate. 
Adevărul reprezentării persona
jului pe peliculă, cînd ceea 
de obicei numim „trăire“ și 
seamnă în fapt expresia ei, 
exclude gesturile, libertatea
mișcare- Se recurge foarte ades, 
în sprijinul jocului exclusiv al 
ochilor, la exemplul lui Jean 
Gabin, uitîndu-se că, la fel de 
bine, se exprimă cele mai bine 
nuanțe sufletești folosind întreg 
corpul, James Dean, Paul New- 
man, Zbygniew Czybulski etc. 13 
vorba de particularitățile de re“ 
prezentare ale eroilor, cărora H 
se potriveso modalitățile de jos 
ale actorilor și nu de ideea că 
felul de joc al lui Jeane Moreau, 
de pildă l-ar anula pe cel al lui 
Schirley Mac Laine.

De aici, pornind deci do la <J 
distribuție judicioasă, în cadrul 
acceptării stilurilor de interpret 
tare diferită (firește de calitate) 
filmul limitează ideea de compo
ziție actoricească în sensul 
transfigurării totale (de fapt mai 
mult exterioară) a actorului.

Susțin scrierea scenariilor pe 
actori. In sensul considerării per

sonalității, a po
sibilităților lui 
interpretative, nu 
însă reproducînd 
personajul după 
datele viitorului 
interpret. Asta 
ar duce la o 
limpede sărăcire 
a omului — per
sonaj — ți la 
un fel de li
mitare actori
cească, la impo
sibilitatea acto
rului de a se a- 
firma plenar și 
de a se întrece 
astfel. Actorul 
va obține per
sonajul în drum 
spre înțelegerea 
acestuia, 
gățindu-1, 
va aduce 
în cușca
cului personal, a 
datelor sale ex

terioare. Compoziția actoriceas
că va căpăta astfel prof’-nzjmea 
omenescului, a unui tij ‘c.-au 
cît mai exact imaginat și pi . iro 
ne străduim să-l concretizăm cu 
mijloacele specifice ale actoru
lui. Farmecul eroilor lui Gerard 
Philippe constă în profunda lor 
diversitate, realizată cu aceleași 
mijloace de interiorizare ale ac
torului, nu cu nasuri și peruci, 
ci cu înțelegere și substituire 
psihologică autentică.

Problemele legate de interpre
tarea actoricească în filmul nos
tru sînt foarte multe- Noi, cine
aștii, ar trebui să-i cunoaștem 
mai bine pe acești teribil de im
portanți colaboratori și să le ofe
rim mereu roluri noi, în care 
să-și poată da măsura talentului 
lor. Avem o „exclusivă“ datorie 
față de actorii noștri, ale căror 
viitoare realizări, aduse la nive
lul performanțelor obținute de 
ei în teatru, vor contribui la 
creșterea calității filmului româ
nesc pe care o dorim cu t<'$u

îmbo- 
nu-1 

numai 
fires-y

Aminteam în articolele prece
dente faptul fundamental al 
dialogului și controversei, pur
tată, adeseori în termeni ireduc
tibili dintre marxism și concep
țiile nemarxiste pe tărîmui 
problematicii omului, Ar în
semna însă să nu vedem reali
tatea așa cum este dacă nu am 
observa (și nu am analiza) pre- 
zeța unui dialog și, chiar, a 
unor controverse în interiorul 
marxismului însuși. Aceste in
terpretări diferite, uneori con
tradictorii, vădesc — atunci cînd 
nu trădeâză esența principiilor 
filozofiei noastre — spiritul viu, 
creator al marxismului à cărui 
dezvoltare proprie nu face, și 
nu poate face excepție, de la 
legea dialectică a evoluției prin 
lupta contrariilor.

Mult dezbătută operă a filo
zofului comunist francez Louis 
Althusser este caracteristică în 
acest sens și, nu întîmplător, îl 
alăturăm in suita noastră pozi
țiilor lui Roger Garaudy față 
de care se deosebesc multe din 
interpretările sale.„TIMARUL“ ȘI „MATURUL.“ MARX

Din arhitectura lucrărilor au
torului („Pour Marx“, Maspero 
1965 „Lire !e Capital“, Maspere 
1968, „Lénine et ia philosophie" 
Maspero 1969, în afară de stu
diile publicate mai ales in re
vista „La Pensée“) se desprinde 
sensul general al activității sale 
filozofice, asupra căruia trebuie 
să ne oprim pe scurt, înainte de 
a releva pozițiile sale mai par
ticulare în problemele omului.

In studiul „Sur le travail thé
oretique" („La Pensée“, aprilie 
196") autorul sublinia premisa 
lui metodologică . pentru consti
tuirea filozofiei marxiste (ca 
știință Ei nu ca ideòlogie) tre
buie extrase principiile și ela
borată forma teoriei din practica 
științifică a clasicilor marxis
mului. Extragere 4- elaborare 4- 
rectificare critică, iată demersul 
propus cercetării filozofice mar
xiste.

în practică, această orientare 
metodologică unifică preocu
pările filozofului care dobîndeso 
ca numitor comun recitirea.con
temporană a operelor clasicilor 
îndeosebi a lui Marx (mai ales 
„Capitalul“) șl Lenin (mai ales 
„Materialism și empirocriti- 
cism“). Ca atare, pentru a găsi 
viitorul marxismului autorul 
consideră necesară o întoarcere 

la studiul trecutului lui, pentru 
a întemeia științific conceptele, 
o redescoperire a genezei lor, 
pentru a reconstitui sistemul, o 
exegeză a istoriei nașterii lui. 
De aici și prezența unui mare 
număr de studii consacrate isto
riei apariției și dezvoltării mar
xismului (numai în volumul la 
care ne oprim : „Manifestele fi
lozofice ale lui Feurbach“, „în 
legătură cu tinărul Marx“, 
„Marxism și umanism“).

Principala tezrr a autorului, 
teză polemică întrucît contrazice 
puncte de vedere consacrate, 
este aceea a așa numitei „rup
turi epistemologice“ (coupure 
epistemologique) care separă pe 
Marx ca... marxist de cel pre- 
marxist., Spre deosebire de con
cepțiile cart subliniază atît 
continuitățile cît și discontinui
tățile fn cursul devenirii mar
xismului ca filozofie, Althusser 
consideră că, pînă Ia „Ideologia 
germană“, Marx continuă să 
facă o critică feuerbachiană a 
hegelianismului, deci să se men
țină în cadrul unei filozofii pre- 
științifice a „ideologiei“. In 
studiul consacrat „tînârului“ 
Marx, filozoful francez desprin
de, în perioada dintre 1840—1844 
un prim moment raționalist-Ii- 
beral (pînă în 1842) cu o proble
matică de tip kantian și fichtean 
și un al doilea moment raționa- 
list-comunitar cu o problema
tică antropologică feuerbachiană 
și conclude că „teza râspîndită 
a hegelianismului tînârului 
Marx este un mit“ (p. 27). Tre
cerea de la studiile universitar 
hegeliene, la problematica kan- 
tiană-fichteană și, apoi, la cea 
feuerbachiană arată, după autor, 
că Marx s-a îndepărtat mereu 
și tot mai mult de Hegel. Și, 
legat de aceasta ideea funda
mentală că ruptura între pro- 
plematica preștiințifică și cea 
științifică, între „tinărul“ și 
„maturul“ Marx se situează nu 
mai devreme de 1845 și con
cluzia programatică : filozofia 
marxistă se găsește NU în ope
rele de tinerețe, ci in „stadiul 
practic“ al „Capitalului".

Doar aparent ne aflăm în 
fața unei discuții strict iștorio- 
grafice, cu un interes limitat ; 
în fond sîntem în miezul dez
baterii, inclusiv dinlăuntrul 
marxismului, despre destinul 
umanismului contemporan. Al
thusser consideră că premiza 
descoperirii gîndirii autentice a 
lui Marx (vezi prefața la volum 
intitulată „Aujourd’hui“, datînd 
din martie 1965) o constituie 

dezvăluirea deosebirii dintre 
„tinărul“ Marx etician și uma
nist și „adevăratul“ Marx al 
operelor maturității. Or, pro
blema nu este de istorie, ci de 
esență.

Disputa despre sensul, valoa
rea și limitele operelor de tihe- 
rețe ale lui Marx datează de 
mult, cunoaște și în prezent nu
meroase confruntări și este de
parte de a fi soluționată. Vom 
sublinia doar că, în opoziție cu 
Althusser, alți marxiști (la ori
entarea cărora subscriem) se 
străduie să înlăture orice deli
mitare mecanică, arbitrară în 
istoria apariției și dezvoltării 
marxismului și combat conside
rarea ca „adevărat“ marxism 
numai a operelor de tinerețe 
sau numai a celor de maturitate.

LOUIS ALTHUSSER: „POUR MARX“
Dimpotrivă, Garaudy, Lombar
do Radice, Schaff și alți filozofi 
marxiști analizează specificul 
operelor de tinerețe, valoarea și 
limitele lor, subliniind impor
tanța unor filiații și relații mai 
puțin studiate cum sînt, de 
pildă, cele cu Kant și Fichte, 
valorificînd critic umanismul 

.acestor opere. O asemenea preo
cupare nu trebuie desigur con
fundată cu interpretarea dată 
încă în 1931 de Landshut sau 
Mayer care, în „Capitalul“, ve
deau doar o operă etică, apre
ciere desigur unilaterală și falsă 
ca și aserțiunile lor după care 
principiile analizei marxiste ar 
decurge din „adevărata reali
tate a omului“. Dar combaterea 
eticizării marxismului nu poate 
și nu trebuie să însemne con- 
trapunerea lui față de etică, 
analiza limitelor umanismului 
operelor de tinerețe nu se poate 
transforma în ignorarea sau 
chiar condamnarea expresă a 
oricărui umanism. Și totuși...UMANISM SAU ANTIUMANISM

Althusser are, Indiscutabil, 
dreptate cînd consideră că ade
vărata pledoarie „pentru Marx“ 

trebuie să însemne studierea 
operei sale în ceea ce ea are 
specific, deci descoperirea cri
ticii proprii pe care el o face 
gîndirii anterioare, mai ales he
gelianismului. Problema se com
plică însă cînd autorul încearcă 
să dovedească faptul că acest 
specific ar consta în „antiuma
nismul teoretic“ al marxismu
lui.

în prima etapă (cea kantian- 
fichteană) a constituirii gîndirii 
marxiste omul ar fi prin esența 
sa destinat libertății — concepu
tă nu ca intîmplare sau deter
minată de interes, ci ca autono
mie, ca ascultare de legea in
ternă a rațiunii. în a doua etapă 
(cea feuerbachiană) apare con
tradicția dintre esența și exis
tenta omului, realizarea istorică 
a omului fiind sortită alienării: 
încetînd să mai fie definit doar 
prin rațiune sau libertate — 
omul devine „comunitar“, este 
intersubiectivitate concretă, dra
goste, fraternitate, „ființă gene
rică“ ; totodată înstrăinarea 

esenței umane este considerata 
un moment indispensabil al rea
lizării esenței umane. în sfîrșit, 
etapa a treia este, după Althus- 
ser, aceea în care marxismul 
rupe cu teoria care întemeiază 
istoria pe esența umană : revo
luția teoretică marxistă ar con
sta astfel în înlăturarea ideii 
morale kantiene, în respinge
rea empirismului subiectului, a 
atomismului social, a idealismu
lui politic și etic. „Sub raportul 
strict al teoriei — afirmă auto
rul — se poate și trebuie să se 
vorbească deschis de un antiu
manism teoretic al lui Marx și 
să se vadă în acest antiumanism 
teoretic condiția posibilității 
(negative) a cunoașterii (po
zitive) a lumii umane însăș1 
și a transformării sale prac
tice“ (p. 237). De altfel, în pre
fața ediției suedeze, autorul 
mărturisește și mai precis 
scopul său de a realiza demar
cația necesară între fundamen
tele teoretice ale științei mar
xiste a istoriei și ale filozofiei 
marxiste și noțiunile idealiste, 
premarxiste pe care se sprijină 
interpretările actuale ale marxis
mului ca filozofie a omului sau 
ca umanism (vezi „La Nouvelle 
critique" nr. 23, aprilie 1969).

