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Vizita tovarășului

unor 
ordine 

și medalii PERFECȚIONARE 
PROFESIONALĂ

NICOLAE CEAUȘESCU
în județele Vîlcea și Argeș

• CĂ ABSOLVENȚII ȘCOLILOR PROFESIONALE ÎNTÎMPINÂ, 
LA ÎNCEPUT, GREUTĂȚI ÎN ÎNDEPLINIREA NORMELOR E DE 
ÎNȚELES. CEEA CE NU SE FOATE ÎNȚELEGE ESTE: DE CE 
CE! CHEMAȚI NU-I AJUTA SĂ DEPĂȘEASCĂ MAI REPEDE A- 
CEASTA PERIOADĂ?

varășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, 
jnă cu tovarășii Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, și Emil Drăgănescu, vicepreședinte 
isiliului de Miniștri, a făcut joi o vizită de lucru în județele Vîlcea și Argeș. Conducătorii de partid și de stat au 

o serie de obiective industriale intrate în funcțiune sau aflate în plină construcție, precum și locurile pe care 
ză să fie amplasate noi unități productive de mare însemnătate pentru economia noastră națională. Oaspeții au 
it modul în care se înfăptuiesc prevederile programului complex, adoptat de cel de-al X-leâ Congres al p’c.R., 
voltare neîntreruptă a forțelor de producție în aceste județe, îndeosebi în domeniul industriei chimice, ramură de 
dială însemnătate pentru progresul economic și social al țării.
ita se înscrie în stilul de muncă al conducerii de partid și de stat de a analiza la fața locului, împreună cu organele 
cu factorii de răspundere din ministere, cu oamenii muncii, cu specialiștii felul în care se realizează sarcinile 
ii cincinal, soluțiile optime pentru ridicarea eficienței economiei noastre naționale. Conducerea de partid și de 
itrolează în mod nemijlocit, cum sînt aplicate hotărîrile elaborate, cum sînt folosite mijloacele financiare consi- 
; investite pentru dezvoltarea potențialului economic al țării; aceasta reprezintă un puternic stimulent în activita- 
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La Uzina de motoare electri
ce — Pitești, aparatul de fo
tografiat a reținut imaginea 
tinerei bobinatoare Maria Bu- 
liga, de la secția motoare 
asincrone trifazate, secretara 
U. T. C. din atelierul bobinaj 

Foto : O. PLECAN

Iată — ne-am spus citind progra
mul de activitate pentru trimes
trul I al comitetului coordonator 
U.T.C. — că aici, la uzina 
„Tehnofrig" din Cluj, problemelor 
de care depinde realizarea în 
bune condiții a indicatorilor de 
producție li se acordă o atenție 
deosebită. Așa se explică faptul 
că în respectivul plan este spe
cificat ferm : comitetul coordona
tor și comitetele U.T.C. vor ur
mări : 1) Felul în care tinerii își 
duc la îndeplinire sarcinile pe 
linie profesională. Se va ține o 
legătură strînsă cu șefii de secții, 
iar în cadrul adunărilor generale 
și de grupă, periodic se vor ana
liza aceste aspecte ; 2) Vor urmări 
în permanență cazurile de rămî- 
nere sub normă ale tinerilor...

Acestea fiind reperele inițiale 
am solicitat inginerului Ladislau 
Rapalti, responsabilul comisiei so- 
cial-profesionale cîteva amănunte

legate tocmai de concluziile care 
s-au 
nerii
programatice despre care fusesem 
informați. Din acest moment însă 
entuziasmul inițial a fost obligat 
să se tempereze. De ce ? Pentru 
că, ne-am dat seama, el nu avea 
nici un temei. Cei drept, interlo
cutorul nostru știe că pe ici pe 
colo mai există tineri care nu 
reușesc să-și facă norma, dar care 
sînt aceștia, în ce locuri de mun
că lucrează, căror cauze se dato
rează neintegrarea lor în haremu
rile stabilite reprezintă tot atîtea 
necunoscute.

— Parcă aveam o situație... 
Da, da mi-am notat ceva în legă
tură cu numărul lor...

In cele din urmă ne roagă să-l

conturat în urma transpu- 
în practică a intențiilor

GH. GHIDRIGAN

(Continuare în pag. a ll-a)

CINE NU ȘTIE CÎT DE

lenilor muncii, cadrelor de conducere din economie.

e Ceaușescu, arer și Emil t întâmpinați ;re Danică, Comitetului P.C.R., pre- ui popularla reședin- ții sînt sa- e numeroși rimire căl- iile de lo- lui Rîmni- înd vesteaNicolae să-l salu- ?ă o dată ită pentru îcerea sa, -efacerile re socia- ața lor.cuprin- a econo- cunoscut ezvoltare ■ în reșe- și în alte i Oltului, i afirmat . deosebi- nat după al parti- itru aces- ă de a- mploarea szvoltare, e crește- a jude- ___ .» valoare a resurse de materii

In fața machetei viitoarei Uzine de utilaj din Vîlcea.chimic

bogatelorcrime existente, valorificarea lot mai largă a potențialului uman — toate acestea sînt țlovezi incontestabile ale preocupării permanente consecvente ale partidului și sta- Îului pentru a înscrie pe or- >ita progresului și civilizației .oate județele țării, de a lichi- răminerea în urmă a unor județe pe plan economic.în anii actualului plan cin- T’hal, cu ajutorul unui impor- țaht volum de investiții alocat de stat, industria județului S-a dezvollat într-un ritm fncdiu anual de 16 la sută. Combinatul Chimic Rîmnicu Vîlcea. noile capacități intrate In funcțiune la Uzina de produse sodice. întreprinderea minieră, multe alte unități sînt piloni ai industrializării județului. nuclee ale ascensiunii economice care vor îngădui ja în următorul cincinal dezvoltarea industriei acestei părți . a țării să cunoască un ritm mediu anual de 18 la sută.O pondere deosebită — 41 a sută — în ansamblul dezvoltării județului o are industria chimică, care permite va- .orificarea bogatelor resurse

de materii prime (sare, calcar etc.), cooperarea fructuoasă între unitățile industriale din zona aceasta.Dacă adăugăm că pe teritoriul județului se construiește puternica hidrocentrală de pe Lotru, că exploatările forestiere și industrializarea lemnului s-au extins în ultimul timp, că ramuri tradiționale ale agriculturii ca pomicultura, viticultura, zootehnia au cunoscut la rîndul lor o dezvoltare însemnată — vom avea imaginea unui județ în plin progres economic, propulsat impetuos pe calea înfloririi, a creșterii bunăstării materiale și spirituale a locuitorilor săi.La sediul Comitetului județean de partid, are loc o scurtă consfătuire cu membrii biroului comitetului, cu cadrele de răspundere din aparatul de stat. Dind glas simțămintelor celor prezenți, primul secretar al Comitetului județean de partid adresează tovarășului Nicolae Ceaușescu profunde mulțumiri pentru sprijinul a- cordat dezvoltării multilaterale a județului Vîlcea, asigurîn- du-1 că oamenii muncii din această parte a țării vor face și in viitor totul pentru realizarea programului elaborat de partid, a sarcinilor ce le revin în acest an hotărîtor al planului cincinal. Ca o ilustrare a acestui angajament, conducătorii de partid și de stat sînt informați că planul de producție pe primele două luni ale anului a fost depășit la principalii indicatori. S-au creat,

înde-aces-totodată, condiții pentru plinirea pînă la sfîrșitul tei luni a cel puțin 20 la sută din planul anual de investiții.
In agricultură, măsurile luate în spiritul ultimelor hotărîri elaborate de partid, au creat un suflu nou de muncă, asigu-

rînd buna desfășurare a apro- piatei campanii de primăvară.La solicitarea secretarului 9 general al partidului, sînt prezentate și analizate unele din problemele actuale care preo- 9 cupă organele locale în legătură cu dezvoltarea generală _ a județului. 9Sînt prezentate apoi schițele de sistematizare ale orașului Rîmnicu Vîlcea ca și ale altor 9 localități. In orașele județului se vor construi în perioada a 1971—1975 circa 10 000 de apar- ™ tamente și numeroase așezăminte social-culturale. O aten- a ție deosebită s-a acordat schiței ® de sistematizare a orașului, reședință de județ, oraș a cărui za populație s-a dublat în ultimii doi ani și va continua să crească într-un ritm înalt. Tovară- a șui Nicolae Ceaușescu s-a in- teresat îndeaproape de diferite aspecte ale ridicării nivelului A de trai al populației și a exvi- minat perspectivele urbanistice prezentate, văd, printre : struirea unui civic. Au fost » asemenea, proiectele edililor pentru dezvoltarea cunoscute- lor localități balneare de pe 9 Valea Oltului, pentru valorificarea tot mai complexă a acestei bogate zone turistice.Un ioc important a revenit în cadrul discuțiilor, după cum te ue era și firesc, lucrărilor de con- 9 22 419 strucții ce se desfășoară în Complexul hidroenergetic al 9 Lotrului. Specialiștii au prezentat stadiul în care se află a edificarea celei mai mari hi- w

care pre- £ altele, con- nou centru discutate, de

(Continuare în pag. a IlI-a)

J1L.

PREȚIOS ESTE LOCUL 
PE CARE IL DEȚINE 

IN FACULTATE
MERITĂ

în reportajele noastre din sălile de examene am subliniat, de fiecare dată, că sesiunea din februarie, desfășurată sub semnul unei exigențe sporite, s-a situat, prin rezultatele sale, la un nivel calitativ satisfăcător. Desigur, acest bilanț pozitiv este rodul creșterii eforturilor depuse de studenți, în contextul favorabil creat prin aplicarea secvență a măsurilor de fecționare a procesului structiv-educativ, la care daugă preocuparea tă a cadrelor didactice și a a- sociațiilor față de pregătirea profesională.în acest tablou bogat în pro- _ cente de promovabilitate mari, 9 cîteva cifre fac notă discordantă : sînt rezultatele obținute de studenții anului II. Din > studenți, cîți au frecventat în primul semestru a- nul II, numai 12 246 (adică 55,8 la sută) au reușit să promoveze toate examenele ; 481 au absentat la una sau la mai

con- per- in- se a- susținu-

în timpul vizitei la Combinatul petrochimic și rafinăria Pitești.

SĂ-L PIARDĂ 1

multe probe, iar 9692 sînt restanțieri. O asemenea stare de fapt chiar analizată separat, fără a o situa într-un a- numit context și fără a căuta termeni de comparație, este îngrijorătoare. Pentru că nu poate fi privit decît cu îngrijorare faptul că aproape jumătate dintre studenții care

alcătuiesc în prezent anul II nu au reușit să promoveze toate examenele. Lucrurile se complică însă și mai mult dacă plasăm acest procent nesatisfăcător (de 42,8 la sută stu- denți restanțieri) în tabloul rezultatelor generale ale sesiunii din februarie, care, așa cum am arătat, este pozitiv. Se conturează astfel imaginea unei insule a nepăsării și superficialității, tolerată în- tr-un climat de muncă, de studiu perseverent, de pregătire continuă.Am participat la cîteva ședințe unde s-au analizat rezultatele sesiunii de examene
ADRIAN VASIEESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

NATURA POLITICĂ

DE ECHITATE
COLOCVIU ETIC '

la care participă G. ANTONIU, doctor în drept, judecător la 
Tribunalul suprem, C. PINTILIE, conferențiar universitar și 

V. ARACHELIAN, redactor al ziarului nostru

A N.R. Prezența, an de an, a noi 
contingente de tineri în viața 
noastră socială matură pune în

•
 fața ziarului nostru reluarea în 
dezbatere a unor noțiuni funda
mentale, de mare importanță 
_ publică. Tema acestui colocviu 9 etic, prefață la o dezbatere de 
mai largă deschidere, încearcă 
să răspundă unor frămîntări

•
 firești și unor întrebări deseori 
puse de către tinerii noștri ci
titori, asupra echității și a rolu- 
lui său în viața socială.9 V.A. : în ultimii ani — mai 
ales după Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român 

9 — se observă o serie de măsuri 
inițiate și puse în aplicare după 
o prealabilă dezbatere publică

•
 de către partidul și statul nos
tru, privind punerea pe noi te
meiuri — inclusiv juridice — a

vieții noastre sociale. Desigur, 
noutatea lor trebuie înțeleasă 
prin eforturile făcute spre per
fecționarea acestor legi, spre 
nuanțarea lor solicitată de o 
viață socială mereu mai com
plexă și diferențiată. Idealul o- 
ricăror legi juridice în socia
lism este de a fi cit mai echi
tabile, de a răspunde, altfel spus, 
prin practica lor socială, u- 
nui străvechi deziderat umanist : 
ca DREPTUL, instituție socială 
de suprastructură, să nu nedrep
tățească nici un individ. Fără a 
ne propune să stăruim prea 
mult asupra evoluției acestei re-

Discuție consemnată de
VICTORIA SEGĂRCEANU

(Continuare în pag. a ll-a)
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CINE NU ȘTIE TUR
DE MANIVELA