_Ar fi desigur greu să realizăm 
aici o sinteză a contraargumen- 
telor ce au fost aduse sau pot 
fi aduse acestor concepții și, în 
același timp, să facem toate 
nuanțările impuse de corelarea 
acestei teze cu alte contribuții 
ale autorului și cu contextul ge
neral al operei sale.

Vom observa însă că Althus
ser aduce indiscutabil o contri
buție meritorie prin sublinierea 
necesității de a se descoperi 
momentul specific marxist al 
teoriei despre om. Variatele lui 
teze despre contradicția supra- 
determinată, despre legile miș
cării istorice, -despre relația din
tre teorie și practică, despre ra
portul filozifiei cu știiința și 
ideologia etc. — aduc sugestii 
importante, inclusiv teoriei des
pre om. Căci, lui Althusser nu 
i se poate reproșa ignorarea 
problemei omului sau postula
rea incompatibilității marxis
mului cu studiul acestei pro
bleme. în articolul său din 1963 
„Marxism șl umanism“ (capitol 

al culegerii la care ne referim) 
autorul afirmă că „în umanis
mul persoanei, umanismul de 
clasă își poate contempla pro
priul viitor“ (p. 228). Dar el pre
cizează că umanismul „persoa
nei“ poate avea deopotrivă o 
acceptație socială sau liberal- 
burgheză sau creștină. Cît pri
vește ideea de „umanism socia
list" el o consideră ambiguă, 
contradictorie, reunind o noți
une științifică — socialismul și 
una neștiințifică — umanismul. 
„Spunînd că ideea de umanism 
are un caracter ideologio (și nu 
științific) noi afirmăm — scrie 
el — în același timp că desem
nează un ansamblu de realități 
existente dar și că, spre deose
bire de un concept științific, el 
nu dă posibilitatea de a le cu
noaște“ (p. 229).

Or, tocmai această identificare 
a umanismului cu Ideologia (în 
accepția sa oricînd și oriunde 
neștiințifică și, deci, mistifica
toare a realității) luminează și 
contrapunerea rigidă a „tînă- 

rului“ și „maturului“ Marx, 
scoțînd la iveală minusurile con
cepției althusseriene.STRUCTURALISMUL ALTHUSSERIAN SI CRONICA SA

Analiza critică, stârnind la 
timpul respectiv polemici ascu
țite, a tezelor lui Althusser a 
relevat, din multiplele unghiuri 
de vedere din care ea a fost 
făcută, sursa acestor contradic
ții și limite : preluarea de către 
filozoful marxist francez a 
unora din ideile structuralismu
lui, îndeosebi privilegierea mo
mentului sincronic față de cel 
diacronic a structurilor față de 
procese, a raporturilor statice 
față de complexitatea devenirii.

Este interesant să aducem în 
discuție aci, fie și pe scurt, o 
contribuție critică a Iui 
J. P. Sartre. Intr-un amplu in
terviu publicat de revista

„L’Arc“ (în numărul său „Sar
tre aujord’hui“), delimitîndu-se 
față de structuralism, filozoful 
existențialist afirma : Althusser 
consideră că omul face istoria 
fără a o ști astfel îneît el este 
determinat de ansamblul struc
tural în care este situat. în a- 
cest mod, la Althusser — ca la 
toți structuraliștii — „istoria se 
împotmolește în structură“. O 
asemenea concepție despre om 
a cărui unică funcțiune este de 
a descifra ansamblurile de struc
turi care se constituie prin el 
ne readuce la pozitivism (deose
bit de cel vechi doar întruneît 
nu se mai referă la fapte ci la 
semne). „Pentru mine — afirmă 
Sartre — omul este produsul 
structurii, dar numai întrucît el 
o depășește. Dacă vreți, există 
stadii ale istoriei care sînt 
structuri. Omul primește struc
turile și, în acest sens, se poate 
spune că acestea îl fac. Dar el 
le primește în măsura în care 
se anagajează el însuși în is
torie... Esențial nu este ceea ce 
s-a făcut cu omul ci cea ce face 
el din ceea ce s-a făcut cu el" 
(sublinierile noastre — F.M.).

Critica sartriană relevată ast
fel, alături de valoarea determi
nantelor sociale și, în general, 

obiective dar pasive — momen
tul activ al autodeterminării. 
Cu toate că, și aici, subiectivis
mul existențialist își relevă 
minusurile — nu este greu să 
observăm influența dialecticii 
marxiste. Este important tocmai 
în acest sens să subliniem că, 
în critica structuralismului, Sar
tre afirmă că filozofia, fiind o 
interogație despre praxis, nu 
poate să fie în același timp un 
umanism — un studiu al omu
lui ca subiect — totalizator al 
istoriei.

Filozofia, a cărei sarcină 
inalienabilă este studiul trecerii, 
al mișcării, al schimbării — dis
pune de o singură metodă care 
dă cont de ansamblul mișcării 
istorice într-o ordine logică — 
marxismului. „A renunța la 
marxism — afirmă Sartre — 
ar însemna să renunțăm la în
țelegerea trecerii. Or. eu cred 
că noi sîntem mereu în trecere, 
mereu în curs de a dezagrega 
prin producere și în curs de a 
produce prin dezagregare ; că 
omul este mereu defazat în ra
port cu structurile care îl con
diționează pentru că el este 
altceva decît ceea, ce îl face să 
fie ceea ce este. Nu înțeleg deci 
posibilă oprirea la structuri : 
aceasta este pentru mine un 
scandal logic“.

Justețea multora dintre aceste 
afirmații și a sensului general 
al criticilor făcute structuralis- . 
mului (inclusiv la Althusser) de 
către Sartre nu poate ascunde 
însă limitele, insuficiența ana
lizei. Au relevat-o numeroși 
dintre criticii marxiști ai lui 
Althusser — Garaudy, Sève, 
della Volpe. Rădice precum și 
unele contribuții ale teoretici
enilor noștri.

Urmărind’ să analizăm mai 
pe larg în numerele viitoare 
problemele existențialismului, 
structualismului etc. vrem să 
mai subliniem aci doar cîteva 
din obiecțiile principale care, 
credem, se impun cu privire la 
conceputul despre om așa cum 
este el înfățișat în opera lui Al
thusser, mai ales în „Potir 
Marx“.

a) Filozoful marxist francez 
își îndreaptă critica împotriva 
caracterului „ideologizant“ al 
unor interpretări ale marxismu
lui încerclnd, mai ales prin stu
diul istoriei genezei teoriei, să 
distingă marxismul științific de 
cel neștiințific. Există, însă, la 
Althusser o anumită înțelegere 
unilaterală și abstractă a con
ceptului de ideologie — ca teo
rie falsă, imagine deformantă a 
realității — care, prin unilate
ralitatea și caracterul ei ab

stract, subliniază înseși premi
sele cercetării :

b) de aci pornește, credem, 
atît împărțirea rigidă cît și con
trapunerea de către Althusser a 
operei „tînârului“ și „maturu
lui“ Marx cît și tendința sa de 
eliminare a oricărui umanism 
din teritoriul marxismului 
științific ;

c) consecința influențelor 
structuralismului (nu a folosirii 
unpr metode structurale de 
cercetare, utile și necesare și 
în studiul marxist, ci a adop
tării unor puncte de vedere ale 
structuralismului ca concepție) 
o constituie înțelegerea teoriei 
marxiste ca epistemologie, o 
anumită separare a teoriei de 
practică, a filozofiei de politică;

d) în sfîrșit, în planul mai 
precis al concepției despre om, 
fără a nega valoroasele idei și 
ipoteze oferite de autor pentru 
înțelegerea complexității dia
lectice a determinismului social 
nu putem să nu remarcăm in
suficienta subliniere a rolului 
activ al factorului subiectiv, al 
omului în raport cu istoria. E- 
sența omului nu se poate re
duce la întruchiparea structuri
lor ; dimpotrivă, ea constă în 
depășirea structurilor care-1 
determină în vederea construi
rii noilor structuri care de ase
menea vor determina omul dar 
pe care, în cursul procesului is
toric, el este- cel care le con
struiește.

Intr-un studiu despre exis
tențialism, structuralism și 
marxism publicat recent („D’une 
sainte familie a l’autre“, Galli- 
mard 1969), studiu asupra că- 
ruia vom mai reveni, Raymond 
Aron considera existența în 
cadrul marxismului a două 
tendințe Teoretice : antropolo- 
gico-istorică și scientifico-struc- 
turali.stă. Dacă este, desigur, o 
împărțire arbitrară la care nu 
subscriem, analiza unor aspec
te ale concepțiilor lui Roger 
Garaudy și Louis Althusser în 
problemele omului relevă, in
discutabil, prezența și înlăun- 
trul marxismului a unor deose
biri și a unui schimb de idei 
tot iRjfi viu. Este o mărturie a 
viabilității teoriei noastre des
pre lume, a capacității sale de 
dezvoltare în permanentă legă
tură cu realitățile sociale și di
namica mișcării de idei contem
porane, în confruntare creatoa
re cu celelalte teorii despre om 
și lume. Indiferent de o accep
ție sau alta, de o interpretare 
sau alta, steaua noastră călău
zitoare în căutarea omului ră
mîne umanismul comunismului 
științific.
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Recepție cu prilejul vizitei delegației

militare ungare
RECREIERE Șl INSTRUIRE

Numirea noului ambasador
«?l Republicii Socialiste România

In Italia
Prin decret al Consiliului da 

Stat, tovarășul Iacob Ionașcu 
a fost numit în funcția de amba
sador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste Ro
mânia în Italia.

• MARȚI, GEORGE MACO- 
VESCU, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, a primit 
pe Georges Palthey, director ge
neral adjunct al Oficiului Națiu
nilor Unite din Geneva, care în
treprinde o vizită în țara noaj- 
tră la invitația Ministerului Afa
cerilor Externe.

Atingerea parametrilor proiectați
(Urmare din pag. I)

largă accepțiune a cuvîntului —1 
umană, profesională, etică. Este 
o istorie a creșterii numerice și 
calitative a întregii clase mun
citoare din țara noastră. Mulți 
dintre lucrătorii de aici au par
curs firesc etapa baterii primu
lui țăruș, perioada montării uti
lajelor. Și iată, îi găsim astăzi 
urmărind cu ochiul ager oscila
țiile abia perceptibile ale dia
gramelor, interpretîndu-le, con- 
ducînd locuri de muncă, secții 
și fabrici de o mare complexi
tate.