CIT DE PREȚIOS LA ECRAN-CLUB

PERFECȚIONARE 
E S I O N A L ĂPROF

u

(Urmare din pag. 1)din februarie. De asemenea, am avut convorbiri cu factori de răspundere din instituțiile de învățămînt superior, despre aspectele pregătirii de specialitate, desfășurarea examenelor, calitatea răspunsurilor date de studenți. Este de menționat că în toate aceste împrejurări, unele neajunsuri care persistă în procesul de perfecționare a învățămîntului superior, mai ales în privința planurilor de învățămînt, editării cursurilor și manualelor, echilibrării examenelor, susținerii probelor parțiale, au fost discutate cu un accentuat spirit critic. Situația specială a anului II nu a beneficiat însă de o analiză exigentă. Ea a fost doar amintită, de fiecare dată spunîndu-se că „a- 
nul II de acum este anul I de 
anul trecut". Adică, nu mai avem ce discuta, nu avem nici posibilități de a lua unele măsuri, aici lucrurile sînt foarte clare.Dar să vedem ce semnifica
ție au cuvintele „anul II de 
acum este anul I de anul tre
cut". După cum este cunoscut, în anul școlar 1967—1968 liceele nu au avut promoție de absolvenți. In acel an s-a făcut trecerea la învățămîntul liceal de 12 ani. Așa că, la concursul de admitere pentru învățămîntul superior din vara anului 1968 s-au prezentat absolvenți ai liceului din celelalte promoții, îndeosebi tineri care au cunoscut de cîte două-trei ori eșecul intrării în facultate. Fapt de neînțeles, tocmai în vara a- ceea numărul locurilor în a- nul I a crescut, iar concursul de admitere s-a desfășurat sub semnul unei dulci îngăduințe, în cîteva articole apărute în lunile iulie și august 1968, ziarul nostru semnala că selecția candidaților care au bătut atunci la porțile Almei Mater nu s-a făcut în mod judicios, că în facultăți ®u fost admiși tineri despre care nu se poate garanta că se vor adapta cerințelor și exigențelor învățămîntului superior. Examenele studențești susținute în anul universitar 1968—1969 au demonstrat că, într-adevăr, facultățile au primit în amfiteatrele lor tineri slab pregătiți. Sesiunile din iarnă și din vară s-au soldat, în cazul studenților din primul an, cu rezultate de-a dreptul incredibile, relatate și comentate la vremea respectivă. ,Iată, așadar, realitatea care determină afirmația expeditivă : „anul II de acum este 
anul I de anul trecut". Nu trebuie să se treacă însă cu vederea că acest „anul II de a- 
cum..." cuprinde studenții care nu înțeleg (sau nu vor să înțeleagă) cît de prețios este locul pe care îl ocupă ei în facultate. Pentru că §692 de re- stanțieri din 22419 studenți,

Acade- unde cele țară, mare

situație Ia care se adaugă faptul că o mare parte dintre cei 12 246 de integraliști au promovat cu note de 5 și 6, redă imaginea abdicării unor tineri de la îndatoririle impuse de prezența lor în colectivul unei facultăți, de realitatea că ei se pregătesc să devină specialiști cu calificare superioară. Sînt edificatoare în acest sens cîteva aspecte înregistrate lamia de studii economice, studenții anului II au mai slabe rezultate din Aici se semnalează un număr de absențe la cursuriși seminarii, abateri de la disciplina universitară, studiu dezorganizat, delăsare și superficialitate. Este însă relevant că în anul II, chiar și în cadrul facultăților Academiei de studii economice, învață studenți bine pregătiți, pasionați, care și cu prilejul recentei sesiuni de examene au dovedit că merită, pentru cunoștințele lor de specialitate, calificative bune și foarte bune. Iată ce ne determină să credem că niște tineri sîrguin- cioși și serioși, dornici să învețe, să se pregătească temeinic, pot, nu fără eforturi, firește, să depășească dificultățile reale care handicapează seria de studenți aflați acum în anul II. Dar în tru este vorba, în mare parte, despre au stat mai mulți au trăit din banii s-au dezobișnuit să muncească ritmic, să aibă un program organizat, așteptînd sosirea momentului fericit al admiterii în facultate. în vara anului 1968, grație înlesnirilor făcute de Ministerul învățămîn- tului, momentul acesta a sosit mai repede și mai ușor decît s-ar fi așteptat. Deve- niți însă studenți, ei nu se pot desprinde din starea de „dolce farniente" creată în anii în care au stat departe de școală și de muncă-Desigur, situația anului II cere o mai bună organizare a procesului instrucțiv-educativ, o mai eficientă îndrumare a pregătirii profesionale de către cadrele didactice Și asociații. Se impune însă, în primul rind, analiza cu maximă

cazul nos- cea mai tineri care ani acasă, părinților,

exigență a comportării fiecărui student din anul II, a modului în care se pregătește, dacă are sau nu absențe, dacă are sau nu abateri disciplinare, dacă acordă atenția necesară studiului și, în funcție de constatările făcute, să se ia măsurile cuvenite. Cine nu știe 
cît de prețios este locul pe 
care îl deține în facultate, 
merită să-l piardă.Din cele relatate mal sus se desprinde încă o concluzie, ex- tra-universitară. Și în prezent numeroși absolvenți de liceu, care nu au reușit la facultate, stau acasă ; sub pretextul pregătirii pentru concursul de admitere în învățămîntul superior, refuză să se încadreze în producție, preferind să colinde străzile, să cheltuiască în baruri banii părinților. Singura lor preocupare este să viseze la ziua în care vor ocupa un loc în amfiteatrul u- nei facultăți. Este însă vremea ca asemenea tineri să înțeleagă bine că admiterea în facultate nu mai poate fi o chestiune de noroc, de șansă și că exigențele vieții universitare pretind îndeosebi obișnuința de a munci ritmic, continuu, perseverent. Semnificative în acest sens sînt rezultatele obținute de actualul an I, cele mai bune — după cum s-a afirmat — din ultimii 20 de ani. Cei care sînt acum în anul I au participat, în iulie 1969, la un concurs de admitere susținut sub semnul unei înalte exigențe. Acestei înalte exigențe i-au putut face față numai tineri bine pregătiți, cei mai mulți fiind proaspeți absolvenți ai liceului. Odată admiși în facultate, a- ceștia, deprinși să muncească cu pasiune și cu sîrguință, s-au integrat repede ritmului normal de pregătire universitară, infirmînd „teoriile" cu privire la necesitatea unei perioade de acomodare a celor din anul I cu exigențele vieții studențești. Ceea ce pledează pentru organizarea unui concurs de admitere din ce în ce mai sever, la care să nu poată obține „bilet de intrare" în facultate decît tinerii foarte bine pregătiți și înzestrați pentru o' specializare superioară.

După cîteva luni de lecții 
teoretice, grupele de creație 
din cadrul Ecran-Clubului 
București au trecut la exerci
ții practice. Dintr-un număr 
de aproximativ o sută de sce
narii scrise de cursanți, au fost 
selecționate douăsprezece, 
care, împărțite pe nouă gru
pe de creație, vor fi realizate 
cu titlul de experiment.

In faza de montaj se găsesc 
filmele artistice „Cafeaua de 
dimineață", al grupei condu
se de Corneliu Dimitriu și 
„locul", al grupei conduse de 
Liviu Tofan, care a realizat și 
cine-reportajul „Examene", 
inspirat din viața studen
țească.

In afara filmelor artistice de 
scurt metraj menționate, E- 
cran-Clubul își propune să 
surprindă instantanee din via
ța și activitatea tineretului din 
întreprinderi, școli, facultăți, 
de pe marile șantiere ale țării.

DIETER HIRSCH

LA PORȚILE DE FIER

AL TREILEA MARE
ACVARIU DIN ȚARĂ

Al treilea acvariu din țara 
noastră se amenajează în ca
drul secției biologie a Muzeu
lui „Porțile de Fier" din Tr. 
Severin, și prezintă flora și 
fauna Dunării. In final, acva
riul va cuprinde 28 de bazine 
pentru 40 de specii de pești. 
Turiștii care vor vizita în a- 
cest an orașul de pe malul 
Dunării vor găsi în cadrul a- 
cestui muzeu și o secție de 
artă.

ȘTEFAN MOACA

AZI
im ■ iiiaiii

EDITURA POLITICA

(Urmare din pag. I)

scuzăm cîteva clipe pentru a 
căuta atît de prețiosul document. 
Cînd se reîntoarce, fusese între 
timp la serviciul organizarea pro
ducției, ne poate comunica doar 
cîteva cifre : atîția tineri în de
cembrie, atîția în ianuarie, atîția 
în februarie. Definitiv edificați 
asupra modului cum „în perma
nență" este efectuată de către 
comitetul coordonator U.T.C. de 
la „Tehnofrig" urmărirea realiză
rii sarcinilor de plan de către ti
neri, continuăm investigația pe 
cont propriu.

— Dacă luăm în discuție — ne 
spune tov. Arpad Ambruș, șeful 
grupei de normare din cadrul 
serviciului organizarea producției 
— ultimele patru luni vom remar
ca că numărul tinerilor care nu 
reușesc să-și îndeplinească nor
mele este în continuă scădere. 
Față de 69 în luna noiembrie, în 
februarie au fost înregistrate doar 
25 de cazuri, localizate în special 
în secția prelucrări mecanice.

Sîntem în compartimentul de 
fabricație indicat. Incepînd din 
toamna anului trecut aici au fost 
angajați absolvenții anului II ai 
școlii profesionale care acum își 
continuă procesul de învățămînt 
teoretic la cursurile serale. Cu 
rare excepții, din această categorie 
de tineri muncitori fac parte cei 
sub normă. Interesîndu-ne asupra 
condițiilor de muncă 
fost create primim 
confirmate apoi chiar 
cauză, că înzestrarea 
este normală, fiecăruia 
execute numai acele repere încă-

care le-au 
asigurări, 

de cei în 
cu S.D.V. 
i se dă să

drate în categoria de lucrări co
respunzătoare pregătirii profesio
nale a lucrătorului. Atunci — 
ne-am întrebat — în ce anume 
constau obstacolele care determi
nă staționările din drumul inte
grării lor profesionale ? Punem 
această întrebare ținînd seama 
și de faptul că uteciștii la care 
ne referim au făcut practica în 
producție chiar în cadrul între
prinderii.

— Consider — își exprimă pă
rerea maistrul Constantin Cenușe 
— că lipsa unui atelier-școală în 
care elevii școlii profesionale să 
învețe propriu-zis meseria își face 
acum simțite repercusiunile. Atîta 
timp cît ucenicii vor trebui să 
aștepte pînă le vine rindul la 
mașină — să nu uităm că munci
torul pe lîngă care este repartizat 
are sarcini de plan — cît timp 
din orele de practică nici măcar 
jumătate nu sînt efectiv lucrate, 
rezultatele nu pot fi altele.

Așadar, necesitatea — subliniată 
de altfel și în adunarea generală 
a salariaților de dezbatere a 
cifrelor de plan pentru 1970 — 
înființării unui atelier-școală, 
este evidentă, iar organizarea 
imediată a acestui atelier va face, 
nu ne îndoim, ca una din cau
zele ce prefigurează neîndeplini- 
rea normelor să fie înlăturată 
pentru următoarele promoții de 
muncitori. In cazul nostru e vor
ba de ceea ce trebuie făcut pen
tru ca promoția de anul trecut 
să reușească în cel mai scurt timp 
să-și potrivească pasul cu ritmul 
colegilor de muncă cu mai multă 
experiență. Aici credem este lo
cul să revenim la activitatea co-

mitetului coordonator U.T.C. în 
programul de acțiuni, despre care 
am mai pomenit, scria negru pe 
alb, cum că se va organiza în 
primul trimestru — termen 30 
martie (! ?) — un concurs profe
sional în secția prelucrări meca
nice ; în agenda inginerului Mihai 
Stăncescu, secretarul comitetului 
U.T.C. coordonator se află ca 
puncte distincte : discuții ope
rative cu tinerii sub normă, strân
gerea legăturilor cu controlul teh
nic de calitate, dezbateri concre
te pe teme profesionale. Deci, mo
dalitățile de intervenție se cu
nosc, ce folos însă că ele n-au 
depășit încă faza gîndurilor bune, 
că transferul lor din dosar în pro
ducție se amînă mereu pentru o 
dată ulterioară. Desigur, este 
îmbucurător că numărul tinerilor 
care nu-și realizează sarcinile de 
producție este în continuă scă
dere. Dar dacă această chestiune 
a integrării absolvenților în pro
ducție ar fi fost privită cu mai 
multă răspundere, perioada în 
care tinerii ar fi reușit să capete 
deprinderile necesare 
deplinirea normelor ar

pentru în- 
fi fost mai 

scurtă. Pentru că doar așa, să te 
mulțumești să schițezi planuri și 
programe, nu este suficient. Cu- 
noscînd doar după ureche parti
tura pe care ai obligația s-o in
terpretezi, la ce succese te poți 
aștepta ? Considerăm că toate a- 
ceste lucruri ar trebui să dea de 
gîndit comitetului U.T.C. coordo
nator de la Uzina „Tehnofrig" și 
în cel mai scurt timp să asistăm 
la producerea unui reviriment 
cam de multă vreme așteptat.

SPIRITUL DE ECHITATE
(Urmare din pag. I)

■

BÎRLAD

LENIN V. I. : Opere com
plete, voi. 53, lei 12,00.V. CANDEA, C. I. TUR- CU : România și America 
Latină, lei 6,50.I. OLTEANU : Conduce
rea științifică a întreprinderii, (ed. cartonată), lei 15.50.

* ° : Momente și por
trete de neuitat, lei 5,50. conchidem 

de echita-

EXPOZIȚIA TINERILOR

PROFESORI
Dincolo de catedră, tinerii pro

fesori ai municipiului Bîrlad sînt 
atrași în mod deosebit de pictură, 
sculptură și grafică. Dovada: ex
poziția deschisă recent, reunind 
lucrările lor. Inițiativa aparține 
lui Gheorghe Alupoaie, Constan
tin Chițimuș, Cristian Fintea și 
Aurel Istrate. Aceștia conduc și

cercul de artă plastică de la Li
ceul nr. 1, ocupînd totodată un 
loc important în cadrul expoziției.

IOAN FLOREA
biolog

>

EDITURA 
PENTRU LITERATURAMIHAI GAFIȚA : Duiliu 

Zamfirescu, (ed. cartonată), lei 38,00.
EDITURA 

ION CREANGATHEODOR BALAN : Co
pii minune, lei 6,75.

DIRECȚIA DE EXPEDIERE A PRESEI 
BUCUREȘTI

IMPORTANT

PENTRU ABONATII 
LA ZIARE SI REVISTE5

CllNELE
Eram pe undeva prin Cheile Rișnovului, într-o vale cu dealuri 

îmbucate în niște locuri atît de frumoase, de parcă ar fi scoase 
dintr-o poveste. De o parte și de alta a văii erau două creste pie
troase ce aveau doar jos, aproape, în vale, păduri de foioase.

Chiar în marginea pădurii, într-o îmbucătură de două dealuri 
era un sat de indieni, cu corturi și case rotunde din pămînt.

Filmam pentru „Ultimul Mohican" din serialul „Fenimor Coo
per și de aproape patru zile mă învîrtesc fără rost prin preajma 
satului sau culeg jir, ori mă plimb cu Sorin prin împrejurimi. Nu 
aveam nimic de lucru. Se filmează numai niște lupte individuale, 
ale cîtorva personaje. Nu avem nici de dublat nimic. Ultimul 
Mohican e David Alexandru, un șef de trib e Cech Szabo, celălalt 
șef de trib, Codre Florin. In celelalte roluri mai puțin importante 
sînt tot cascadori, așa că cei care n-au roluri în seria asta, se odih
nesc.

Ultimul Mohican, adică Sidney, intra noaptea în satul tribului 
vecin și e simțit de un cîine care se ia după el și astfel se dă 
alarma.

De dimineață a venit la platou un milițian cu un cîine lup. Era 
un cîine formidabil. Nu știu în general cît de deștepți sau cît de 
proști sînt cîinii lupi dar ăsta m-a impresionat prin capacitățile lui. 
Găsea obiectele ascunse în niște locuri de te mirai o jumătate de 
oră cum le-a găsit. Amuzant era că nu suporta să fie înjurat. Dacă-l 
înjurai se repezea la tine să te sfîșie. Bineînțeles că experiența o 
făcea în prezența stăpînului care îi spunea cu o voce destul de 
coborîtă, „jos" și dinele se oprea.

A început filmarea. Sidney trecea pe lîngă un cort și stăpînul 
cîinelui îi striga „hoțul". Din cîteva salturi cîinele era în spatele 
lui Sidney. Stăpînul striga „jos" și cîinele se oprea. A mers o dată, 
a mers de două ori, a mai mers de încă vreo două ori și n-a mai 
mers treaba. Cîinele se învățase că Sidney nu e hoț și cînd i se 
striga „hoțul" alerga ușurel după Sidney dînd din coadă. Primele 
duble au fost foarte bune ; dinele se repezea ca un turbat, dar 
trebuiau mult mai multe. Sidney era ajuns foarte repede și tre
buiau lipite cap la cap, să dea senzația de alergătură multă. Cîinele 
nu mai vroia să alerge după Sidney și toată lumea se gîndea ce se 
poate face. Lui Sidney îi vine o idee și-l înjură pe cîine. Abea a 
avut timp să strige stăpînul la el. Așa s-a filmat în continuare. 
Sidney alerga, stăpînul striga cîinelui „hoțul", cîinele începea să 
alerge ușurel și Sidney întorcea capul și-l înjura. După aia prie
tenul Sidney alerga cum n-a alergat el în viața lui că dihonia 
din 6—7 salturi aproape îi sărea în spate dacă nu l-ar fi oprit 
stăpînul.

AUREL GRUȘEVSCHI
— va urma —

Aducem la cunoștința cititorilor că, în întreaga țară a 
început reînnoirea abonamentelor la cotidiene și periodice 
pentru trimestrul 11.1970.

Pentru a primi în continuare publicațiile a căror abona
mente vă expiră la 31 martie a.c., achitați contravaloarea 
acestora din timp, la oficiile P.T.T., factori poștali și la 
difuzorii de presă din întreprinderi, instituții și de la sate.

lății, aș considera totuși nece
sar să diferențiem cei doi ter
meni ce trebuie să se comple
teze reciproc în această sinteză 
care este spiritul de echitate.

G.A. : Legea, sub toate formele 
ei, îi privește pe oameni într-un 
mod abstract, îi măsoară la fel 
în ciuda deosebirilor naturale 
care există între oameni, deose
biri condiționate de talentele și 
aptitudinile diferite, diferențieri 
caracterologice, capacități fizice 
și intelectuale variate. Aceste 
trăsături particulare sint însă 
ignorate de legile care-i privesc 
pe oameni în mod uniform. A- 
cest. aș zice, viciu congenital al 
oricărei legi este și trebuie su
plinit de intervenția spiritului 
de echitate.

V. A. : Ar trebui să 
că apariția spiritului
te a fost posterioară apariției le
gilor juridice? E! a apărut ca o 
nevoie resimțită social de a su
plini dreptul în aplicarea sa 
practică ?

G.A. : Echitatea, spiritul ei, a 
apărut în conștiința oamenilor 
cu mult înainte de a apare legea. 
El s-a născut din acel raport 
egalitar care s-a format în con
știința oamenilor ca urmare a 
muncii lor comune, a faptului 
că fiecare avea pretenția ca ve
nitul — rezultat al contribuției 
comune — să se împartă în 
mod egal. Viața gentilică, de e- 
xemplu, s-a desfășurat după un 
riguros spirit egalitar, evident 
simplist, așa cum era și modul 
său de producție. Legea, legată 
de apariția statului, reflectînd 
interesele clasei dominante, a 
introdus o anumită inegalitate, 
o anumită inechitate ; spiritul de 
echitate continuă să rămină în
să în conștiința maselor popula
re ca o năzuință între drept și 
dreptate.

V.A. : Mai pe larg vă rog...
G.A. : Oamenii, simpli făceau 

întotdeauna deosebirea între 
ceea ce era drept social de ceea 
ce e dreptate, de ceea ce e echi
tate, de ceea ce înseamnă aceas
tă înțelegere ponderată, echili
brată a acțiunilor omenești, 
echitatea apărînd ca un esenți
al criteriu de valoare al acțiuni
lor umane legate de experiența 
cotidiană a oamenilor simpli. 
Cît de puternic înrădăcinat este 
acest sentiment de dreptate ne 
ilustrează și acele pravile ne
scrise ale poporului de care a- 
bundă proverbele, cugetările,

maximele sale : „după faptă și 
răsplată", „dă fiecăruia tot ceea 
ce i se cuvine", „nu face altuia 
ceea ce nu vrei să ți se facă și 
ție“ etc. Dar, revenind, acest 
divorț între dreptate și drept, 
între echitate și lege se ampli
fică în orînduirea capitalistă, în 
orînduirile bazate pe clase anta
gonice. In orînduirea socialistă, 
o dată cu înlăturarea inegalității 
economice, treptat spiritul de 
echitate este reflectat tot mai 
mult și în legislația sa.

C.P. : Problema este însă foar
te complexă deoarece echitatea 
nu înseamnă nicidecum o nive
lare anarhică ci lărgirea și 
consolidarea acelor condiții al 
acelui cadru în care posibilită
țile fiecărui cetățean se pot dez- 
vdlta plenar.

G.A. : Această viziune conferă 
noțiunii de echitate noi valențe, 
ea înseamnă astfel atît respec
tarea dreptului social dar și 
al dreptului individual de dez
voltare a aptitudinilor, a parti
cularităților pozitive ale mem
brilor societății.

V.A. : Firesc, în socialism u- 
manizarea dreptului, în sensul 
apropierii sale de dreptate tin- 
zînd evident spre confundarea 
DREPTULUI cu noțiunea de 
inaltă ținută umanistă a echității, 
purcede de la țelurile acestei 
orînduiri care se edifică prin 
lupta omului pentru om, pentru 
bunăstarea și fericirea sa. Dez
voltarea logică a temei abordate 
de colocviul nostru ne conduce 
astfel Ia relațiile dintre DREPT 
și dreptate în domeniul econo
mic.

C.P. : Intr-adevăr, aici în eco
nomie, lupta omului pentru om, 
pentru bunăstarea sa se află în 
deplinătatea înțelesurilor și im
plicațiilor pe care le are drep
tul și dreptatea. Aici probleme
le de echitate sînt delicate «u 
atît prin pluralitatea aspectelor 
cît prin implicațiile lor. Fără a 
intra în amănunte, putem to- 

• tuși afirma că dacă nu se res
pectă spiritul de echitate în sta
bilirea normelor de producție 
rezultatele sînt foarte grave și 
implicațiile se răsfrîng asupra 
întregii colectivități. Dacă așa 
stau lucrurile — și așa sînt de 
fapt ! — implicit ajungem la 
raportul pe care-l presupune 
spiritul de echitate atît de scump 
nouă, oamenilor, și cu deosebire 
omului tînăr : între drepturi și 
datorii. Dacă este dreptul tău 
să-ți dezvolți aptitudin-le — și 
datoria societății să te încuraje-

ze material și moral — pentru 
a deveni miner sau inginer 
agronom, este datoria ta și 
dreptul societății de a consem
na prezența ta socială nu făcînd 
agronomie șl minerit în Capitală 
ci acolo unde te reclamă pro
fesia. Dacă e dreptul tău și 
datoria societății să te promo
veze în muncă de conducere 
attinci cînd o meriți e, de ase
menea dreptul societății să nu 
te lase pe un astfel de scaun 
atunci cînd nu-ți mai îndepli
nești, în mod corespunzător, în
datoririle pe care le presupune 
această muncă. Problemele ace
stea interesează pe fiecare, indi
ferent de locul pe care-l ocupă 
in societate, și e firesc, un firesc 
izvorît din dezvoltarea noastră 
socială, ca ele să intereseze în 
și mai mare măsură pe fiecare. 
Societatea noastră și-a luat, o 
dată cu Congresul al X-lea al 
partidului, un mare angaja
ment : acela de a ajunge. în 
cel mai scurt timp, în rîndurile 
țărilor puternic dezvoltate din 
Europa. E suficient de limpede, 
sper, că echitatea socială, adică 
raportul dintre drepturi și înda
toriri pe care le presupune 
această noțiune, capătă astfel 
o puternică coloratură politică, 
că această înaltă valoare morală 
dinamizînd evoluția întregii 
noastre vieți sociale, inclusiv a 
economiei, domeniul hotărîtor, 
dobîndește o importanță maxi
mă.

V.A. : Fără a simplifica, putem 
enunța astfel, continuind acea
stă idee, ca un , ‘ _
viitoare discuție din cadrul dez
baterii noastre, că spiritul 
echitate înțeles I I_ ___
fapt politic de o mare importan
ță, a cărui împlinire stimulează 
Și trage după sine economicul, 
ne pune astăzi in situația de a 
înțelege mai bine, ntai profund, 
drepturile și datoriile noastre 
sociale.

Dar, după 
despre aceasta, într-o 
intervenție înscrisă 
dezbatere.

preambul la o

de
astfel ca un

cum spuneam, 
viitoare 
această

Cuvîntul pe care-l folosea 
cu atîta dismulată solemnitate, 
s-a și rostogolit peste mormîn- 
tul său odată, fără să-i stri
vească florile, fără să-i stin
gă luminile. Cinci ani de la 
moartea lui George Călinescu 
reprezintă întîia măsură de 
eternitate a acestui genial 
moldovean coborit în sud să 
toarne limba lui Eminescu în 
tiparele secolului 20 <

Și-a cunoscut genialitatea 
de tîndr. atunci cînd încă ni
meni nu credea în ea. Foto
grafiile sale de la 25 de ani 
sînt de o magnifică înfumu
rare a chipului, a poziției tru
pului, a privirilor sfidînd îm
prejurul. In acea vreme nu 
scrisese 
Azi ne 
nevăzut, în pivnițele intelec
tului, că studiind și adunînd 
punea 
opere 
tîrziu. Le știa de atunci, le 
tedea contururile ca și înăl
țate, iar triumful din fotogra
fiile acelei vîrste este . expre
sia unei munci care, începută 
bine, nu poate decît să sfîr- 
șească foarte bine. La Călines
cu geniul se însoțea cu o u- 
riașă devoțiune, și asta îl pu
tea face în orice moment un 
profet al propriului viitor.