— Combinatul nostru — spu
nea inginerul șef COSTEA LE
ONIDA — este, înainte de toa
te, o expresie a politicii știin
țifice a partidului, politică ce a 
avut în centrul activității sale 
repartizarea armonioasă, propor
țională a forțelor de producție, 
valorificarea la un mod superior 
a resur ’ ir umane și materiale 
ale ț' . Și faptul că astăzi noi, 
comuniștii, alături de întregul 
popor, sîntem chemați să dez
batem jaloanele după care va 
merge înainte orașul, combinatul, 
la un loc cu țara întreagă, con
stituie o reală manifestare a de
mocrației socialiste, a atribute
lor cu care sîntem investiți spu- 
nîndu-ne părerea în problemele 
vitale care privesc dezvoltarea 
pe mai departe a patriei noas
tre.

Noi sîntem chemați — spu
nea tovarășul Costea în conti
nuare — să transpunem cu fide
litate în practică această politi
că. Răspund din partea condu
cerii combinatului de fabrica 
de uree și am avut, adeseori, 
prilejul să constat, în ciuda mul
tor greutăți ivite pe parcurs, că 
aici muncește un colectiv pentru 
care problemele secției, bunul ei 
mers constituie cea mai înaltă 
îndatorire.

a

organelor reprezentative,

(Urmare din pag. I)

electorale limitează putința 
adevăratei opțiuni a păturilor 
largi muncitoare. Dar nu numai 
atît. Acest sistem face parte din 
cadrul larg, instituțional al sta
telor capitaliste, în centrul, că
ruia participarea poporului la 
activitatea organelor reprezen
tative în stat — parlament, 
adunare națională, senat etc. — 
este realmente restrîns, deci 
practic inoperant. In schimb, 
criticii sistemului nostru, în ca
drul căruia funcționează un 
singur partid, cu alegerile ce.se 
fac pe baza unor liste unice de 
candidați, nu sesizează sau de 
fapt nu vor să sesizeze tocmai 
principalul : structura statului 
nostru, care asigură posibilita
tea tuturor categoriilor sociale 
nu numai să participe la alege
rea organelor reprezentative, 
dar să și facă parte nemijlocit 
din aceste organe.,

— Libertatea politică e une
ori înțeleasă de marii gînditori 
umaniști nu numai ca o cerință 
necesară activității sociale, ci 
ca un bun de preț al omului 
pentru dezvoltarea sa multila
terală. Care este cel mai di
rect raport democrație-condiție 
umană ?

L.T. : Libertățile, drepturile 
politice dau intr-adevăr aripi 
puterii de afirmare a omului 
pe toate planurile, iar asigura
rea lor constituie una din ce
rințele de bază ale progresului 
social. Democrația socialistă, a- 
sigurînd aceste drepturi și li
bertăți pentru majoritatea do
minantă a poporului transformă 
democrația intr-un mod de 
existență umană. Și nu o demo
crație statică, mulțumită etern 
de sine : citind Tezele C.C. al 
P.C.R. pentru Congresul al X- 
lea veți vedea subliniat în cîte
va rînduri obiectivul lărgirii și 
dezvoltării democrației socialis
te, al perfecționării ei.

— Democratismul real se a- 
preciază deci după măsura 
care întreg edificiul social, în
treg climatul politic permit o 
cît mai largă participare la an
samblul vieții sociale. Dar 
care e legătura sa de determi
nare cu dezvoltarea vieții mate
riale și spirituale ?

L.T. : Există între toate o 
strinsă relație : climatul politic 
e foarte important ; dar să nu 
uităm că determinarea vieții 
sociale e factorul economic, 
stadiul dezvoltării forțelor de 
producție. Pornind de la acest 
întreg cadru, societatea noastră 
își propune să asigure o tot mai 
largă punere în valoare a capa
cității creatoare a membrilor 
săi, în interesul lor și al progre? 
•ului social, precum și exercita
rea celor mai largi drepturi și

în

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri privind colabo
rarea dintre țara noastră și Ofi
ciul O.NrU. din Geneva.

• DIRECTORUL GENERAL 
ADJUNCT al Oficiului Națiuni
lor Unite de la Geneva, Geor- 
ges Palthey, a făcut marți o vi
zită la Centrul de perfecționare 
a cadrelor de conducere din în
treprinderi de la Otopeni.

• O DELEGAȚIE A OFI
CIULUI NAȚIONAL DE TU
RISM, condusă de Alecsandru 
Sobaru, președintele colegiului 
O-N.T., a plecat marți la Fraga 
pentru semnarea unui acord de 
colaborare turistică româno-ce- 
hoslovac.

(Agerpres)

— Nu poți să nu ai un senti
ment de profundă aprobare și a- 
tașament pentru politica susți
nută de industrializare socialistă 
a țării, politică pe care Partidul 
Comunist Român o transpune 
cu consecvență în practică — 
spunea tînărul inginer CLAU- 
DIU SOARE. Noi vedem aceas
ta la fiecare pas. Și nu-i vorba 
aici numai de orașul în care tră
im, oraș uitat de lume pe vre
muri, ci de țara întreagă. Este 
un sentiment plenar pe care-1 ai 
atunci cînd privești harta patriei, 
sentiment ce în inimile noastre, 
ale tinerilor are ecouri ample, 
generatoare de noi și înzecite 
forțe. Noi am observat cum au 
prins viață întotdeauna chemă
rile comuniștilor. Sîntem pe de
plin conștienți că vom beneficia, 
laolaltă cu toți oamenii muncii 
din țara noastră, de înfăptuirile 
la care ne cheamă din nou do
cumentele celui de-al X-lea Con
gres. Știm nu numai din cărți, 
din povestirile celor mai vîrst- 
nici, ci și din viață că întotdea
una cuvîntul partidului a devenit 
faptă.

Cei care au luat cuvîntul în 
adunarea de partid s-au referit 
apoi la ceea ce mai trebuie fă
cut pe viitor în combinat, Ia fie
care loc de muncă, subliniind că 
atitudinea față de felul cum îți 
îndeplinești sarcinile de producție 
este prin ea însăși expresia ata
șamentului, a voinței de a 
transpune neabătut în practică 
indicațiile partidului.

Vorbind despre combinat, des
pre realizările înfăptuite pînă în 
prezent și înfățișînd perspective
le nu prea îndepărtate, inginerul 
MIHAI COCAN, director gene
ral adjunct, spunea că producția 
actuală e de 1,8 ori mai mare de
cât cea realizată în aceeași pe
rioadă a anului trecut. în a doua 
jumătate a acestui an vor intra 
în funcțiune noi obiective din ca- 

libertăți la care au aspirat ma
sele de-a lungul timpului.

— Obiectiv cuprins în Tezele 
pentru Congresul al X-lea al 
P.C.R. ; ca și, de pildă, omoge
nizarea continuă a societății 
noastre. Ce înseamnă exact a- 
ceastă omogenizare ?

L.T. : Intîi de toate înseamnă 
dezvoltare armonioasă, econo
mică și social-culturală a țării 
întregi. Dar mai înseamnă și 
diminuarea treptată a deosebi
rilor esențiale dintre categoriile 
sociale, a diferențelor dintre 
sat și oraș, dintre munca fizică 
și intelectuală. La care se ada
ugă, bineînțeles, comunitatea de 
interese a tuturor oamenilor 
care muncesc, unitatea lor, soli
daritatea lor.

— Omogenizarea prestipune 
așadar cadrul alcătuit de toate 
forțele creatoare ale națiunii, 
de toți creatorii de bunuri ma
teriale și spirituale din țara 
noastră, indiferent de naționa
litate.

L.T. : omogenizarea în-

seamnă și cadrul întăririi uni
tății poporului român cu na
ționalitățile conlocuitoare, prin 
garanția drepturilor și libertă
ților democratice unanim egale. 
Maghiarii, germanii, sîrbii etc. 
— beneficiari ai democrației so- 
cialiste, ai acestor largi drep
turi și libertăți — au posibilități 
egale de afirmare și promo
vare ; ei se integrează prin în
treaga lor activitate în toate 
domeniile societății noastre în 
efortul general al poporului ro
mân.

— Descifrați aspecte noi, deo
sebite ale acestei integrări ?

L.T. : Desigur. Și mă bucur să 
remarc într-un ziar al tineretu
lui exemple care de data aceas
ta se referă îndeosebi la tine
ret. Se știe, naționalitățile 
conlocuitoare trăiesc și mun
cesc — în deplină armonie cu 
muncitorii și intelectualii ro
mâni — mai ales în jpdețe ar
delene sau bănățene. Dar nu 
numai atît : tineri maghiari, 
germani etc., pot fi întâlniți 
acum pe șantiere d'e construc
ții, în uzine, fabrici de pe tot 
cuprinsul țării lucrînd cu devo
tament oriunde sînt chemați să 
muncească, răspunzînd prompt 
sarcinilor, indiferent de loc.

— Dar intelectualii ?
L.T. : La fel. Intelectualii a- 

parținînd naționalităților conlo
cuitoare activează alături de 
colegii lor români, nu numai la 
Cluj, Baia Mare, Timișoara, 
Arad, Sibiu etc.;. de pildă, în

Cu prilejul vizitei în țara 
noastră a delegației militare un
gare, condusă de general-colo
nel Czinege Lajos, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., ministrul apărării 
R. P. Ungare, ambasadorul aces
tei țări la București, Josef Vince, 
a oferit marți seara o recepție 
în saloanele ambasadei.

Au participat tovarășii Iosif 
Banc, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Vasile Patili- 
neț, secretar al C.C. al P.C.R., 
general-colonel Ion Ioniță, mi
nistrul forțelor armate. Cornel 
Onescu, ministrul afacerilor in
terne, Ion Stănescu, președintele 
Consiliului securității statului, 
general-colonel Ion Gheorghe, 
prim-adjunct al ministrului for
țelor armate și șef al Marelui 
Stat Major. Ion Cosma, membru 
al Consiliului de Stat, prim-vice-

drul combinatului, iar producția 
acestuia se va dubla.

— Pot să afirm că întregul 
personal cu care lucrăm, de la 
director și pînă la muncitor, e 
tînăr, declara domnia sa. Dai 
ceea ce pot spune cu și mai mul
tă certitudine e că cel puțin ju
mătate din colectivul nostru e de 
vîrstă utecistă. Cu ei, cu aseme
nea tineri, noi am reușit să facem 
lucruri minunate. E de ajuns cred 
să exemplific cu faptul că, în
cepînd de anul trecut, din pro
ducția de uree livrăm la export 
(India, Pakistan, Sudan, Egipt, 
alte țări din America Latină) 
cam între 60 și 70 la sută. Este 
aceasta o confirmare a potenția
lului nostru. Dar, departe de a 
marca o autoliniștire, fiecare din
tre noi privește realizările trecute 
ca un semn pentru întărirea spi
ritului de exigență cu sine. Este 
peste tot caracteristic astăzi o 
creștere a pretențiilor față de 
ceea ce am reușit să obținem 
pînă acum. Apreciem aceasta 
drept răspunsul cel mai bun pe 
care-1 putem da chemărilor 
partidului demonstrînd că știm 
să întâmpinăm cum se cuvine 
Congresul al X-lea al partidului 
și a 25-a aniversare a eliberării 
patriei.