S-a vorbit mult de viața sa 
personală, de spectacolele pe 
care le organiza în micul său 
apartament, de plăcerea de a 
juca uneori el însuși piese și 
personaje create parcă în 
joacă. S-a vorbit mult, în 
anecdote chiar, de periplurile 
regizate de profesor, prin țară, 
în mijlocul colaboratorilor. O 
fotografie puțin anterioară 
morții îl înfățișează, cu o 
căciulă mare în cap, ve omul 
numai și numai de carte, în 
mijlocul țăranilor din Balo- 
tești. Altădată a electrizat o 
sală cu zece mii de țărani, ui- 
mindu-i cu patosul său de bi
zare incantații. Nu te-ar fi mi
rat să-l vezi lucrînd la o freză 
sau călărind mitologic, ca 
atîtea din poeziile sale, 
tractor. Imprevizibilul era 
gea care menținea geniul 
candoare, nelăsînd să îmbă- 
trînească somele acelea, încă 
prea trufașe, de la 25 de ani. 
Tot ce părea persiflant sau 
naiv, toate teribilismele căli- 
nesciene erau norul de pulbe
re stîmit de pasul năpraznic 
al geniului, erau perdeaua de 
fum anume lansată de un 
mare mag pentru a putea ofi
cia în liniște ritualuri rămase 
necunoscute.

Pe catafalc chiar, chipul lui 
Călinescu, neiertător chinuit 
de boală în ultimele zile, păs
tra încă un zimbet năstrușnic. 
Parcă ar fi vrut să spună lu
mii că nici moartea, cu toată 
grosolana ei impudoare, nu 
reușise să smulgă secretele u- 
nei vieți din care nu avusese 
drept să transț -ă in public 
decît produsul, < stilat pînă la 
esență, al geniului. Iată de ce 
lustrul rostogolit peste mor- 
mîntul lui Călinescu n-a izbu
tit să erodeze amintirea sa ci
tași de puțin: pentru că 
moartea profesorului n-a fost 
decît unul din acele exterioare 
gesturi prin care geniul voia 
să se elibereze de priviri, 
pentru a-și continua lucrul în 
eternitate.

nimic notabil însă, 
dăm seama că lucra

temeliile marilor sale 
care au izbucnit mai

în 
un 
le- 
în

fQneina
MOLL FLANDERS : rulează la 

Patria (orele 9; 12;
MIREASA ERA 

rulează la Festival 
13,30; 16; 18.30; 21).

DOI BĂRBAȚI 
MOARTE ; rulează 
(orele 9,30; 11,45: : 
21).

ADIO TEXAS : rulează la Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 
18,30; 21), București (orele 9; 11,15; 
13,30; 16,30; 18,45; 21). Favorit
(orele 10: 13; 15,30; 18: 20.30).

TE IUBESC, TE IUBESC : ru
lează la Capitol (orele 9.30: 11.45: 
14: 16.15; 18.45: 21).

EXPLOZIE IN MUNȚI : rulează 
la Victoria (orele 8,30; 10.45: 13; 
15,30; 18; 20,30), Excelsior (orele 
9; 11: 13,30; 16; 18,15; 20,30).

GHICI CINE VINE LA CINA 7 : 
rulează la Central (orele 8.45; 11; 
13,15; 15,45; 18,15; 20,45). Gri vița
(orele 9.30; 11,45; 15,45; 18,15; 20,30), 
Flamura (orele ' "
20,30).

SIMPATICUL 
ză la Lumina 
continuare; 
(orele 9,30—15,30 
18; 20.15).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ î ru. 
lează la Doina (orele 11,30: 13,45:
16; 18,30; 20,45), Program oentru 
copii (orele 9—10).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

VISUL DOMNULUI GENTIL : 
rulează la Feroviar (orele 8,45; 
11; 15,15; 15,45; 18,15; 20,45), Melo
dia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;

; 15; 18; 21).
ÎN NEGRU : 

(orele 8,30; 11;

PENTRU O 
la Republica 

14; 16,15: 18,45;

DOMN R : rulea- 
(orele 9,30—16 în 

18,30; 20,45), Tomis 
tn continuare;

20,30), Modern (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

CORABIA NEBUNILOR : ru
lează la înfrățirea (orele 15 30—19).

ROȘU ȘI AURIU ; rulează la 
Buzeșli (orele 20.30).

PĂCATUL DRAGOSTEI : rulea- 
ză la Buz.ești (orele 15,30: 18). Mo
șilor (orele 15,30; 18).

VIA MALA ; rulează la Dacia 
(orele 8—20,45 tn continuare); Vol
ga (orele 10—12 în continuare: 
16: 18.15; 20.30).

COMISARUL „X* 
RELE ALBASTRE" : 
Bucegl (orele 9,45; 12; 16;
20.30) , Aurora (orele 9,15; 
13.30; 15,45; 18,20; 15), Arta 
9,30—15.45 tn continuare:
20.30) .

TAINA LEULUI : rulează la 
Lira (orele 15,30—18).

A TRECUT O FEMEIE » rulează 
la Lira (orele 20,15).

BERU ȘI COMISARUL ȘAN 
ANTONIO : rulează la Drumul 
Sării (orele 15: 17,30: 20).

ClND SE ARATĂ CUCU
VEAUA : rulează la Giuleștl (0- 
rele 15,30; 18; 20.30. MIORIȚA : 
(orele 10; 12,30: 15; 17,30; 20).

BĂTĂLIA PENTRU ROMA : ru
lează la Cotrocenl (orele 15.30—19).

VINNETOU IN VALEA ------
ȚII ; rulează la Pacea (orele 
18: 20,15).

STA PIN PE SITUAȚIE : 
lează la Floreasca (orele 10: 
16; 18.15; 20,30), Gloria 
11.15: 13.30: 16; 18.15: 20.30).

CUȚITUL TN APĂ rulează la 
Moșilor (ora 20,30).

NOAPTE CU CEAȚA : rulează 
la Flacăra (orele 15,30; 18; 20,15).

O ȘANSĂ DINTR-O MIE : 
lează la Vltan (orele 15,30; 
20.15).

PROFESIONIȘTII rulează 
Unirea (orele 15,30; 18; 20,15).

PREA MIC PENTRU

șl „PANTE- 
rulează la 

18,15; 
11,30; 

(orele 
18,15:

MOR-
15.45:

ru- 
. 13,30; 

(orele 9;

ru- 
18;

la

UN

RĂZBOI ATIT DE MARE : rulea
ză la Rahova (orele 15.30: 18;
20.15).

LA NORD PRIN NORD-VEST : 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
19).

CĂLUGĂRIȚĂ : rulează
Viitorul (orele 15,30—19).

RĂZBOIUL DOMNIȚELOR: 
lează la Crîngașl (orele 15,30;
20.15) .

IUBIREA STRICT OPRITA : 
lează la Popular (orele 15,30;
20.15) .

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15),

VA PLACE BRAHMS 7: rulează 
la Ferentari (orele 15,30; 18; 20,15).

PATH ȘI PATACHON : rulează 
la Cinemateca (Sala Union) (orele 
10; 12; 14).

VINERI, 13 MARTIE 1970

Opera Română : LILIACUL — 
ora 19,30 ; Teatrul de Operetă ; 
SINGE VIENEZ — ora 19,30 ; Tea
trul Național „I. t. Caragiale" 
(Sala Comedia) : COANA CHIRI- 
ȚA — ora />.3O ; (Sala Studio) : 
ÂL PATRULEA ANOTIMP — ora 
19,30 ; Teatrul de Comedie : 
UCIGAȘ FĂRĂ SIMBRIE — ora 
20 ; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : NE
POTUL LUI RAMEAU — ora 20 ; 
(Sala Studio) : PURICELE IN 
URECHE — ora 20 ; Teatrul Mic : 
PRIMARUL LUNII ȘI IUBITA SA 
— ora 20 ; Teatrul Giuleștl : GEA
MANDURA — ora 19,30 ; Teatrul 
,,C. I. Nottara" (B-dul Magheru) : 
LA CIORBA DE POTROACE — 
ora 19,30 ; (Sala Studio) : DIALOG 
DESPRE DRAGOSTE — ora 20 ; 
Teatrul „Ion Vasilescu" : TREI

ROMULUS RUSAN

la

ru-
18;

ru«
18;

FETE DE MĂRITAT — ora 19,30 ; 
Teatrul „Ion Creangă" : POVESTE 
NETERMINATA — ora 16 ; Tea
trul Țăndărică (Cal. Victoriei) : 
ȘORICELUL ȘI PĂPUȘA — ora 
17 ; (Str. Academiei) : CĂLUȚUL 
COCOȘAT — ora 17 ; Teatrul ,,C. 
Tănase" (Sala‘ Savoy) ■ BOEING- 
BOEING — ora 17 ; (Calea Victo
riei) : NICUȚĂ LA TĂNASE — 
ora 19,30 ; Ansamblul U.G.S. : 
RITM ’70 — ora 20 ; Circul de 
Stat : CARNAVALUL CIRCULUI 
— ora 19,30.

VINERI, 13 MARTIE 1970

• 17,00 Teleșcoală • 17,20 Radio- 
comunicație • 17.40 Chimizarea
gazului metan • 18,00 Lumea co
piilor. Familia Năzdrăvană. Emi
siune de Erica Petrușa și Tatiana 
Sireteanu. Prezintă Iurie Darie 
• 18,25 Actualitatea în economie. 
Contractul în acțiune • 18,35 Mu
zică populară la cererea telespec
tatorilor, interpretată de Elena 
Macarie • 18,45 „Cointeresare și 
răspundere". Răspunsuri ale spe
cialiștilor la întrebările telespec
tatorilor în legătură cu : treptele 
și gradațiile de salarizare ; sporul 
de vechime • 19.00 Telejurnalul de 
seară • 19,20 Retlector p 19,30 
Mai aveți o întrebare ? Emisiune 
de cultură științifică. Somnul șl 
visele • 20,45 Film artistic ; „Pro
cesul de la Nurnberg" (II) • 22,05 
Intermezzo muzical. Trioul orches
tral Nlcolae Moraru • 22,15 Tele
jurnalul de noapte • 22,30 Cadran 
— emisiune de actualitate interna
țională.
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în județele Vilcea și Argeș

smmm inimi 
mor ordine și memiii

(Urmare din pag. I) ctrocentrale de pe riurile interioare ale țării, ca și celelalte amenajări aferente. Oaspeții au fost informați că în acest an se vor încorpora în baraj 900 000 metri cubi de aroca- mente, se vor executa 13 kilometri de aducțiuni, construin- du-se în ritmul prevăzut și celelalte obiective.Dînd o înaltă apreciere muncii eroice a celor 6 000 de constructori din complexul Lotru, secretarul general al partidului a recomandat să se ia toate măsurile pentru respectarea riguroasă a prevederilor planului. a termenelor stabilite, pentru executarea u- nor lucrări de calitate în așa fel încît țara să primească un nou și puternic flux de energie, să beneficieze
Ritmuri înalte 

pe platforma chimiei
Combinatul chimic, aflat în vecinătatea tinerei uzine de •odă dintre Rîureni și Govora, impresionează prin construcția sa modernă, prin dimensiunile sale. Aici se înalță o adevărată cetate modernă a industriei. Existența în apropiere a masivului de sare de la Ocnele Mari, posibilitățile de cooperare cu Combinatul petrochimic din Pitești, cu Uzina de sodă și termocentrala din Govora, amplasarea lingă rîul Olt, cu un bogat debit de apă, ca și disponibilitățile de forță de muncă din această zonă dovedesc spiritul rațional, științific care a călăuzit hotărîrea de amplasare a acestei platforme industriale, a cărei producție va avea o importanță deosebită nu numai pentru județ, ci și pentru întreaga economie națională. Combinatul - chimic, a cărui construcție a început în anul 1966. funcționează în prezent cu majoritatea obiectivelor prevăzute pentru prima etapă, urmînd să realizeze în cursul acestui ultim an al cincinalului o producție marfă în valoare de 700 milioane lei.La intrarea în combinat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și ceilalți conducători de partid și de stat sînt întîmpi- nați de ministrul industriei chimice, Alexandru Boabă, de colectivul de conducere al e nbinatului. Muncitorii, teh- . tienii și inginerii chimiști fac o primire călduroasă, ovaționează pentru Partidul Comunist Român, pentru secretarul său general.în fața unor grafice și machete, oaspeților le sînt prezentate obiectivele care se află în funcțiune : Fabrica de produse clorosodice — dotată cu una dintre cele mai moderne instalații de electroliză cu mercur din Europa, care a reușit să atingă capacitatea proiectată după primul trimestru de funcționare. — Fabrica de oxoalcooli, Fabrica de produse de tip Lin- dan, destinate în cea mai mare parte agriculturii, precum și ultima unitate prevăzută să intre în funcțiune în această etapă de construcție a combinatului, Fabrica de po- liclorură de vinii, care se află în probe tehnologice.Directorul general al combinatului, ing. Victor Polto- raschi, îi invită pe oaspeți să viziteze principalele unități — Fabrica de oxoalcooli și Fabrica de policlorură de vinii. Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere explicații amănunțite cu privire la parametrii economici ai combinatului, la calitatea și tehnicitatea diverselor utilaje din dotare, se interesează de cauzele concrete ale unor deficiențe de construcție și exploatare, de măsurile ce se iau pentru remedierea lor. Secretarul general al partidului trasează sarcina de a se studia și trece imediat la soluționarea practică a problemelor ridicate de dotarea în continuare a combinatului cu utilaje prin asigurarea cu preponderență a unor instalații construite în țară, care să valorifice din plin capacitatea industriei noastre, gîndirea tehnică creatoare a specialiștilor români.Tovarășul Ion Gheorghe Maurer recomandă specialiștilor combinatului, reprezentanților ministerului, să elaboreze din timp calcule economice estimative judicioase, pentru a se adopta soluțiile optime, a se asigura rentabilitatea maximă a unității. De asemenea, președintele Consiliului de Miniștri se informează asupra modalităților de re

cît mai curînd de roadele a- cestei importante investiții. De asemenea, tovarășul Ceaușescu a insistat asupra necesității de a pune în valoare marele potențial turistic al acestei zone, asupra cerinței ca dotările create în acest scop să pornească de la experiența acumulată în țările cu o industrie turistică dezvoltată.La ieșirea din sediul Comitetului județean de partid, pe străzile orașului, populația salută din toată inima pe oaspeți; se scandează numele partidului, al secretarului său general.Conducătorii de partid și de stat se îndreaptă spre platforma industrială de la porțile orașului, unde se află în construcție una din cele mai mari unități chimice din țară.