Nu numai directorul general 
adjunct dar și alți muncitori, 
maiștri și ingineri au făcut nu
meroase propuneri. Ei au insistat 
ca operatorii chimiști, mecanicii 
de întreținere, cadrele tehnice 
medii și superioare să depună 
stăruințe și mai mari pe linia ri
dicării nivelului de pregătire. 
„Numai astfel, se spunea, vor 
reuși operatorii chimiști și noi 
toți să interceptăm anomaliile 
din tehnologie, și, prin pregătirea 
noastră, să descoperim, să preve
nim și să acționăm rapid în 
sensul corectării parametrilor 
spre a evita acele deranjamente 
ce pot duce la diminuarea pro
ducției".

multe județe moldovene s-au 
stabilit medici, artiști, ingineri, 
specialiști de naționalitate ma
ghiară, germană etc. Ca de alt-
minteri și în Oltenia sau 
brogea. Acum cîțiva 
promoție întreagă a 
din Tîrgu-Mureș, secția 
diatrie, a hotărît să 
în județul Suceava — unde 

oarecare

în Do- 
ani o 
I.M.F. 

de pe- 
plece 

' s« 
înregistrase o oarecare creș
tere a mortalității infantile ; as
tăzi, majoritatea acelor medici 
s-au stabilit definitiv în acela 
locuri. în filialele artiștilor 
plastici din Iași, Constanța, 
Bacău, își desfășoară cu exce
lente rezultate, activitatea pic
tori, sculptori, graficieni, din 
rîndurile naționalităților con
locuitoare.

— Nemaivorbind de studenți ! 
L.T. : Ba, vorbind. La Iași, de 

exemplu, numai la Politehnică 
învață peste 700 de tineri de na
ționalitate maghiară, înconju
rați de grija, atenția și priete
nia tuturor, începînd cu recto
rul institutului. Deci — în afară 

poterii
de cele 2000 școli generale și li
cee în limba naționalităților 
conlocuitoare, cu circa 250 000 
elevi — democrația socialistă a 
creat o extraordinară ambianță 
în care tinerii — și nu numai 
tinerii — se simt oriunde pe 
deplin acasă, identifieîndu-se 
întrutotul cu țelurile României 
socialiste.

— Care este modalitatea prin 
care societatea noastră intensi
fică participarea tuturor mem
brilor ei la dezvoltarea și la 
elaborarea politicii interne și 
externe, la adoptarea celor mai 
importante decizii și măsuri 
pentru evoluția societății ?

L.T. : Mecanismul nostru sta
tal, prin întreaga sa structură, 
ne dă tuturor posibilitatea să 
participăm la treburile țării. 
Dăr nu numai statul — care 
tinde să se simplifice în relațiile 
sale cu cetățenii — ci și orga
nizațiile obștești printr-o acti
vitate dinamizată, întreaga su
prastructură organizatorică a 
societății noastre, amplifică sis
temul democrației socialiste. 
Dialogul conducere — masele 
populare, necesar elaborării de
mocratice a politicii noastre in
terne și externe e stimulat pri- 
tr-o serie de măsuri înfăptuite 
de partid, sau aflate în curs de 
înfăptuire. N-am s-o numesc 
decît pe ultima și cea mai 
importantă — constituirea Fron
tului Unității Socialiste — care 
acordă un nou cadru organiza
toric participării la viața poli- 

președinte al Consiliului popu
lar al municipiului București, ge- 
neral-locotenent Ion Coman și 
general-colonel Mihai Burcă, ad- 
juncți ai ministrului forțelor ar
mate, Mihai Marin, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, ge
nerali și ofițeri, ziariști.

Erau prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București, alți membri ai corpu
lui diplomatic și atașați militari.

General-colonel Czinege Lajos, 
membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.S.U., minis
trul apărării R. P. Ungare, și ge
neral-colonel Ion Ioniță, minis
trul Forțelor Armate ale Repu
blicii Socialiste România, au 
rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

(Agerpres)

dezbaterii acestor docu- 
de importanță istorică, 
privind partea de con- 
ce revine colectivului

— In această lună — spunea 
tînărul inginer SZABO FERENC, 
șeful secției amoniac — au în
ceput să apară o serie de factori 
care, nestăpîniți, pot provoca 
greutăți producției (vremea căl
duroasă influențează, se știe, in 
rău condițiile de răcire). In majo
ritatea cazurilor intervențiile care 
au depins de personalul secției, 
au fost făcute în termen și de 
bună calitate. Este o dovadă în 
plus că oamenii noștri știu să-și 
facă pe deplin datoria. In aceas
tă lumină aș vrea să privesc și 
răspunsul pe care-l dăm astăzi cu 
ocazia 
mente 
răspuns 
tribuție 
nostru pe viitor.

Adunarea generală a comuniș
tilor din grupul de azot a con
stituit prilejul unei temeinice a- 
nalize a muncii depusă de către 
organizația de partid, de întregul 
colectiv de la începutul anului și 
pînă în prezent. Materializate în- 
tr-un amănunțit și eficient plan 
de măsuri tehnico-organizatorice, 
într-o evidențiere a direcțiilor că
tre care va trebui să fie îndrep
tată atenția colectivului în viitor, 
cuvintele celor prezenți ni s-au 
părut manifestarea unui spirit de 
înaltă răspundere și de compe
tență de care dau dovadă întot
deauna comuniștii, spirit propriu 
partidului nostru. Așadar, fără a 
avea pretenția unui tablou com
plet ne-am notat în ordinea ce
lor spuse: întărirea disciplinei 
în muncă aceasta presupunînd o 
comportare demnă în procesul de 
producție pe toate planurile ; un 
continuu spirit de exigență pen
tru propriul nivel de calificare ; 
atenție neslăbită reducerii consu
murilor specifice; desfășurarea 
tuturor forțelor pentru a produ
ce cît mai curînd la capacitatea 
proiectată.

tică a tuturor forțelor social- 
politice ale țării.

— Ce loc acordați în lărgirea 
democrației noastre schimbului 
de opinii ?

L.T. : Orice problemă de in
teres comun se rezolvă pe baza 
confruntărilor de opinii, a ana
lizării multiplelor aspecte ale 
fenomenelor. Or, în construcția 
socialistă se ivesc mereu ele
mente noi, chiar necunoscute, 
ce nu se pot rezolva prin tipare 
și scheme statice, ci prin soluții 
noi și eficiente, adecvate situa
ției noi. De aceea astăzi discu
tăm totul liber, public, fie că 
este vorba de legi, de hotărîri, 
de probleme sociale ori științi
fice sau culturale.

Prin confruntarea de pă
reri, prin schimbul de opi
nii se afirmă tot ceea ce 
este dinamic, înaintat, cores
punzător necesităților noastre 
politice și sociale. Ilotărîrile 
de importanță națională ale ul
timilor ani au fost adoptate 
numai după largi dezbateri pu

blice, înglobînd experiența și 
cerințele maselor, ceea ce final
mente înseamnă și o garanție a 
îndeplinirii lor. Așa cum se în- 
tîmplă astăzi cu Proiectul de 
Directive și Tezele C. C. al 
P.C.R., care vor veni în fața 
Congresului al X-lea după ce au 
fost, atent și cu răbdare dezbă
tute. Confruntările de opinii în
seamnă, deci, și în acest mo
ment important al țării, o contri
buție majoră la perfecționarea 
liniilor noastre directoare în e- 
tapa viitoare de construcție so
cialistă.

— Punctele de vedere contra
dictorii exclud dialogul ?

L. T. : în nici un caz : nici 
măcar eventualele păreri neîn
temeiate, sau cliîar greșite. E- 
ventualitatea unor puncte de 
vedere eronate nu trebuie să 
ducă la reținere în dezbaterea 
publică, a diferitelor aspecte ale 
vieții sociale, cu atît mai mult 
nu pot fi luate măsuri admi
nistrative împotriva celor ce au 
păreri critice sau greșite în di
verse probleme. Dezbaterea lar
gă, de pe poziții principiale, du
ce la elucidarea problemelor, 
la clarificarea oamenilor și la 
cele mai eficiente soluții. Comu
niștii nu se tem de dialogul ideo
logic căci ei au încredere în 
ideologia lor, în triumful rațiu
nii, al rigorii teoretice pe care 
știu s-o păstreze, al soluțiilor 
finale încărcate de răspundere.

—• Comuniștii asumîndu-și, 
deci, această răspundere dar și

Pe platoul din curtea Grupului 
Școlar Petrol din Cîmpina — în- 
tr-o ambianță plăcută a naturii 
— sînt adunați vreo 250 de elevi 
comandanți de grupe din județele 
Prahova și Ialomița. E o plăcere 
să-i privești în uniformele albas
tre, cu nasturi aurii, în care se 
simt atît de mîndri, înscriind cu 
trupurile lor svelte, pline de e- 
nergie și vigoare un adevărat ca
reu de tinerețe.

Mai întîi, după un binecunos
cut ritual ostășesc, comandanții 
celor cinci detașamente dau co
menzile pentru raport. La rîndul 
lui, comandantul taberei, rapor
tează : „Tabăra de la Cîmpina 
pentru instruirea elevilor selec
ționați spre a fi comandanți Je 
grupă în 1969—1970, este gata 
pentru deschiderea festivă“.

După ce primește raportul, to
varășul Mircea Angelescu, secre
tar al C.C. al U.T.C., într-o scur
tă alocuțiune subliniază însemnă
tatea instituirii acestor tabere în 
cadrul activității de pregătire a 
tineretului țării pentru apărarea 
patriei, caracterul educativ al ac
tivităților multiple din tabără, 
necesitatea respectării regulamen
tului și a programului în spiritul 
unei înalte etici școlare și cetă
țenești, punerii cunoștințelor și 
deprinderilor pe care le capătă, 
în slujba patriei.

Garda preia, apoi, drapelul și 
în intonațiile imnului „Tricolor" 
îl ridică pe înaltul catarg. Dacă 
ecoul versurilor : „Vom avea un 
falnic nume / Și un falnic vii
tor 1“ se pierde încet, undeva în 

După prima cunoștință, prima defilare...

această încredere, prin încuraja
rea inițiativei și stimularea dez
baterilor.

L. T. ; Mai mult: făcînd pe 
deplin necesară confruntarea 
liberă a părerilor. Așa cum a- 
testă Tezele Congresului al X-lea 
al P.C.R. care subliniază „per
fecționarea cadrului instituțio
nal în care cetățenii să-și poată 
exprima liber și nestingherit o- 
pinia asupra modului în care se 
gospodăresc treburile țării, se 
înfăptuiesc hotărîrile partidului 
și statului, să poată critica nea
junsurile ce apar în activitatea 
organelor de partid, de stat și 
obștești, să facă propuneri pen
tru remedierea acestora, partici
pînd cu toată energia și price
perea la înlăturarea lor, la pro
gresul societății“.

— Cum crește 
publice în viața 
cială ?