crutare, calificare și perfecționare a cadrelor, de măsurile întreprinse pentru asigurarea permanentizării lor.Un scurt popas în fața tabloului central de comandă al combinatului, complet automatizat. Tineri tehnicieni supraveghează secundă de secundă. de la distanță, funcționarea utilajelor, ascultă pulsul instalațiilor, avînd astfel posibilitatea ca în orice moment să intervină operativ pentru a asigur» ritmul constant al producției.Această puternică și modernă cetate a chimiei, aflată în plin proces de dezvoltare, va ocupa un loc de seamă în producția industrială a țării. Ea va permite valorificarea bogatelor resurse naturale ale acestor meleaguri, va stimula extinderea prospecțiunilor geologice, creind un cadru propice pentru ridicarea social- economică a întregii regiuni. Introducerea în fabricație a noi produse va duce la îmbogățirea și diversificarea producției. Față de 1969, producția de sodă și clor va fi în 1973 de circa 4 ori mai mare, iar cea de policlorură de vinii de două ori, reprezentînd 70 la sută din producția de p.v.c. a țării. Darea in funcțiune a obiectivelor la termenele stabilite pentru prima etapă, exploatarea în paralel cu construcțiile și lucrările de extindere din cea de-a doua etapă, pentru care sînt afectate 4 miliarde lei, vor crea condiții ca cei 7 000 de salariați cîți vor lucra în final la Combinatul chimic din Vîlcea să-și aducă o contribuție hotărîtoare la progresul industriei chimice românești. Acestei unități, de primă importanță în industria noastră chimică. îi va ‘‘reveni un rol deosebit In realizarea prevederilor obiectivelor congresului al X-lea al partidului.Pornind de la asemenea considerente de importanță majoră pentru această ramură a industriei, tovarășul Nicolae Ceaușescu. ceilalți conducători de partid și de stat, au analizat îndeaproape stadiul actual al producției și lucrărilor de dezvoltare, au trasat sarcini în vederea optimizării producției, înlăturării deficiențelor constatate, rele- vînd încă o dată marile posibilități existente, necesitatea mobilizării tuturor energiilor umane integrate în această u- nitate industrială.In aplauzele chimiștilor și ale celorlalți salariați, care au făcut oaspeților o primire entuziastă pe tot parcursul vizitei, conducătorii de partid și de stat străbat platforma industrială îndreptîndu-se spre locul unde in acest an va începe construcția unor hoi și importante obiective industriale : uzina de utilaj chimic și forja grea.Prezentînd conducătorilor de partid și de stat amplasamentul viitoarei uzine, tov. Ion Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini și ing. Ion Fătăceanu, directorul Institutului de proiectări pentru construcția de mașini subliniază că soluțiile adoptate permit o bună cooperare cu celelalte întreprinderi de pe a- ceeași platformă industrială. Se vor folosi în comun rețelele de alimentare cu energie e- lectrică, termică, de apă, rețelele de căi ferate etc.Conform proiectelor întocmite, uzina de utilaj chimic urmează să intre parțial în funcțiune în 1973, iar doi ani mai tîrziu să atingă capacitatea finală de 17 000 tone. Se-

Inalților oaspeți le sînt prezentate obiectivele care se află în funcțiune la Combinatul chimic din Vîlcea.parat, forja, proiectată pentru o capacitate anuală de 50 000 tone piese, va putea satisface și necesitățile altor uzine. Procedeele tehnologice moderne ce vor fi foldsite vor permite reducerea considerabilă a consumurilor de metal.Secretarul general al partidului, ceilalți oaspeți sînt informați că cea mai mare parte a utilajelor vor fi produse în țară, iar pentru cele ce vor fi procurate din import au fost încheiate înțelegeri de cooperare, urmînd a fi achitate cu produse ale uzinei. Pen-, tru halele industriale s-a pre-’ văzut să fie refolosite proiectele unor construcții similare, ridicate în alte centre din țară. La această uzină vor lucra circa 4 000 de muncitori, creîn- du-se astfel condiții pentru valorificarea tot mai largă a potențialului de muncă existent în județ.Proiectele prezentate sînt e- xaminate cu multă atenție, se recomandă studierea în continuare a celor mai rentabile soluții, folosirea cu chibzuință a fiecărui leu investit, Se discută azi în mijlocul cîmpu- lui, în fața planurilor și machetelor. Curînd însă vor veni aici detașamentele de constructori care vor da viață proiectelor, creînd pe plaiurile vîlcene o nouă sursă de putere economică....Este ora amiezii. Coloana de mașini se îndreaptă spre Valea Oltului, străbătînd pi-
Industria piteșteană 

își sporește contribuția 

la avuția națională
In după-amiaza aceleiași zile, tovarășul Nicolae Ceaușescu împreună cu tovarășii Ion Gheorghe Maurer și Emil Drăgănescu, a vizitat Combinatul petrochimic și rafinăria Pitești. Existența acestor mari unități, la numai cîteva zeci de kilometri de Combinatul din Rîmnicu Vîlcea, ilustrează concret importanța deosebită ce se acordă dezvoltării chimiei românești — bazată pe existența unui bogat fona de resurse naturale, a căror valorificare științifică și rațională are o contribuție majoră la sporirea avuției naționale.La intrarea în Combinatul petrochimic argeșean, oaspeții sînt salutați de tovarășul Gheorghe Năstase, prim-secre- tar al Comitetului județean 

toreștile așezări balneare Căli- mănești și Căciulata, binecunoscute de multă vreme în întreaga țară și peste hotare, ca izvor de sănătate. Un scurt popas la noul și piodernul motel din Cozia prilejuiește o discuție asupra modalităților prin care frumusețile naturale vestite ale Văii Oltului, și stațiunile de tratament pot fi mai bine puse în valoare prin noi construcții și amenajări turistice.Acolo unde Lotrul își îngemănează apele cu cele ale Oltului se deschid priveliști de o frumusețe fermecătoare. Nu departe constructorii au a- dus freamătul marilor șantiere. Hidrocentrala, prezentată la sediul comitetului județean de partid, în fața machetelor, apare aici în plin proces de edificare. Un șantier imens, întins pe multe zeci de kilometri, in care eforturile unite ale constructorilor con turează de pe acum una din cele mai mari și complexe u- nități hidroenergetice din țară.Dar. in viitorii ani, hidrocentrala de pe Lotru nu va râ- mîne singura unitate economică pe aceste locuri. Conducătorii de partid și de stat au examinat împreună cu specialiștii amplasarea altor o- biective industriale a căror construcție urmează să înceapă în viitorul plan cincinal.

Argeș al P.C.R., și de alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat. Lucrătorii combinatului fac conducătorilor de partid și de stat o călduroasă primire. Recunoștința lor fierbinte pentru partid și conducerea sa, care le-a creat condiții noi de muncă și viață, este exprimată prin puternice aplauze și ura- le. Se scandează cu vibrantă însuflețire: „P.C.R." —„Ceaușescu".Directorul general al Centralei industriale de petrochimie Pitești, ing. Costache Sava, invită pe oaspeți să viziteze complexul de piroliză intrat în funcțiune cu întreaga sa capacitate încă din vara a- nului trecut. Unitate de bază a combinatului, acest complex 

produce etilenă, propilenă, butadienă și alte produse care constituie materia primă pentru celelalte instalații ale combinatului. Aici, conducătorii de partid și de stat primesc explicații în fața unor hărți și grafice în legătură cu noile instalații care urmează să întregească acest important combinat în anii următori.Tn continuarea vizitei, conducătorii de partid și de stat se opresc la Fabrica de polietilenă. Tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de calitatea acestui produs solicitat și la export, recomandînd specialiștilor combinatului să sporească preocupările pe linia ridicării continue a calității produselor. Se indică, de asemenea, să se ia măsurile necesare pentru ca într-un timp scurt toate instalațiile combinatului să producă la nivelul parametrilor proiectați.înainte de plecare, tovarășul Ceaușescu urează tînărului colectiv al Combinatului succese tot mai mari în realizarea sarcinilor ce-i revin din planul de stat și a angajamentelor pe care și le-a luat la începutul acestui an.Se vizitează apoi rafinăria de petrol din apropiere intrată în funcțiune la sfîrșitul anului trecut. Oaspeții sînt salutați aici de Ton Nicolae. adjunct al ministrului petrolului, de colectivul de conducere al rafinăriei și de un mare număr de muncitori.însoțiți de ing. Victor Nica, directorul general al rafinăriei. conducătorii de partid și de stat vizitează principalele instalații care vor prelucra a- nual 3 milioane tone de țiței. Răspunzînd întrebărilor, gazdele informează că într-un timp record — o lună de zile— instalațiile au început să producă la întreaga capacitate proiectată.în fața tabloului de comandă al complexului de reformare catalitică, de extracție, prefracționare și hidrofinare, se dau explicații în legătură cu procesul tehnologic complet automatizat al rafinăriei, realizare de seamă a industriei noastre petrochimice. Oaspeților li se prezintă apoi principalele produse realizate aici— benzine cu cifra octanică ridicată, motorine de calitate superioară și unele semifabricate utilizate în industria petrochimică.Pe parcursul vizitei, oaspeții sînt informați cu privire la noile obiective ce urmează a fi construite aici în etapa a doua de dezvoltare — complexul de cracare catalitică, cu mai multe instalații, care vor contribui la valorificarea su

perioară a bogățiilor petroliere.Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă conducerii rafinăriei să pregătească judicios, din timp, în cele mai bune condiții, lucrările la noile o- biective, le recomandă, de a- semenea, să pregătească temeinic cadrele necesare desfă • șurării procesului tehnologic la nivelul tehnicii celei mai înaintate.
Analizarea minuțioasă a stadiului îndeplinirii sarcinilor de producție, a realizării investițiilor, abordarea exigentă, concretă a problemelor complexe ridicate de dezvoltarea impetuoasă a industriei au relevat incă o dată preocuparea permanentă a conducerii de partid și de stat pentru fundamentarea întregii activități economice pe baze științifice, eficiente. Numai îndeplinind exemplar sarcinile de producție, mobilizind toate resursele materiale și umane — s-a subliniat in repetate rînduri în cursul vizitei — se va putea asigura ridicarea continuă a bunăstării celor ce muncesc, îndeplinirea dezideratelor de permanent progres ale țării: munca susținută, ordinea și disciplina sînt garanții sigure ale realizării țelurilor propuse. Dialogul viu, purtat de secretarul general al partidului, de ceilalți conducători cu cei ce făuresc bunurile materiale, cu specialiștii, permite să se ia măsurile cele mai eficiente pentru sporirea rodniciei muncii acestor harnice colective industriale.Primirea călduroasă, entuziastă, numeroasele semne de dragoste și prețuire cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți oaspeți au fost întim- pinați pretutindeni, angajamentul de a îndeplini recomandările și indicațiile primite în mod exemplar constituie o vie expresie a încrederii celor ce muncesc în cuvîntul partidului, al conducătorilor săi, a voinței lor de a munci fără preget pentru înfăptuirea programului trasat de partid, a adeziunii totale a poporului la politica marxist-leninistă a partidului nostru comunist, a hotărîrii sale de 'a da viață istoricelor hotărîri ale Congresului al X-lea.
Reportaj realizat de : 

GHEORGHE SECUIU, 
GEORGE RADU CHIRO- 
VICI, NICOLAE DRAGOȘ

La Consiliul de Stat a avut loc, 
joi la amiază, solemnitatea înmî- 
nării unor ordine și medalii unui 
grup de cadre didactice și lucră
tori de la Academia de învăță- 
mînt social-politic „Ștefan Gheor
ghiu" de pe lingă C.C. al P.C.R., 
cu prilejul împlinirii a 25 de ani 
de la înființarea acestei Acade
mii, eveniment care a fost sărbă
torit miercuri în prezența tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

Distincțiile au fost înmînate de 
tovarășul Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Constantin Stă- 
tescu, secretar al Consiliului de 
Stat, Ilie Rădulescu, șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Mircea Malița, 
ministrul învățămîntului, Miron 
Constantinescu, președintele Aca
demiei de Științe Sociale și Poli
tice.

A fost conferit Ordinul „Tu- 
dor Vladimirescu" clasa I tovară
șei Zina -Brincu, profesor univer
sitar, Ordinul Muncii clasa I to
varășului Cornel Barbu, confe
rențiar universitar, Ordinul „Me
ritul Științific" clasa a Il-a to
varășului Ion Rachmut, profe
sor universitar, Ordinul Mun
cii clasa a Il-a tovarășilor Ion 
Stoian, profesor universitar, rec
torul Academiei, Ervin Hutira

DECERNAREA TITLULUI DE 
MAESTRU EMERIT AL 

SPORTULUI UNOR 
HANDBALISTI

Joi la amiază, la sediul CNEFS 
a avut loc festivitatea decernării 
titlului de Maestru emerit al 
sportului unui număr de 12 ju
cători ai echipei naționale de 
handbal, campioană mondială. 
Au primit înalta distincție Cor
nel Penu, Alexandru Dincă, Ro
land Gunesch. Gawril Chicid, 
Mihai Marinescu, Gheorghe Go
ran. Ion Popescu, Cristian Gațu, 
Valentin Samungi, Titus Moldo
van. Ghiță Lieu și Cezar Nica. A 
fost distins cu titlul de antrenor 
emerit prof. Eugen Trofin.

în cadrul festivității, tov. An- 
ghel Alexe, președinte al 
CNEFS a felicitat pe cei dis
tinși. în numele echipei de 
handbal, au vorbit jucătorul 
Cristian Gațu și antrenorul eme
rit E. Trofin. care au mulțumit 
conducerii de partid și de stat 
pentru condițiile deosebite crea
te pregătirii handbaliștilor.

„U“ CRAIOVA A DEBUTAT 
VICTORIOASĂ ÎN „“CUPA 

PRIETENIEI"

« Pe stadionul Amzaclieh din 
Teheran, în prezența prințului 
Gholam Reza Pahlavi, fratele 
șahinșahului și președinte al Co
mitetului olimpic al Iranului, s-a 
deschis ieri turneul internațio
nal de fotbal pentru ..Cupa prie
teniei". la care participă echipe 
din U.R.S.S., România. Ungaria, 
Turcia. Pakistan și Iran, Româ
nia este reprezentată de forma
ția Universitatea Craiova, care

Pe agenda comisiei de disciplină 
a Federației sancțiuni aspre „IDOLII" NU SÎNTINTANGIBILI

După o iarnă plină de promi
siuni fotbaliștii' primei divizii 
de fotbai au apărut în fața 
spectatorilor disputîndu-și me
ciurile programate în prima eta
pă a sezonului. Nu ne-au impre
sionat. Dimpotrivă. în marea 
lor majoritate, partidele au pur
tat pecetea mediocrității tehnice 
si spectaculare, care, pentru spe
cialiști ar putea readuce pe ta
pet mult discutata problemă a 
seriozității pregătirii în perioada 
de întrerupere. Dar nu această 
chestiune, de ordin tehnic, face 
obiectul rîndurilor de față. 
Fotbaliștii pe lingă faptul că’ nu 
ne-au îneîntat cu jocul lor (a- 
mintiți-vă și meciul Dinamo 
Bacău — Arsenal Londra), au 
dovedit la prima lor evoluție 
carențe mai vechi privind etica 
și disciplina de care trebuie să 
dea dovadă în întrecerile spor
tive.

Cunoscute, mai mult sau mai 
puțin, abaterile săvîrșite de unii 
fotbaliști sau antrenori (în pri
ma etapă), ridică din nou (pen
tru a cita oară ?). necesitatea 
introducerii unei ordini desăvîr- 
șite pe terenurile de sport, de 
atragere la îndeplinirea acestui 
deziderat a tuturor conducerilor 
de cluburi și asociații, care, de 
ce n-am spune-o, au neglijat (cu 
toate insistențele F R. Fotbal) 
această latură a activității lor. 
Așa se face că de la primele 
meciuri fotbaliștii s-au Iovi» 
reciproc, au avut atitudini re
probabile față de conducătorii 
de joc, au incitat publicul etc. 
Trist este că „eroii" unor ase
menea întîmplări sînt jucători și 
antrenori cunoscuți, „idoli" ai 
iubitorilor de fotbal din întrea
ga țară. Toate aceste nume, fără 
menajamente au figurat ieri 
seară pe lista (nedorită) a Co
misiei Centrale de competiții și 
disciplină a F. R Fotbal care a 
luat următoarele hotărîri :

• Pentru atitudine ireveren
țioasă față de conducătorul par

și Tudorel Postolache, profesori 
universitari, Florian Balaure, Ja- 
neta Brill, Petre Lucaciu, și Mi
hail Oișteanu, conferențiari uni
versitari, Petre Velica, lector uni
versitar.

Au mai fost distinși cu Ordinul 
Muncii clasa a IlI-a, Ordinul 
„Meritul Științific" clasa a IlI-a, 
Ordinul „Steaua Republicii So
cialiste România", clasele a IV-a 
și a V-a, Ordinul „23 August", 
clasa a IV-a, Ordinul „Meritul 
Cultural" clasa a IV-a, Medalia 
Muncii și Medalia „Meritai Cul
tural" clasele I și a Il-a 92 de 
cadre didactice și alți lucrători ai 
Academiei de învățămînt social- 
politic „Ștefan Gheorghiu".

în numele Comitetului Central 
al P.C.R. și al Consiliului de Stat, 
în numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, tovarășul 
Emil Bodnaraș a felicitat pe cei 
decorați, urîndu-le noi succese în 
formarea de cadre temeinic pre
gătite din punct de vedere politic 
și ideologic, capabile să conducă 
cu succes, activitatea pe drumul 
construcției soialismului în patria 
noastră, multă sănătate și fericire.

în numele celor decorați a 
mulțumit tovarășul Cornel Barbu, 
angajîndu-se să traducă în viață 
prețioasele îndrumări cuprinse în 
cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
aniversării unui sfert de veac de 
activitate a Academiei de învăță
mînt social-politic „Ștefan Gheor
ghiu".

(Agerpres)

în prima partidă, a întrecut cu 
• scorul de 3—1 formația maghia
ră Oroslanyi Banyasz. Golurile 
echipei craiovene au fost înscri
se de Oblemenco (2) și Niță, în
tr-un alt meci echipa Ț.S.K.A. 
Moscova a terminat la egalitate: 
0—0 cu s ■ j-
a Iranului

Volei
J C , . ■

LA

Viitorul 
da cu un 
cînd prut 
a doua, < 
dus cu 8 
Steaua îș 
tr-un hăț 
comitea 
Dar odat 
corectare 
a declan 
Crețu o 
vers și își adjudecă setul ia io. 
Următorul a fost un fortissimo 
stclist terminat la 3. Ultimul re
editează ceva din startul întîlni- 
rii. Băcăoanii conduc cu 7-4, 
apoi sînt egalați' 10-10. într-un 
final aplaudat, echipa militară 
cîștigă cu 3-0 întîlnirea contînd 
pentru etapa XIV. Cu toate că 
echipele nu au folosit potenția
lul maxim, jocul a plăcut nume
roșilor spectatori prezenți. In a- 
micalul care a urmat în sala Flo- 
reasca, Dinamo a dispus de se
lecționata Israelului cu 3-0.

CORNEL VĂLEANU

tidei Crișui Oradea — F.C. Ar
geș, jucătorul piteștean Constan
tin Olteanu a fost susoendat 
două etape.

• Antrenorul C. Teașcă (I'.C. 
Argeș) pentru același motiv, va 
fi judecat in cursul zilei de as
tăzi de către colegiul central al 
antrenorilor.

• Fotbaliștii Emil Lupulescu 
(Politehnica Iași) și Constantin 
Năsturescu (Rapid) eliminați de 
pe teren pentru lovirea inten
ționata a adversarilor în timpul 
jocului Rapid — Politehnica 
Iași, au fost suspendați pc cite 
trei etape. Totodată, s-a ridicat 
dreptul de organizare a meciu
rilor pe teren propriu clubului 
Rapid pe o perioadă de două 
etape, deoarece la meciul cu 
Politehnica Iași o parțe, a pu
blicului a aruncat cu mere și 
alte obiecte în teren. Așadar, 
Rapid va trebui să susțină două 
partide „acasă" pe un teren aflat 
Ia cel puțin 60 kilometri de 
București.
• Jucătorul Dinu Cornel (Di

namo București) a fost suspen
dat pe două etape, deoarece la 
meciul de la Pctroșeni a adresat 
cuvinte necuviincioase arbitru
lui Nicolae Rainea.

• Clubului A.S.A. Tg. Mureș 
i s-a ridicat dreptul de organi
zare pe timp de o etapă deoa
rece în timpul partidei cu C.F.R. 
Cluj un spectator a aruncat o 
fliatră în incinta terenului.

După cum se vede, Federația 
Română de Fotbal, așa cum se 
remarca într-unul din numerele 
recente ale ziarului nostru, ră- 
mîne consecventă principiilor 
sănătoase care-i jalonează acti
vitatea. Faptul nu poate decît 
să ne bucure, în ciuda amără
ciunii firești pe care ne-o pro
voacă slaba stare disciplinară ce 
domnește în rîndul fotbaliștilor 
noștri la acest început de sezon.

C. M



r

TELEGRAMĂ
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

România, a primit din partea Președintelui Republicii Ci
pru, Arhiepiscopul MAKARIOS, următoarea telegramă:Vă rog să acceptați și să transmiteți Consiliului d.e Stat și poporului român mulțumirile mele pline de recunoștință pentru amabilul dumneavoastră mesaj, care m-a impresionat profund, adresat cu prilejul atentatului nereușit la viața mea.

Plecarea ministrului afacerilor 
externe al Norvegiei

Joi, a părăsit Capitala ministrul afacerilor externe al Norvegiei, John Lyng, împreună cu soția, care, la invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a făcut o vizită oficială în țara noastră. Oaspetele norvegian a fost însoțit de funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe; Bue Brun, director general adjunct la Direcția afacerilor de politică comercială. Olav Sole, șef de divizie în cadrul Direcției afacerilor politice, Torvald Stoltenberg, consilier.La plecare, pe aeroportul Băneasa, oaspeții au fost con-
★La invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Norvegiei, John Lyng, a făcut, împreună cu soția, o vizită oficială în România între 9 și 12 martie 1970.în timpul șederii sale în Republica Socialistă România, ministrul afacerilor externe al Norvegiei, John Lyng, a fost primit de președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceau- șescu, de președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheor- ghe Maurer, și a avut convorbiri cu ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu.La invitația Asociației de Drept Internațional și Relații Internaționale, oaspetele a ținut o conferință pe tema: „Tendințe. în politica externă a Norvegiei".Ministrul afacerilor externe al Norvegiei și persoanele care l-au însoțit au vizitat obiective economice și social culturale din municipiul București.întrevederile și convorbirile, care s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă, au oferit prilejul efectuării unui schimb de vederi cuprinzător și util cu privire la evoluția relațiilor româno-norvegiene.A fost subliniată satisfacția comună cu privire la evoluția favorabilă a relațiilor dintre Republica Socialistă România și Norvegia și s-a evidențiat existența unor posibilități reale pentru dezvoltarea multilaterală a acestora.

duși de Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, și soția, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, de funcționari superiori din M.A.E. și Ministerul Comerțului Exterior.Au fost prezenți Thor Brod- tkorb, ambasadorul Norvegiei la București, și membri ai ambasadei.
★Ministrul afacerilor externe al Norvegiei, John Lyng, s-a întîlnit, joi dimineața, cu reprezentanți ai presei centrale, Agenției Române de Presă, Ra- dioteleviziunii, precum și cu corespondenți ai presei străine.