L.T. : Tocmai , __
stimulare a sentimentelor de 
înaltă răspundere pentru trebu
rile obștești a tuturor membrilor

rolul opiniei 
noastră so-

prin această

societății noastre, precum 
prin activitatea permanentă

Și 
a 

Inițiativelor. Inițiative calificate, 
documentate, emise cu bună 
credință și răspundere față de 
cerințele societății. Socotesc că 
noile măsuri inițiate în vederea 
stimulării discutării tuturor ho- 
tărîrilor partidului și statului 
nostru au avut ca rezultat creș
terea importantă a opiniei pu
blice : oamenii sînt astăzi dori
tori să știe totul, să discute, 
să-și afirme punctul de vedere 
și să participe în deplină cunoș
tință de cauză și adeziune la 
tot ce se înfăptuiește în țara a- 
ceasta.

— Ne-ar interesa foarte ' mult 
să cunoaștem opinia dumnea
voastră și in această direcție 
despre tineret. Aportul lui e 
subliniat permanent în docu
mentele de partid : cum apre- 
ciați locul tineretului in cadrul 
opiniei publice ?

L.T. : Tineretul, adesea mai 
puțin subordonat rutinei, desci
frează cu sensibilitatea unui se
ismograf problemele noi din 
viața socială. Eventuala lui 
lipsă de experiență este suplinită 
prin dinamism, prin curaj, prin 
interes nealterat. M-aș referi la 
experiența mea de deputat în 
M.A.N. : atît în desele întîlniri 
cu alegătorii, cit și în corespon
dența bogată pe care o întrețin 
cu tinerii am remarcat că majo
ritatea lor dovedește combati
vitate, spirit de echitate, 
dorința arzătoare de a parti
cipa la rezolvarea unor aspec- 

adîncul Văii Prahovei, în privi
rile și pe buzele lor rămîne ca 
un fierbinte simbol.

Odată festivitatea 
urmat un moment 
Colonelul Mihăescu, 
Marelui Stat Major, i-a pus în 
temă cu cîteva din obiectivele 
instrucției. Comandantul taberei, 
la rîndul lui, le-a prezentat, în 
continuare, cîteva coordonate ale 
activității zilnice. între altele ei 
au aflat adresele unor obiective 
turistice pe care le vor vizita în 
această perioadă (Doftana, Casele 
memoriale „Nicolae Grigorescu" 
și „Iulia Hașdeu", etc.). Totoda
tă, comandamentul a instituit 
trofee pentru un campionat de 
volei și altul de fotbal, precum și 
un trofeu inedit: „Trec detașa
mentele cîntînd !" pentru detașa
mentul care va fi cel mai ordo
nat, va cînta cel mai frumos și 
va învăța cele mai multe cîntece. 
între cele 9 tabere din țară se 
va desfășura o vie întrecere pen
tru cîștigarea unui alt trofeu in
stituit de C.C. al U.T.C., pentru 
tabăra cu cea mai bogată activi
tate și cea mai disciplinată. 
„Vrem să fim primii!“ au sosit 
numeroase voci din careul... al
bastru.

înainte de plecare am ținut să 
aflăm cîteva gînduri de la cei 
dintîi oaspeți ai taberei. Potîr- 
niche N. Pompiliu, clasa a Xl-a, 
Liceul „I. L. Caragiale“-Ploiești : 
„îmi exprim mulțumirile față de 
școala mea pentru că m-a desem
nat să devin comandant de grupă. 
Mă angajez să fiu la înălțime“.

încheiată, a 
de relaxare, 
din partea

te negative, de a învăța și a se 
califica potrivit cerințelor mo
derne. Și mai ales de a fi utili. 
Aceeași constatare mi-o provoa
că de multe ori dezbaterile din 
cadrul senatelor universitarei 
unde se afirmă elemente tinere, 
capabile, talentate, dornice să 
fie de asemenea folositoare so
cietății și totodată să crească 
prestigiul științific al țării.

— Cum definiți, așadar, tine
retul ca participant și benefi
ciar al democrației noastre so
cialiste ?

L.T. : In primul rînd, tine
retul beneficiază de condiții 
excelente de instruire, de trai, 
de dezvoltare multilaterală crea
te de partidul și statul nostru, 
fapt care a stîrnit interes și sti
mă chiar în afara granițelor. 
Apoi, în cadrul democrației 
noastre, tineretul este inițiat de 
timpuriu în problemele gene
rale ale societății noastre, asi- 
gurîndu-i-se participarea la ac
tivitatea obștească corespunză
toare vîrstei lui. Ieșind din 
școală, tînărul e format nu nu
mai profesional ci și politic ; 
fiind chiar participant activ la 
viața politică și promovat de 
multe ori — conform capacită
ții și aportului real — în munci 
de răspundere pe scară socială. 
Beneficiarii democrației, parti- 
cipanți activi la construirea ci
vilizației socialiste, antrenați 
implicit la dezvoltarea continuă 
a acestei democrații, tinerii au 
astăzi o strălucită perspectivă ; 
pentru ei și împreună cu ei se 
edjl'ică societatea nouă, pentru 
a li se satisface toate aspirațiile, 
toate necesitățile materiale și 
spirituale.

— Ce recomandați acestei ge
nerații beneficiare a noii civili
zații ?

L.T. : Noua generație are un 
cuvint greu de spus : de felul 
în care se pregătește să preia 
funcțiile sociale de la generația 
vîrstnică depinde viitorul patriei 
noastre. Experiența arată că 
majoritatea tinerilor se pregă
tesc bine pentru această nobilă 
sarcină ; dar, ca orice lucru 
bun, el trebuie perfecționat. Pe 
plan politic și social, o mai 
completă participare a tineretu
lui la acțiunile inițiate de 
partid prin Uniunea Tineretului 
Comunist ar avea o influență 
și mai hotărîtoare în orientarea 
întregului tineret al țării.

— Ce 
puneți, 
lui ?

L.T. : ___ ___
entuziasm în orice activitate ; 
conștiință socială ridicată, așa 
cum demonstrează de fapt o 
generație educată în spirit revo
luționar ; aceeași combativitate, 
spirit novator, curaj, intransi
gență față de inechitate. Și, fi
rește, înalt spirit de răspundere 
în tot ceea ce întreprinde — 
tntr-u.i cuvint, seriozitate.

comandament etic pro
in încheiere, tineretu-

Energie, pricepere, și

Caraș Silviu, clasa a XH-a, Liceul 
din Fetești, județul Ialomița: 
„De mult așteptam deschiderea 
taberei. Ceea ce-am sperat s-a 
împlinit. Ne vom pregăti ca nici 
un efort făcut pentru noi să nu 
pară inutil. Aș vrea să vă întăresc 
certitudinea împlinirii plenare a 
scopului pentru care ne aflăm 
aici printr-un exemplu propriu : 
la grupa la care eu am fost co
mandant în școală, din 15 trăgă
tori, 14 au obținut calificativul 
de „foarte bine“ iar unul, „bine“. 
Mănescu Robert, clasa a XH-a, 
Liceul „Mihai Viteazu“-Ploiești: 
„Ce aș mai putea adăuga după 
colegii mei ? Să fac ca detașa
mentul meu să fie primul din ta
bără“.

V. CABULEA
*

în același timp, sub același 
cer cu același entuziasm tineresc, 
elevii liceelor teoretice și indus
triale din alte județe, Ilfov, Bra
șov, București, în tabăra de la 
Brădet de lîngă Săcelele Brașo
vului, în valea izvorului Doftă- 
nița, lîngă Carpații de curbură 
— amplificau „pro patria", e- 
coul cântecelor sosita de peste 
munți, de la colegii lor din Cîm
pina. Răspunzând ândemnurilor 
adresate ân cuvântul rostit în 
careul uniformelor albastre de că
tre tovarășa Floarea Ispas — 
secretar al C.C. al U.T.C. — e- 
levul comandant Bobora Mircea 
de la Liceul „Gh. Șincai" din 
Capitală, în numele colegilor 
săi, promitea : „Ne vom strădui 
și vom depune toate eforturile 
noastre, pentru a ne însuși temei
nic aici în tabără, la fel ca la 
școală, cunoștințele și metodele 
de instruire — pentru a apăra 
patria și cuceririle socialismului. 
Punînd chezaș tinerețea și ela
nul nostru ne străduim să fim 
demni continuatori ai înaintași
lor noștri“. „întotdeauna — ne 
spunea elevul Avrigeanu Ion din 
anul III al Liceului industrial 
din Brașov — marile exemple 
mărturisite de profesorii noștri la 
orele de istorie, au fost fasci-

MERIDIAN SPORTIV
• ASTĂZI ÎNCEPE LA 

CONSTANȚA turneul inter
național de fotbal „Litoral 
’69“. In primul meci, de la 
ora 20,30, echipa locală Por
tul va întîlni formația Slo
van Bratislava. Competiția 
programează sîmbătă jocul 
Slovan Bratislava — Farul 
Constanța. Marți, 8 iulie, se 
va desfășura meciul Slovan 
Bratislava — S. V. Wupper
taler (R- F- a Germaniei), 
iar joi, 10 iulie, Portul Con
stanța va juca cu Wupper
taler. Simbătă, 12 iulie, în 
ultima zi a competiției, Fa
rul va întilni pe Wupper
taler.

• TURNEUL INTERNA
ȚIONAL de polo pe apă de 
la Alma Ata s-a încheiat eu 
victoria selecționatei R.S.S.

nentele perfecționări aduse con
ținutului și bazei materiale a în- 
vățămîntului prin înțelepciunea 
politicii Partidului Comunist Ro
mân. în cifra aceasta, ca și în 
configurația pe profiluri a „pro
moției 1969“ (pînă la toamnă 
urmează să fie repartizați la 
stagiu 6 300 de ingineri, mai 
mult de 1000 absolvenți ai în- 
vățămîntului economic, circa 
1550 din institutele agronomice, 
1 500 din facultățile de medicină 
și farmacie, 6 700 din universi
tăți și institute pedagogice, apro
ximativ 500 din institutele de 
artă), se reflectă edificator marea 
nevoie de cadre superioare pe 
care o generează ritmul intens 
de edificare a României socia
liste. Dar, în aceeași măsură, se 
certifică elocvent capacitatea 
țării de a-și pregăti conform unor 
exigente necesități cadrele de in
telectuali de care are nevoie, 
creînd astfel contextul propriu 
împlinirii celor mai îndrăznețe 
visuri și aspirații tinerești de as
censiune către comorile culturii, 
științei, realizării plenare a per
sonalității umane.

Noua promoție de tineri spe
cialiști se poate, pe bună drep
tate, numi „promoția celui de-al 
X-lea Congres". Căci, tinerii care 
au început să se prezinte în fața 
comisiilor de repartizare termină 
studiile și își încep activitatea 
sub semnul acestui măreț eveni
ment din viața patriei și po
porului nostru, în climatul de 
puternică efervescență creatoare 
generat de obiectivele noii etape 
de dezvoltare socialistă a țării. 
Cu puțină vreme înainte, absol
venții au luat cunoștință de pre
vederile documentelor pregăti
toare ale Congresului, la înfăp
tuirea cărora sînt chemați să 

Așteptînd momentul primirii „investitura de incredere 
repartizarea în producție

nante, astăzi, în zilele următoa
re, rememorînd din file de carte, 
vom retrăi din nou aceste senti
mente patriotice". „Sînt din țara 
Făgărașului, vestită prin oameni 
și comori de artă populară, ves
tită de curînd și prin cetățile 
chimice din Orașul Victoria și 
Făgăraș. întotdeauna am îndră
git aceste locuri și am păstrat 
față de acestea un sentiment 
constant de afecțiune. Voi fi 
mîndru să arăt aceste frumuseți 
și colegilor mei din cîmpie, ve- 
niți de la Dunăre. în zilele care 
urmează, în programul nostru, 
printre multiplele activități se 
încadrează și cîteva excursii la 
monumentele istorice, din Bra
șov și din jurul Brașovului.