Tft-în scopul intensificării relațiilor economice bilaterale, părțile au convenit să încheie un nou acord comercial pentru perioada 1971—1975 și să convoace la Oslo, la o dată care se va stabili ulterior, prima sesiune a Comisiei Mixte româno-norvegiene de cooperare economică, industrială și tehnică.Ele au căzut de acord să negocieze în luna aprilie a.c. un nou program de schimburi cul- tural-științifice pe perioada 1970—1971 și să studieze posibilitatea încheierii unei convenții consulare.S-a procedat, de asemenea, la un larg schimb de vederi asupra unor probleme internaționale actuale și in special asupra securității europene, subliniindu-se necesitatea realizării unor acțiuni concrete în vederea pregătirii conferinței general-europene, cu participarea tuturor statelor interesate.Vizita în România a ministrului afacerilor externe al Norvegiei, John Lyng, convorbirile și schimburile de păreri care au avut loc reprezintă o contribuție la o mai bună cunoaștere reciprocă, la dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări și popoare, în interesul păcii și înțelegerii internaționale.Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a acceptat invitația ministrului norvegian al afacerilor externe, John Lyng. de a face o vizită oficială în Norvegia.

din Italia

R.P. UNGARA. Vedere a slăvi larului Tiszalok de pe Tisa.

9 Eșecul lui Moro • Amintore Fanfani 

însărcinat cu formarea guvernului

Tentativa lui Aldo Moro de a rezolva actuala criză de gu
vern din Italia s-a încheiat negativ. Rezultatele convorbirilor 
sale cu delegațiile partidelor de Centru-stînga, cu toate că 
au înregistrat unii pași în legătură cu acțiunile pe care 
le-ar putea întreprinde viitorul guvern în domeniul economic 
și social, reflectă însă, în esență, imposibilitatea de a se 
reconstitui în momentul actual o coaliție guvernamentală 
cvadripartită.

Divergențele se mențin atît în 
ceea ce privește poziția în Parla
ment și în cadrul administrațiilor 
locale față de opoziția de stingă, 
cit și în controversata problemă a 
divorțului.

Eșecul misiunii lui Aldo Moro 
a devenit inevitabil după ce, în 
cadrul unei animate discuții avute 
cu delegația P.D.C. la consultări 
(îndeosebi ca urmare a poziției 
adoptate de secretarul național 
al P.D.C., Forlani), a reieșit cu 
claritate că actuala majoritate a 
P.D.C. nu este de acord cu solu
ția preconizată de Moro în pro
blema divorțului și acceptată de 
partidele laice.

Observatorii politici apreciază 
că organizarea de noi alegeri ge
nerale pare inevitabilă. De aceea, 
democrația creștină adoptă o po
ziție rigidă cu privire la divorț, 
contînd pe un sprijin electoral 
prețios al bisericii catolice.

După renunțarea de către Aldo 
Moro la mandatul de a forma 
noul guvern italian, ca urmare a 
divergențelor dintre partidele de 
centru-stînga, care nu i-au permis 
să ajungă ia concluzii pozitive, 
joi la prînz președintele Republi
cii Saragat, a primit Ia palatul 
Quirinale pe Amintore Fanfani, 
președintele senatului. într-un 
comunicat difuzat presei se anun
ță că șeful statului l-a însărcinat 
pe Fanfani „să stabilească contac
tele necesare în vederea formării 
noului guvern".

După scurte vizite protocolare 
făcute președintelui Camerei De- 
putaților, Pertini, și vicepreședin
telui Senatului, Spataro, pe care 
i-a informat asupra însărcinării 
primite, Fanfani s-a întîlnit la se
diul Președinției Consiliului de

Lucrările
Comitetului 0. N. U.
pentru dezarmare

Miniștri cu primul-ministru demi- 
sionar, Mariano Rumor. Apoi a 
avut o convorbire, la sediul Se
natului, cu Aldo Moro.

După-amiază au început con
sultările cu reprezentanții diferi
telor forțe politice.

ORIENTUL APROPIAT
• Acord kurdo —irakian
® Turneul lui

BAGDAD 12 (Agerpres). — 
Irakul a sărbătorit în cursul zilei 
de joi — 12 martie — încheierea 
acordului dintre guvernul de la 
Bagdad și reprezentanții minori
tății kurde din nordul țării. A- 
ceastă zi a fost proclamată „Ziua 
păcii". Radiodifuziunea irakiană a 
retransmis în diversele emisiuni 
din cursul nopții de miercuri și 
de joi dimineață discursul pro
nunțat de șeful statului, generalul 
Ahmed 
nunța 
precum 
difuzat, 
dresat x ,
Irak de către liderul populației 
kurde, Mustafa Al Barzani, cu 
ocazia publicării „comunicatului 
istoric" care rezolvă chestiunea 
kurzilor din Irak.

întreaga presă irakiană a salu
tat acest important eveniment. 
Astfel, ziarul „Al Saoura" subli
nia „transformarea istorică pe 
care acest eveniment o aduce în 
Irak", arătînd că „hotărirea Con
siliului Comandamentului Revo
luției de. a rezolva pe cale pașni-

Hassan Al Bakr, care a- 
încheierea acestui acord, 
și clauzele sale. A fost 
de asemenea, mesajul a- 
președintelui Republicii

din Yemenul de sud

Arafat

Acord comercial
R. S. F. Iugoslavia 

- C. E. EI»

că problema kurdă va permite 
întărirea unității naționale și a 
relațiilor dintre cele două po
poare, pentru o luptă comună în 
cadrul aceleiași națiuni".

CAIRO 12 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția M.E.N., 
Yasser Arafat, președintele Comi
tetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, care 
se află în prezent într-o vizită 
oficială în Arabia Saudită, va face 
un turneu prin mai multe țări 
arabe. în cadrul acestor vizite, 
precizează M.E.N., Yasser Arafat 
va purta convorbiri cu oficialită
țile țărilor respective privitoare la 
„consolidarea rezistenței palesti
niene".

asupra
Vietnamului

Joi, a plecat la Oslo tovarășul Constantin Vlad, membru supleant al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de secție la Comitetul Central al P.C.R. pentru a participa la Seminarul internațional ..Probleme actuale ale leninismului", organizat , de Partidul Comunist din Norvegia între 14—20 martie a.c.

vizitat obiective comerciale din Capitală, precum și din municipiul și județul Brașov.

Delegația Ministerului Comerțului Interior al Republicii Populare Polone, condusă de Tadeusz Miciak, adjunct al ministrului, care ne-a vizitat țara în vederea semnării Protocolului de schimburi directe de mărfuri de larg consum dintre ministerele de comerț interior ale celor două țări, a părăsit joi la amiază Capitala, plecînd spre patrie.în timpul șederii în țara noastră, oaspeții polonezi au

In urma tratativelor purtate între delegațiile Ministerului Comerțului Interior al țării noastre și Ministerului Comerțului Interior al Republicii Populare Polone, joi dimineața a fost semnat ia București, protocolul privind schimburile directe de mărfuri de larg consum dintre cele două ministere pe anul 1970.Din partea română documentul a fost semnat de Ion Olteanu, adjunct al ministrului comerțului interior, iar din partea polonă, de Tadeusz Miciak, adjunct al ministrului comerțului interior.La semnare au fost de față membri ai ambasadei R.P. Polone la București. (Agerpres)

ADEN 12 (Agerpres). — După 
ce miercuri seara cabinetul sud- 
yemenit anunțase descoperirea u- 
nui complot vizînd răsturnarea 
actualului guvern al Republicii 
Yemenului de sud, joi dimineață, 
autoritățile de la Aden au făcut 
noi precizări în legătură cu a- 
ceastă tentativă de forță. Comu
nicatul oficial, dat publicității cu 
acest prilej, a .precizat că lovitura 
de stat avea ca scop înlăturarea 
actualei echipe guvernamentale 
și anularea legii privind naționa
lizările adoptată în luna noiem
brie 1969.

Potrivit ziarului oficial „14 Oc
tombrie", care apare la Aden, o 
mare parte a persoanelor implica
te în acest complot au fost ares
tate, printre ele aflîndu-se și Sa
lem Alkindi, fostul guvernator al 
celei de-a cincea provincii a țării, 
precum și un important număr de 
civili și soldați scoși din armată. 
Toți aceștia, precizează Agenția 
France Presse, au fost arestați la 
reîntoarcerea lor din Arabia Sau
di tă. Jurnalul citat arată că im
portante documente găsite asupra 
lor dovedesc intenția de răstur
nare a guvernului legal. Cu acest 
prilej au fost capturate, de ase
menea, diverse tipuri de arme.

Primul ministru sud-yemenit, 
Mohamed Aii Haitham, a decla
rat că complotul prevedea o vas
tă acțiune de sabotare a activi
tății guvernului și autorităților, ca 
și bombardarea imobilelor radio-

dil'uziunii și a palatului preziden
țial din Aden.

Ministrul de interne, Mohamet 
Saleh Yafai, a arătat că docu
mentele capturate dovedesc, de 
asemenea, intenția complotiștilor 
de a sabota căile de comunicație 
și de a ocupa cu forța edificiile 
publice.

intilnirea
Stoph - Brandt
BERLIN 12 (Agerpres) — 

Intîlnirea dintre președintele 
Consiliului de miniștri al R.D. 
Germane, Willi Stoph, și can
celarul R.F. a Germaniei, Willy 
Brandt, va avea loc la 19 martie 
la Erfurt, anunță un comunicat 
al serviciului de presă de pe lin
gă Președinția Consiliului de mi
niștri al R. D. Germane, trans
mis de agenția A.D.N. Un 
acord în acest sens a fost reali
zat joi, la propunerea R.D. Ger
mane, în cadrul convorbirilor 
tehnice dintre reprezentanții ce
lor două state.

Un comunicat 
vernului R.F. a 
blicat la Bonn, 
zarea acordului 1

: oficial al gu- 
Germaniei, pu- 
confirmă reali- 

menționat.

PARIS 12 (Agerpres). — Cea 
de a 58-a ședință a conferinței 
cvadripartite în problema viet
nameză s-a desfășurat joi la ni
velul locțiitorilor șefilor de dele
gații. în cuvîntul său, delegatul 
Guvernului revoluționar provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de sud, Nguyen Van Tien, a con
damnat o dată în plus politica 
americană de „vietnamizare" a 
războiului și sprijinire a regimu
lui saigonez, care constituie prin
cipalele obstacole în calea regle
mentării pașnice a conflictului. 
El a susținut în mod hotărît 
dreptul poporului Vietnamului de 
sud la autodeterminare.

Delegatul R. D. Vietnam, 
Nguyen Minh Vy, a subliniat că 
forțele americane au violat în 
luna februarie de 1 350 ori spa
țiul aerian al R.D. Vietnam, efec- 
tuînd 130 raiduri de bombarda
ment (de trei ori mai mult decît 
în ianuarie). Dintre acestea, 20 
de bombardamente efectuate a- 
supra unor centre populate din 
provinciile Vinh Linh și Quang 
Binh, au fost deosebit de violen
te. De asemenea, artileria ame
ricană din Vietnamul de sud a 
bombardat de 43 de ori locali
tăți situate în partea de nord a 
zonei demilitarizate. Vorbitorul a 
condamnat totodată extinderea 
amestecului S.U.A. în Laos, care 
— a spus el — constituie prin
cipala cauză a conflictului lao- 
h'an. El a exprimat sprijinul R.D. 
Vietnam pentru propunerile for
țelor Patet Lao privind regle
mentarea problemei laoțiene.

Delegatul S.U.A., Philip Habib, 
a evitat în cuvîntul său proble
mele de fond aflate în dezbate
rea conferinței. într-un chip si
milar a procedat și reprezentantul 
administrației de la Saigon, 
Nguyen Xuan Phong.

• ACORDUL COMERCIAL 
dintre Iugoslavia și Comuni
tatea Economică Europeană 
va fi semnat la 19 martie, la 
Bruxelles — a declarat Toma 
Granfil, membru al Vecei E- 
xecutive Federale, la o con
ferință de presă care a avut 
loc cu prilejul aprobării a- 
cestui acord de către guver
nul iugoslav. Acordul va fi 
încheiat pe o perioadă de 
trei ani și va intra în vigoare 
în prima zi a celei de-a doua 
luni de la data semnării. 
Consiliul Ministerial al „ce
lor șase" a aprobat acordul la 
7 martie.

Potrivit prevederilor, am
bele părți acordă clauza na
țiunii celei mai favorizate, 
ceea ce este deosebit de im
portant pentru dezvoltarea în 
perspectivă a relațiilor eco
nomice generale dintre Iu
goslavia și Piața comună.

Toma Granfil a declarat 
apoi că se prevede formarea 
unei comisii mixte care con
trolează executarea acestui 
acord și examinează toate 
problemele care s-ar putea 
ivi în cursul traducerii lui in 
viață.

GENEVA 12 — Coresponden
tul Agerpres, H. Liman, trans
mite : în ședința de joi a Co
mitetului pentru dezarmare, șeful 
delegației indiene, M. E. Husain, 
abordînd problemele Deceniului 
dezarmării, a preconizat mai 
multă flexibilitate în organiza
rea discuțiilor și stabilirea unei 
ordini a priorităților. în acest 
sens, el a citat problema limită
rii armamentelor și adoptarea 
unor măsuri efective de dezar
mare, subliniind că în ultimii 
șapte ani bugetele militare au 
sporit cu 80 miliarde dolari. Re- 
ferindu-se la tratativele pentru 
limitarea armelor strategice, el a 
afirmat că nu se poate face o 
distincție între acestea și cele 
nucleare nestrategice. Comunita
tea mondială cere renunțarea la 
toate armele nucleare, fără deo
sebire. Delegatul indian a rele
vat necesitatea interzicerii expe
riențelor nucleare subterane și a 
insistat asupra necesității folo
sirii tehnologiei nucleare în 
scopuri pașnice de către toate

statele, fără discriminare. El a 
susținut utilitatea încheierii uhui 
tratat asupra interzicerii armelor 
chimice și bacteriologice. Vor
bitorul și-a exprimat, de aseme
nea, speranța că se va ajunge la 
un acord cu privire la demilitari
zarea teritoriilor submarine.