„In careul de deschidere am 
ascultat cu atenție programul 
activităților. Aștept cu nerăbda
re ziua întâlnirii noastre cu vete
ranii luptelor pentru libertate și 
independență națională. Știți, ta
tăl meu este ofițer, l-am auzit 
de multe ori vorbindu-mi des
pre eroi, acum însă voi avea o- 
cazia să-i și văd“ (Grosu Adrian, 
18 ani, clasa a Xl-a, Liceul nr. 
30, București).

„Eu am început de pe acum 
să-mi culeg material bibliografio 
pentru concursul de tabără 
„Cine știe, răspunde“ pe tema : 
„25 de ani de viață socialistă", 
concurs pe care aș dori să-l cîș- 
tig“ (Costea Vasile, anul II, Li
ceul industrial Brașov).

Sînt cîteva impresii mărturisi
te în grabă, culese din coloanei« 
tinerești frumos aliniate în ca
reul din fața catargului port
drapel. Timp de cîteva zile, e- 
levii acestei tabere, laolaltă cu 
ceilalți, din taberele similare da 
pregătire și cu colegii lor, cei 
20 000 aflați în taberele de mun
că patriotică din țară, vor înălța 
din piepturi cîntece, se vor căli 
la soare, vor mărșălui pe dru
muri și poteci de munte, ca să 
vadă, să cunoască, să iubească 
patria. După ei, vor sosi alții, în 
aceleași uniforme albastre, sub 
același soare, sub același cer.

I. MARCOVICI

U.R.S.S. 
(tineret) 
— Bul

CON-

Kazahe, care a totalizat 5 
puncte. Pe locurile următoa
re s-au clasat selecționatele 
<Ie tineret ale U.R.S.S. și 
României și echipa Bulga
riei. In ultima zi a compe
tiției s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : 
(tineret) — România 
4—3; R.S.S. Kazahă 
garia 10—5.

• IN CADRUL ___
CURSULUI internațional de 
atletism desfășurat la Stock- 
holin, atleta engleză Linda 
Knowles a realizat un nou 
record al țării sale în pro
ba de săritură 
cu 1,79 m. 
s-a stabilit 
torindu-se 
Hedmark.

in înălțime 
Linda Knowles 

în Suedia, căsă- 
cu decatlonistul

(Agerpres)

contribuie cu elanul și întreaga 
lor capacitate. Participînd la 
dezbaterile Tezelor și proiectului 
de Directive ale celui de-al 
X-lea Congres al Partidului Co
munist Român cu satisfacția in
tegrării organice în dinamica 
dezvoltării societății noastre so
cialiste, și-au afirmat hotărîrea 
de a se consacra acestei nobile 
opere, au sentimentul tonic că 
sint așteptați, absolut necesari, 
la locurile de muncă.

Prin actul repartizării în pro
ducție, proaspeții absolvenți pri
mesc din partea societății dovada 
recunoașterii valorice a treptelor 
perseverent străbătute în anii de 
învățătură, omagiul acesteia dar 
și solia generațiilor mai vîrstnice 
de a se alătura și întări rîndu- 
rile de constructori pricepuți ai 
socialismului. Vasta operă con
structivă desfășurată pe întreg 
cuprinsul patriei oferă cadrul în
scrierii noilor promoții în desă- 
vîrșirea construcției socialiste a 
țării și aceștia știu cît de nece
sară este contribuția lor compe
tentă, energică, entuziastă.

Anii studiilor le-au sădit în
crederea, speranțele, visurile po
porului din rîndurile căruia, și 
prin a cărui muncă, s-au ridicat 
pînă la ceea ce sînt astăzi. Ei 
știu că acum, la intrarea în pro
ducție, le sînt conferite numeroa
se și substanțiale drepturi în 
viața pentru care s-au format, 
dar și neîndoielnice obligații. 
Pornesc în viață cu convingerea 
că primordială este datoria de a 
privi misiunea înscrisă în repar
tiția pentru producție ca pe o 
sarcină de mare încredere, dor
nici de a fi la locul de muncă 
factori ai dinamismului, afir- 
mîndu-se prin calitatea creației 
în profesiune, aspirînd la con
tinua desăvîrșire, ca specialiști 
și ca oameni. Le urăm succes I



Vizita Acțiuni ofensive ale patrioților
delegației sud-vietnamezi

în Anglia
După cum relatează agențiile de presă, în noaptea de luni 

spre marți forțele patriotice sud-vietnameze au lansat a- 
tacuri, precedate de bombardamente de artilerie, asupra 
mai multor obiective strategice americano-saigoneze din 
diferite provincii ale Vietnamului de sud.

Cornel
primit de pre
mierul

Burtică

iranian
1. — Corespon-

LONDRA 1- — Coresponden
tul Agerpres, L. Rodescu, trans
mite : Delegația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România a vizitat marți Expozi
ția agricolă anuală de la Ston- 
leigh. Membrii delegației au fost 
întîmpinați de deputatul G. Tem
ple și de membri ai Consiliului 
de conducere al expoziției. Oas
peții au avut prilejul să aprecieze 
o gamă largă și variată de mașini 
agricole cu care au fost făcute 
demonstrații practice, precum și 
metodele moderne folosite în 
zootehnie. Pe parcursul vizitei, 
parlamentarii români au fost în
soțiți de lordul Inglewood.

în seara aceleiași zile, dele
gația Marii Adunări Naționale 
s-a înapoiat la Londra.

Astfel, tabăra forțelor speciale 
americane de la Ben Het, situa
tă în zona Platourilor înalte, care 
continuă să fie de mai multe 
săptămîni înconjurată dc detașa
mente ale F.N.E., a fost supu 
să unui puternic bombardament 
de artilerie. De asemenea, au 
fost ținute ore în șir sub tirul 
artileriei forțelor patriotice baza 
de la Wandergrift, din regiunea 
septentrională a Vietnamului de 
sud, cîteva unități americane a- 
flate în apropiere de localitatea 
Tam Kv, precum și cartierul ge
neral al unei brigăzi a S.U.A. 
din regiunea Saigonului.

In același timp, avioane ame
ricane de tip „B-52" și-au conti
nuat bombardamentele asupra u- 
nor presupuse concentrări din 
jurul taberei a forțelor speciale 
de la Ben Het, precum și în pro
vinciile Binh Long și Loc Ninh.

Orientul Apropiat

După cum transmite agenția 
France Presse, marți dimineața, 
un militar aparținând trupelor 
saigoneze și-a dat foc pe una 
din străzile Saigonului. El a fost 
transportat în stare gravă la spi
tal.

PNOM PENH 1 (Agerpres). — 
Președintele Guvernului revolu
ționar provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud, Huynh Tan 
Phat, care face o vizită oficială 
în Cambodgia, a fost primit de 
prințul Norodom Sianuk, șeful 
statului cambodgian. Cu această 
ocazie, între Norodom Sianuk și 
Huynh Tan Phat a avut loc o 
convorbire. Presa khmeră infor
mează că în timpul întrevederii, 
președintele Guvernului revolu
ționar provizoriu a exprimat 
mulțumiri poporului cambodgian 
pentru sprijinul acordat poporu
lui Vietnamului de sud. Șeful 
statului cambodgian a menționat, 
la rîndul său, că țara sa va a- 
corda și pe viitor sprijin necon
diționat guvernului revoluționar 
provizoriu și poporului sud-viet- 
namez.

TEHERAN 
dentul Agerpres, N. Popovici, 
transmite: Ministrul comer
țului exterior al României, 
Comei Burtică, care participă 
la sesiunea de la Teheran a 
Comisiei mixte ministeriale 
româno-iraniene, a fost primit 
marți de primul ministru 
Amir Abbas Hoveida. Con
vorbirea cordială care a avut 
loc cu această ocazie s-a re
ferit ia continua dezvoltare a 
colaborării româno-iraniene și 
la alte probleme de interes 
comun. La întrevedere au 
participat Alinaghi Ali- 
khani, ministrul iranian al e- 
conomiei, și Pavel Silard, am
basadorul României la Tehe
ran.

în aceeași zi, Cornel Burtică 
a făcut o vizită președintelui 
Companiei Naționale a Petro
lului iranian, M. Eghbal, mi
nistrului agriculturii, II. Za- 
hedi, la Organizația Planului 
și la Banca de investiții in
dustriale. Cu aceste ocazii, 
ministrul comerțului exterior, 
Cornel Burtică, a purtat con
vorbiri privind evoluția coo
perării economice și comer
ciale dintre România și Iran.

Da cîteva zile, consecutiv capitala sud- 
coroeană este teatrul unor puternice de
monstrații ale tineretului.

începutul l-a constituit acțiunea studen
ților Universității Yonse din Seul, care, vi
nerea trecută, și-au abandonat cursurile și 
au ieșit în stradă pentru a demonstra îm
potriva intenției președintelui Pak Cijan Hi 
de a aduce o serie do amendamente așa- 
numitei constituții sud-coreene astfel îneît 
el să-și poată prelungi automat pe încă 
patru ani mandatul prezidențial. După pro
cedeul obișnuit la Seul, reacția autorități
lor a fost extrem de dură. Cei peste 1 000 
de student! au fost întîmpinați de puternice 
forțe polițienești care au lansat grenade 
cu gaze lacrimogene și n-au ezitat să tra
gă în plin, rănind peste 30 de tineri. Au 
fost, de asemenea, operate aproape 100 
de arestări.

Departe de a-i Intimida pe tineri, repre
siunile au acționat ca un bumerang — 
declanșînd un r.ou val, m?i vast cis de
monstrații. Aiît în capitala sud-coreeană cîi 
și în celelalte trei centre universitare ale 
țării s-au semnalat luni demonstrații de 
stradă studențești cu mii de participanți, 
precum și noi ciocniri între tineri și po
liție.

Marți dimineață, agențiile de presă re
levau că Seulul oferea imaginea unui vul
can la început de erupție și că aproximativ 
7 000 de studenți au părăsit sălile dc 
cursuri, invadînd străzile centrale.

Demonstrațiile studențești se înscriu în 
puternicul curent anti-dictatorial care cu
prinde masele largi din Coreea de sud. Ele 
scot în lumină rezistența mereu mai fermă 
și mai viguroasa pe care o întîmpină în
cercările juntei militare sud-coreene de a-și 
perpetua puterea.

Tn protestul masiv și virulent al studen- 
țimii sud-coreene se reflectă, totodată, 
reacția tineretului studios față de menți
nerea unui regim anti-democratic care pu-

Furtună
la Seul

piedici accesuîui tinerilor spre însușireano I . .
unei pregătiri superioare și, într-un sens mai 
larg, afirmării capacităților tineretului. Sin» 
încă proaspete ecourile ciocnirilor din mai 
do la Seul și Pusan, soldate cu aproape 
150 de răniți din rîndul studenților — care 
demonstrau pentru sporirea alocațiilor des
tinate învățămîntului (reprezentînd actual
mente de 22 de ori mai puțin decît cele 
destinate poliției) și pentru anularea spo
rurilor de taxe (la reluarea cursurilor după 
vacanța de iarnă, taxele universitara au 
fost, dintr-odată, dublate în comparație cu 
anul universitar precedent. începînd cu 
acest an a fost introdusă a sumă anuală 
fixată ce se adaugă taxelor școlare, sumă

• Incidente israeliano-iordaniene
• Consultările de la New York

• AMMAN. — Un purtător 
de cuvînt al armatei iordaniene 
a declarat că cinci avioane cu 
reacție israeliene au atacat marți 
dimineața orașele iordaniene 
Wadi Shoueb și Ash-Shuna, si
tuate în partea de sud a văii 
Iordanului. El a menționat că în 
cursul aceștui raid avioanele is
raeliene au provocat pagube ma
teriale. Un 
fost omorît, iar o 
a fost rănită.

• TEL AVIV. 
tor de cuvînt al

soldat iordanian a 
persoană civilă

— Un purtă- 
armatei israe-

Succesul

romanesc 
la Kinshasa

ex- 
suc

ro-

Ansamblul folcloric din Su
ceava, sosit in Republica De
mocratică Congo în cadrul 
turneului pe care îl efectuea
ză în mai multe tari africa
ne, a prezentat la Kinshasa 
în zilele de 22, 23. 24 iunie 
a.c. trei spectacole în fata o- 
ficialităților și marelui pu
blic congolez. In seara zilei 
de 25 iunie televiziunea na
țională congoleză a transmis, 
direct, timp de o oră, selec- 
țiuni din spectacolul forma
ției artistice românești. Trans
misiunea, realizată din studio, 
a fost prima de acest gen pre
zentată telespectatorilor din 
R. D. Congo.

Spectacolele prezentate la 
Kinshasa de către ansamblul 
„Ciprian Porumbescu" s-au 
bucurat de un deosebit suc
ces, artiștii români, dansatori 
si instrumentiști, fiind bisați 
la scenă deschisă, îndelung 
ovaționați și apreciați pentru 
înalta valoare artistică a spec
tacolelor, atât de oficialități 
cit și de publicul larg din 
capitala congoleză. Au 
primat felicitări pentru 
cesul repurtat de artiștii
mâni Joseph Nysiega, minis
trul de stat al afacerilor in
terne, Thomas Loango, , mi
nistrul justiției. Victor N’Djo- 
li, ministrul funcțiunii publi
ce, Mario Cardoso, ministrul 
educației naționale, și Paul 
Mushiete, ministrul culturii 
și al artelor frumoase, al că
rui departament a patronat 
primul turneu al unui an
samblu folcloric românesc în 
R. D Congo.

Succesul obținut în capita
la R. D. Congo de formația 
artistică „Ciprian Porumbeș- 
cu“ este pe larg comentat în 
cercurile artistice și ziaristice 
din Kinshasa. 'Ziarul „Le 
Progres“, comentând desfășu
rarea spectacolelor formației 
artistice românești, sublinia
ză, printre altele, că artiștii 
români au cunoscut în capi
tala congoleză „un strălucit 
succes“.

In dimineața zilei de 
iunie a.c. conducătorii 
samblului, împreună cu 
basadorul român au fost 
miți în audiență de către mi
nistrul culturii și artelor fru
moase din R.D. Congo. Paul 
Mushiete. In cadrul audienței, 
ministrul congolez a dat o 
înaltă apreciere formației ar
tistice românești, care, după 
cum a spus d-sa, „a inter
pretat în mod magistral as
pecte din bogăția și varieta
tea frumosului folclor al po
porului român, lăsînd o im
presie de neuitat“.

25 
an- 
am- 
pri-

declarat că mai multe a- 
israeliene au bombardat

liene a 
vioane 
marți dimineața baze ale grupu
rilor de rezistență palestiniene 
situate în regiunea Ardjan și 
Shuneth Nurnarin, de pe terito
riul Iordaniei. Purtătorul de cu
vînt a precizat că toate avioane
le s-au reîntors la 
misiune de scurtă

AL R. D. VIETNAM

baze, după o 
durată.

NEW YORK,• MARȚI, LA 
a avut loc a 15-a reuniune a re
prezentanților pennanenți la 
O.N.U. ai Franței, Marii Britanii, 
S.U.A. și U.R.S.S. consacrată 
căutării căilor de reglementare a 
crizei din Orientul Apropiat, 
care să fie recomandate părților 
direct interesate.

In comunicatul dat publicității 
la încheierea reuniunii se anunță 
că între cele patru guverne au 
loc „consultări importante“ în le
gătură cu situația din Orientul 
Apropiat și, în consecință, data 
viitoarei reuniuni a reprezentan
ților permanenți va fi fixată ul
terior. Intre timp, grupul de 
lucru înființat de ambasadorii 
celor patru țări la O.N.U. își va 
continua activitatea și „un contact 
corespunzător va fi menținut cu 
părțile interesate".

HANOI 1 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al M.A.E. al 
R.D. Vietnam a dat publicității 
o declarație în care protestează 
împotriva bombardamentelor în
treprinse de avioane americane 
„B-52" în partea de nord a zo
nei demilitarizate.

In declarație se menționează 
că timp de cinci zile consecutiv 
(25—29 iunie), avioane america
ne au lansat bombe brizante, 
perforante și cu explozie întâr
ziată, precum și rachete incen
diare în comuna Huong Lap 
din partea de nord a zonei de
militarizate și în mai multe zone 
din provinciile Quang Binh și 
Nghe An. Bombardamentele au 
pricinuit grele pierderi umane 
și materiale. U.R.S.S. Imagine din rada portului Odessa

Instalarea noului președinte •

al R. F. a Germaniei

destinată creării i 
rezervă" a! universității. Urmarea ? Circa 
o treime din studenți au fost, 
vciți să-și întreru;

unui așa-numit „fond de

o treime din studenți au fost, practic, ne- 
veiți să-și întrerupă studiile. Bariera, cu 
fiecare an mai înaltă și mai împovără
toare a taxelor, face universitatea mereu 
mai inaccesibilă tinerilor proveniți din fa
milii cu venituri modeste. Din datele pu
blicate recent de Ministerul Educației din 
Seul, principalele două universități din 
țară, Yonse și Korea, funcționează actual
mente cu numai 55 și respectiv 60 la sută 
din locuri completale, iar Politehnica din 
Pusan cu numai 500 de studenți la o ca
pacitate normală de 1 200 de locuri.

La toato acestea, se adaugă — așa cum 
semnala de curînd NEUE ZURCHER ZEI- 
TUNG Înîr-o informație din capitala sud- 
corcetsnă — „apăsătoarele îndoieli ale 
studenților în legătură cu finalitatea efor
turilor pe care le fac pe băncile facultă
ților". Mai precis, e vorba de faptul că 
ținerii absolvenți din Coreea de sud au 
în față coșmarul șomajului, al dificultăți
lor, adesea insurmontabile, în găsirea unei 
slujbe potrivite pregătirii lor. Un sondaj 
anticipat la Ministerul Educației semnala 
— tot potrivit informației din ziarul elve
țian —ca fiecare al doilea absolvent al 
universităților sud-coreene nu va găsi de 
lucru în acest an.

In lumina unor asemenea realități (în 
sfera cărora nu șe poate să nu amintim 
și atmosfera de intimidare, prezența po
liției în facultăți, recenta dizolvare a Ligii 
studenților, înăsprirea „regulamentelor u- 
niversitare" transformate într-un veritabil 
„cod penal universitar", reprimind orice 
expresie democratică în viața școlii su
perioare), înțelegem mai bine amploarea 
și vigoarea protestului studențesc împo
triva manevrelor care vizează perpetua
rea regimului anti-demoeratic, anti-popular.

E. R»

Calamități 
naturale 

în Bulgaria
La Comitetul orășenesc de 

partid Sofia a avut loc o consfă
tuire în cadrul căreia au fost 
discutate măsurile care se impun 
în vederea înlăturării urmărilor 
ploilor torențiale însoțite de grin
dină căzute în ultimul timp asu
pra capitalei bulgare și a împre
jurimilor sale. In zona din jurul 
Sofiei a fost afectată o suprafa
ță de 9100 hectare de culturi 
agricole. In unele comune, re
colta cooperativelor a fost dis
trusă în proporție de 90 ia sută. 
In oraș au fost inundate între
prinderi industriale, clădiri pu- 
blioe, locuințe. Peste 500 de fa
milii au rămas fără adăpost. Din 
cauza opririi curentului electric, 
în numeroase întreprinderi lucrul 

pentru cîteva 
o perioadă mai

a fost întrerupt 
zile 'm: pentru 
mare de timp.

Pregătiri

pentru
„Apollo-lf

• MINISTRUL AFACERI
LOR EXTERNE al R.A.U., 
Mahmud Riad, a avut o convor
bire cu ambasadorul Franței la 
Cairo, François Puaux. Potrivit 
presei egiptene, au fost trecute 
în revistă cu această ocazie re
zultatele convorbirilor cvadripar- 
tite de la New York consacrate 
găsirii unei soluții în vederea re
glementării crizei din Orientul 
Apropiat.

Congresul

al
a

Noul președinte 
Republicii Federale 
Germaniei, Gustav Hei
nemann, a depus marți 
dimineața jurămîntul in 
fața Bundestagului, 
mareînd astfei 
rea oficială a 
sale.

prelua- 
funcției

Cu 
că prima 
servească pacea. „în afara pă
cii nu poate fi existență“, a spus 
Heinemann în fața Bundestagu-

acest prilej, el a 
sa îndatorire

Creștin
7

declarat 
este să

Democrat

lui. Vorbind despre relațiile in- 
tereuropene, noul președinte a 
declarat: „A venit timpul pen
tru o discuție generală asupra 
salvgardării 
Europă".

păcii în întreaga

ROMA 1 (Agerpres) — La 
Palazzo dei Congressi din Roma 
s-au încheiat, în cursul nopții de 
luni spre marți, după patru zile 
de dezbateri, lucrările celui de-al 
11-lea Congres ai Partidului 
Democrat Creștin din Italia.

Desfășurat într-un moment 
cînd în întreaga țară au loc pu
ternice mișcări revendicative în 
sprijinul adoptării unor mă
suri care să asigure pro
gresul economic, politic și so
cial al țării, Congresul P.D.C. 
a prilejuit discuții deosebit de 
pasionate în cursul cărora s-au 
înfruntat uneori de o manieră 
„violentă“, cum scrie agenția 
France Presse, diversele curente 
care macină în momentul de față 
unitatea acestui partid guverna
mental. Practic, înfruntarea s-a 
dus însă între curentul majoritat 
reprezentat de așa-numiții „do- 
rotei", din care fac parte primul 
ministru Mariano Rumor și se
cretarul național al acestui partid 
Flaminio Piccoli, și gruparea 
„stîngii“ democrat-creștine, că
reia i s-au alăturat adepții fos
tului prim-ministru Aldo Moro. 
devenit între timp liderul acestui 
curent.

în intervenția sa Aldo Moro a 
criticat cu vehemență politica 
actuală a partidului, calificînd 
situația din cadrul P-D.C. drept 
„insuportabilă“.

Cit privește răspunsul majori
tății la aceste critici, el a fost 
destul de echivoc. Mariano Ru
mor și Flaminio Piccoli, au su
pus Congresului o moțiune fi
nală în care este reafirmată do
rința de a se continua actuala 
formulă a unui guvern de cen-

tru-stînga. Moțiunea preconi
zează drept coordonate funda
mentale ale politicii 
menținerea angajamentelor în 
cadrul alianței atlantice și inte
grarea vest-europeană. Deși dez
baterile au fost aprinse, nu s-au 
înregistrat răsturnări spectacu
loase. Configurația noului Con
siliu Național, organul suprem al 
Partidului Democrat-Creștin, nu 
diferă de cea dinaintea Congre
sului-

externe,

★
Gustav Heinemann, noul pre

ședinte al R. F. a Germaniei, 
s-a născut în 1899 în localitatea 
Schwelm, din bazinul Ruhr. El a 
studiat dreptul și istoria la uni
versitățile din Munster, Marburg, 
München și Berlin. înainte și în 
timpul celui de-al Il-lea război i 
mondial, Heinemann a fost unul 
dintre conducătorii aripii antina- 
ziste a bisericii evanghelice ger
mane. în 1949 Heinemann a fost 
numit ministru de interne în 
primul guvern al lui Adenauer. 
Cu un an mai tîrziu, el a demi
sionat în semn de protest împo
triva politicii de reînarmare a 
Germaniei occidentale. După ce 
a ieșit din partidul Uniunea creș- 
tin-democrată, el a fondat, în 
1952, „Partidul Populist Panger- 
man“, care după puțin timp s-a 
dizolvat. Atunci el a aderat la 
Partidul social-democrat.

Heinemann a fost ales pre
ședinte al R. F. a Germaniei la 
5 martie. El este primul social
democrat care deține această 
funcție. Predecesorii săi au fost 
liber-democratul Theodor fleuss 
și creștin-dcmocratul Heinrich 
Luebke.

• MARȚI au avut Ioc în 
peste 500 de orașe și locali
tăți din Japonia mitinguri 
și demonstrații de protest în 
apărarea conținutului demo
cratic al învățămîntului din 
Japonia. La aceste acțiuni 
au luat parte peste 500 000 de 
studenți, profesori universi
tari, reprezentanți ai sindi
catelor japoneze. La Tokio, 
în fața celor peste 20 000 de 
participanți Ia miting au 
luat cuvîntul reprezentanți 
ai partidelor comunist și so
cialist, ai sindicatelor profe
sorilor și învățătorilor și ai 
altor organizații de masă. 
La miting a fost adoptată o 
rezoluție în care se arată că 
așa-numitul proiect de lege 
cu privire la „măsurile ex
cepționale pentru normali
zarea situației din institutele 
de invățămînt superior din 
Japonia“ este îndreptat îm
potriva conținutului demo
cratic al învățămîntului din 
țară.

Ședințe ale unor
BERLIN 1 (Agerpres). — In

tre 27 și 29 iunie a avut loc, la 
Berlin, ședința a 26-a (extraor
dinară) â Comisiei Permanente 
C.A.E.R. pentru construcții. La 
ședință au participat delegații 
din țările membre ale C.A.E.R. : 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Mongolia, Polonia, Ro
mânia, Ungaria și U.R.S.S. După 
ce au examinat hotărîrile celei 
de-a 23-a sesiuni extraordinare a 
C.A.E.R., delegațiile au făcut un 
schimb de păreri în probleme ale 
adâncirii și perfecționării ân con
tinuare a colaborării și coope
rării între țările membre ale 
C.A.E.R. în domeniul construc
țiilor. Comisia a aprobat progra
mul pentru elaborarea unor pro
puneri și recomandări 
în vederea

concrete
realizării hotărîrilor

comisii C.A.E.R
celei de-a 23-a sesiuni extraordi
nare a C.A.E.R. și ale celei de-a 
41-a sesiuni a Comitetului exe
cutiv al C.A.E.R. în domeniul 
său de activitate.

LEIPZIG 1 (Agerpres). — Zi
lele acestea a avut loc la Leipzig 
cea de-a 32-a ședință extraordi
nară a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru industria chi
mică, care a adoptat direcțiile 
principale pentru elaborarea pro
gramului complex al dezvoltării 
în continuare a colaborării și co
operării între țările membre ale 
C.A.E.R. în domeniul industriei 
chimice, a celulozei și hîrtiei. La 
ședință au participat delegații 
din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Polonia, România, Un
garia și U.R.S.S.

Neil Armstrong, Edwin 
Aldrin și Michael <* .~Js, 
cei trei membri ai ’>ț; •ju- 
lui navei cosmice „Apollb ll“ 
an continuat luni revizuirea 
sarcinilor lor viitoare, repe- 
tînd la bordul unei cabine 
de comandă de antrenament 
manevrele ce vor fi făcute 
în prima parte a zborului 
spre Lună. Programul expe
riențelor a prevăzut aprin
derea succesivă a celor trei 
etaje ale rachetei uriașe 
„Saturn-5", care la 16 iulie 
va propulsa pe cei trei as- 
tronauți spre obiectivul lor. 
Ei au repetat, de asemenea, 
manevrele de înscriere a 
„trenului special Pămînt- 
Lună" pe orbita terestră și 
apoi pe orbita lunară.

Astronauții sînt supuși, în- 
cepînd de luni, unui regim 
strict de pre-carantină, toate 
activitățile lor cu caracter 
social fiind suspendate. A- 
ceastă carantină are scopul 
de a împiedica contactul as- 
tronauților cu persoane stră
ine, altele decît cele desem
nate pentru pregătirea zbo
rului lor, astfel incit să nu 
existe posibilitatea unei con
taminări cu boli, bacter sau 
microorganisme de pc Pă- 
mînt. S-a stabilit ... în 
cursul conferinței de presă 
pe care membrii echipajului 
„Apollo-11" o vor acorda 
sîmbătă, ei vor fi despărțiți 
de ziariști 
de sticlă.

în acest 
de lansare 
de sol continuă umplerea 
imenselor rezervoare ale ra
chetei „Saturn-5“ cu hidro
gen și oxigen lichid.

printr-un

timp, pe 
nr. 39-A,

perete

rampa 
echipe

• ALEXANDRU BOABA, mi- 
chimice al 
află într-o

ITALIA. Aspect de la o demonstrație a lucrătorilor unei agenții 
de asigurări sociale, care a avut loc recent la Roma

nistrui industriei
României, care se ___   _
vizită în R.D.G. la invitația mi
nistrului industriei chimice 
Gunther Wyschofsky, a vizitat 
în cursul zilei de luni rafinăria 
și Combinatul chimic din orașul 
Schwedt.

în seara aceleiași zile Gun
ther Wyschofsky a oferit un di
neu în cinstea' ministrului ro
mân, la care a participat și am
basadorul României la Berlin, 
Nicolae Ghenea.

• APROXIMATIV 130 de lo
cuitori basci din nordul Spa
niei se află în prezent în închi
sorile militare, anunță agenția 
Associated Press, citind surse 
militare informate. Aceștia sînt 
acuzați de a fi luat parte la 
mișcarea naționalistă separatistă 
bască împotriva căreia autori
tățile de la Madrid au luat, în 
urmă cu cîteva luni, măsuri 
severe.

e LA VIENA a avut Ioc o 
manifestare cu prilejul împlini
rii a 150 de ani de la nașterea 
marelui patriot și istoric român. 
Nicolae Bălcescu. Festivitatea 
s-a desfășurat sub auspiciile 
Comisiei austriece pentru 
UNEȘCO. Despre viața și ope
ra lui Nicolae Bălcescu a vorbit 
prof. univ. dr. Thorvi Eckhart.

Au asistat personalități ale 
vieții științifice austriece, func
ționari superiori din Ministerul 
afacerilor externe, un numeros 
public. A fost prezent Gheorghe 
Pele, ambasadorul României la 
Viena.

O MOȘTENITORUL TRONU
LUI Regatului Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord, 
Charles de Windsor, fiul cel 
mai mare al reginei Elisabeta 
a Il-a, a fost investit marți, în 
mod oficial, cu titlul de prinț al 
Țării Galilor (Prince of Wales). 
Atmosfera de carnaval care 
domnea în jurul castelului de la 
Caernarvon unde a avut loc ce
remonia investirii, a fost însă 
tulburată de acțiunile naționa- —i—: jn

cer 
de

liștilor galezi, soldate piuă 
prezent cu doi morți. Ei 
despărțirea Țării Galilor 
Regatul Unit și se opun acor
dării titlului de Prinț de Wales 
fnoștenitorului Coroanei brita
nice.

• AUTOPSIA asupra corpu
lui _ fostului premier congolez 
Moise Chombe a confirmat că 
moartea a fost naturală, ea da- 
torîndu-se, așa cum se anunțase 
anterior, unei crize cardiace. 
Buletinul medical dat publici
tății la Alger pune capăt zvo
nurilor privind o posibilă sinu- 

' cidere în închisoarș a fostului 
premier. Autopsia a fost efec
tuată de o echipă de 11 medici, 
condusă de profesorul Olivier, 
șeful catedrei de medicină lega
lă a Universității din Marseille.

• „PĂREREA NOASTRĂ 
este că nu ar trebui să existe 
blocuri militare. Asemenea a- 
lianțe creează tensiune în re
lațiile dintre state, mai degrabă 
decît destindere“ — a subliniat 
primul ministru al Indiei, In- 
dira Gandhi, intr-o declarație 
făcută cu ocazia vizitei sale Ia 
Djakarta. în același timp, In- 
dira Gandhi s-a pronunțat în 
favoarea unui sistem de garan
ții pentru securitatea statelor, 
care ar putea fi eventual stabi
lit în cadrul Organizației Na
țiunilor Unite.

Maimuța-astronaut „Bonny", înainte de a deveni pasagerul 
biosatelitului nr. 3

• CU NOUA ORE ÎNAINTE 
ca guvernatorul Nelson Rocke- 
feller să părăsească Argentina, 
președintele Juan Carlos Onga- 
nia a declarat starea de urgen
ță pentru a preveni noi tulbu
rări ce ar putea izbucni ca 
urmare a asasinării lui Augus
to Vandor, unul dintre princi- 

, palii lideri ai Confederației Ge
nerale a Muncii din Argentina. 
Este pentru prima oară cînd 
guvernul președintelui Onga- 
ria adoptă o asemenea măsură. 
Ultima dată starea de urgență 
a fost instaurată în Argentina 
in timpul mandatului președin
telui Arturo Frondizi în 1960, 
cu prilejul grevei de 54 de zile 
a funcționarilor bancari. In 
semn de protest împotriva asa
sinării liderului lor, muncitorii 
din întreprinderile metalurgice

au anunțat pentru miercuri o 
grevă. Poliția a operat o serie 
de arestări, printre cei reținuți 
aflîndu-se un alt lider al C.G.T , 
Raitnundo Ongaro.

• PREȘEDINTELE Consiliu
lui comandamentului revolu
ției din Sudan, generalul Gaafar 
El Numeirv,_va vizita la jumăta
tea lunii iulie cele trei provincii 
sudice ale țării, care se pronun
ță, după cum se știe, pentru o 
mai mare autonomie față de 
autoritățile de la Khartum. Vi
zita ilustrează noua politică, de 
respectare a aspirațiilor popu
lației minoritare sudice, alcă
tuită mai ales din nubieni, pe 
care regimul a anunțat că in
tenționează să 0 promoveze.
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