Conducătoarea delegației sue
deze, Alva Myrdal, s-a ocupat 
pe larg de problemele pe care la 
ridică încheierea unui acord cu 
privire la prohibirea armelor 
chimice și bacteriologice. Anali- 
zînd proiectele prezentate comi
tetului de unele delegații, vorbi-* 
toarea a subliniat ca 
nic al problemei în 
a propus încheierea 
pe o bază mai largă 
respundă intereselor

Reprezentantul bra; 
miro E. Saraiva Guen 
pus să se reia discuț 
ginea proiectului din 1 
vire la dezarmarea g 
totală. El a cerut să 
prioritate dezarmării 
fără a se renunța la ir 
laterale de dezarmare.

asupra problemei rhodesiene
Consiliul de Securitate 

s-a întrunit miercuri 
pentru a continua dezba
terile asupra problemei 
rhodesiene, ca urmare a 
declarării unilaterale a 
„republicii" de către re
gimul minoritar al lui 
Ian Smith.

Reprezentantul Franței, Ar
mand Berard, a comunicat cu a- 
cest prilej hotărwpa guvernului 
său de a închide) consulatul fran
cez de la Salisbury, subliniind 
totodată dorința de a se alătura 
eforturilor depuse în vederea re- 
instaurării legalității în Rhodesia.

Principalul vorbitor al ședinței

a fost ministrul afacerilo 
al Zambiei, Moto N’Ka 
a luat cuvîntul în nume 
nizației Unității Africai 
criticat politica dusă di 
Britanie în problema rhc 
subliniind că a sosit tii 
Consiliul de Securitate să 
măsuri efective pentru 
narea regimului rasist 
Salisbury.

La încheierea 
zentanții țărilor africane ; 
tice membre ale Consiliul 
Securitate au prezentat un 
de rezoluție care cere tutu 
rilor „să rupă imediat toab 
țiile" cu regimul minorităț 
din Rhodesia.

ședinței,

••••••••••
TENSIUNE IN CIPRU

Un telefon anonim ar 
fi avertizat poliția că pes
te puține ore va avea loc 
un atentat împotriva pre
ședintelui Makarios. Nici 
un amănunt în plus. Pă
zitorii ordinei s-au dove
dit imprudenți. S-au gră
bit să ia măsuri de pro
tecție la mănăstirea unde 
președintele urma să se 
deplaseze dar n-au cal
culat riscurile zborului cu 
elicopterul. Informația a- 
parține unui ziar din Ni
cosia. Dincolo de amă
nuntele afacerii rămîne, 
însă, tentativa de asasi
nat.

Gloanțele care s-au făcut au
zite în capitala cipriotă n-au 
produs suprinderc. Insula din 
Mediterană este răscolită de un 
val terorist ale cărui mobiluri 
păreau, la început, incerte, pen
tru ca, ulterior, semnele de în
trebare să se risipească. Atenta
tul poartă amprenta grupării 
clandestine „Frontul național" 
situată la extrema dreaptă și 
formată din exponenți ai Enossi
sului (unirii cu Grecia). Proble
ma esențială — am mai afirma- 
t-o — nu este cea a identității 
atentatorilor (deși descoperirea 
celor care au făptuit actele cri
minale rămîne un deziderat 
neîmplinit), ci a forțelor in nu
mele cărora aceștia acționează. 
Enossisul nu este decît un pre
text, un paravan pentru obiec
tive de altă natură

« ÎNSĂRCINATUL CU AFA
CERI ad-interim al Republicii 
Democrate Vietnam și însărci
natul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Vietnamului de sud 
în Cambodgia au adresat mini
strului de externe cambodgian. 
Norodom Phurissara, proteste în 
legătură cu faptul că la 11 mar
tie ambasadele celor două tari 
au fost atacate, iar personalul 
lor maltratat. Cei doi diplomați 
au subliniat că aceste acte con
travin dreptului internațional, 
aducînd prejudicii relațiilor de 
prietenie dintre R.D. Vietnam, 
Republica Vietnamului de sud. 
pe de o parte și Cambodgiei. 
pe de altă parte. Totodată, ei 
au cerut guvernului cambod
gian să ia măsuri pentru a 
crea condiții normale de desfă
șurare a activității personalului 
celor două ambasade și pentru 
a-i pedepsi pe autorii atacuri
lor.

O SECRETARUL de presa 
AL CASEI ALBE, Ronald Zie- 
gler, a declarat presei că preșe
dintele Nixon nu a ajuns Ia nici 
o hotărîre privind cererea Is
raelului de cumpărare de avioane

ESQ
Petiția subliniază că guvernul 
francez ar putea lua de îndată 
măsuri concrete în vederea nor
malizării raporturilor cu R.D.G.

„Borcanul 
cu dulceața"
și viespile...

de Juptă „Phantom" și „Sky- 
hawk". „Nu există încă nici o 
hotărîre", a spus el, relevînd că 
„problema se află încă în stu
diu".

La ultima sa conferință de 
presă, ținută la 30 ianuarie, pre
ședintele Nixon anunțase că o 
hotărîre în acest sens urma să 
fie luată intr-un interval de o 
luna.

• AGENȚIA MTI ANUNȚA 
că Jozsef Biro, ministrul co
merțului exterior al R.P. Un
gare. va face în cursul săptă- 
mînii viitoare o vizită de cîteva 
zile in R.F. a Germaniei. Vizita 
va avea loc la invitația minis
trului economiei al R.F. a Ger
maniei, Karl Schiller.

• PRESA DIN R.D. VIETNAM 
a publicat rezoluția Comitetului 
Central al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam cu pri-

vire la schimbarea denumirii U- 
niunii Tineretului Muncitor din 
Vietnam in Uniunea Tineretului 
Muncitor Ho Și Min. Numele 
lui Ho Și Min a lost atribuit, dc 
asemenea, organizațiilor de pio
nieri și de copii din R.D. Viet
nam.

• PREȘEDINTELE FEDE
RAL AL AUSTRIEI, Franz 
Jonas, a vizitat joi expoziția 
românească de turism din ca
drul tirgului internațional de 
primăvară de la Viena. La 
intrarea în expoziție, pre
ședintele Austriei a fost salu
tat de ambasadorul României, 
Dumitru Aninoiu, și de șeful 
agenției comerciale, Nicolae 
Dumitrescu. Președintele Jo
nas s-a oprit cu interes în 
fața exponatelor. El s-a în
treținut cordial cu ambasado
rul român.

« MAIORUL ABDEL SALAM 
GALLOUD, prim-ministru ad
junct și ministru de interne al 
Libiei, a sosit miercuri seara la 
Cairo pentru o vizită de cîteva 
zile. Agenția Reuter, citind sur
se informate din capitala R.A.U., 
menționează că, în cursul acestei 
vizite, Galloud va examina 
reprezentanți ai guvernului 
giptean diverse probleme cu 
racter politic și militar.

După cum se știe, in luna 
cembrie anul trecut, intre R.A.U., 
Libia și Sudan a fost semnat un 
pact de coordonare în domeniile 
politic, militar și economic.

• UN NUMĂR DE 50 DE 
PERSONALITĂȚI din Franța 
au semnat o petiție prin care 
cer guvernului să recunoască 
Republica Democrată Germană. 
Semnatarii subliniază că R.D.G. 
este un element esențial al coo
perării și securității europene. 
Interesul Franței, al Europei și 
al păcii converg în sensul recu
noașterii diplomatice a R.D.G.

cu 
e- 

ca-

de-

• NOUL AVOCAT AL 
SUSANEI ATKINS. una 
dintre acuzatele in „afacerea 
Sharon Tate", a declarat zia
riștilor că clienta sa va nega 
mărturiile făcute în fața unui 
mare juriu care- anchetează 
masacrele săvîrșite de gru
pul de hippies conduși de 
Charles Manson la vila Bel 
Air și la locuința soților La- 
bianca. După cum se știe, 
in baza mărturiilor sale, po
liția a fost pusă pe urma 
ucigașilor actriței Sharon 
Tate și a altor șase persoa
ne. „Ea va nega tot ce a 
afirmat pînă acum", a decla
rat avocatul.

Refuzul Iul Atkins de a-și 
menține mărturia împotriva 
lui Manson intervine la cî
teva zile după prima con
fruntare dintre ea și acesta, 
în cursul căreia se pare că 
Manson ar fi convins-o să 
renunțe la depoziția contra 
sa.

Ministrul de externe Spyros 
Kyprianu afirma la Paris că a- 
tentatorii „vor să creeze o at
mosferă de haos în Cipru". De
sigur, acest obiectiv a deve
nit vizibil din succesiunea eve
nimentelor.

Primele Împușcături vizează 
pe polițiști. O pauză scurtă după 
care urmează explozii la locuin
țele unor miniștri. Brusc, ne 
descoperim intr-un roman poli
țist al cărui sfîrșit n-a fost 
încă scris. Oameni mascați por
nesc Ia atac, izolează așezări de 
dimensiuni reduse. Pentru ca 
nota de senzațional să fie accen
tuată — titlurile ziarelor au in
trat în calcul — se comit cîteva 
furturi de arme din depozitele 
militare. Atentatorii nu ocolesc, 
în final, nici palatul preziden
țial. Intre zidurile sale era greu 
de pătruns. Bombele explodate 
pe la porți reprezentau doar un 
avertisment. S-a așteptat un 
moment potrivit pentru „marea 
lovitură": sfîrșitul săptăminii
trecute părea să-l furnizeze. Eli
copterul „Beli" cu care călăto
rea Makarios reprezenta o țintă 
comodă. De pe terasa unei bi
blioteci o rafală de armă auto-

mată a despicat văzduhul. Pere
ții elicopterului au fost stră
punși. Gloanțele au trecut doar 
la cîțiva centimetri de președin
te.

Primele acțiuni teroriste fuse
seră justificate de autorii lor 
prin nevoia de „a purifica antu
rajul" lui Makarios. Dar în cele 
din urmă n-a mai fost cruțat nici 
președintele, pentru că politica 
pe care el o promovează i-a 
adus adversitatea declarată a 
celor ce vor să lichideze inde
pendența Ciprului. DAILY TE
LEGRAPH scria : „Ciprul con
tinuă să fie un borcan cu dul
ceață care atrage viespi de di
ferite feluri, in ciuda calmului 
relativ care domnește acolo în 
ultimii doi ani". Viespile aces
tea nu sint sensibile la „dul
ceața" turistică, la farmecul unui 
petec de pămint împresurat de 
valurile Mediteranei. Viespile 
poartă uneori uniforme militare, 
alteori haine civile dar sînt 
preocupate constant de poziția 
strategică a insulei situată într-o 
zonă nevralgică. „Borcanul cu 
dulceață" ii atrage de mult însă 
repetatele tentative de a-1 aca
para au eșuat. Eșecurile nu sînt 
însoțite, totdeauna, de resem
nare. Dovadă : ideea transfor
mării Ciprului într-o bază a 
N.A.T.O. n-a fost abandonată 
deși oficialitățile de la Nicosia 
au respins-o ferm. Ziarul VRA- 
DINI pomenea despre informații 
după care baza americană de la 
Wheejus Field ar urma să fie 
transferată, parțial, in Cipru. 
Proiectul — pe care cu o prom
ptitudine suspectă oficialități 
N.A.T.O. I-au dezmințit — reac
tualizează intenții mai vechi. în 
strategia bazelor insulare ale 
N.A.T.O. în Mediterană, „insula 
Afroditei" este socotită drept un 
punct-cheie. Nicosia refuză, însă, 
să abdice de la politica ei.

Agenția FRANCE PRESSE ob
serva că „singurul mijloc posibil 
de a face Ciprul să intre în 
N.A.T.O. este Enonssis. adică 
unirea Ciprului cu Grecia și a- 
cesta este unul din motivele 
pentru care majoritatea ciprioți- 
lor, partizani ai independenței, 
se opun in prezent acestei u- 
niri". Apariția „Frontului na
țional" și a lozincilor sale despre 
Enossis poate fi socotită întîm- 
plătoare ?

După atentat...
„Durii" se pronunță împotriva 

negocierilor intercomunitare, 
vor să blocheze mecanismul re
concilierii și să readucă tensiu
nea la „linia verde". Problemele 
insulei doresc să le rezolve prin 
forță, indiferent de riscuri. Rea
lismul ic este străin. Sînt prizo
nieri ai unor iluzii periculoase. 
Atena nu încurajează pe adepții 
Enossisului pentru că un ase
menea act ar plasa-o într-un 
grav conflict cu Ankara. „Fron
tul național" nu este, totuși, o 
creație a hazardului...

După atentatul de Ia Nicosia 
s-au efectuat mai multe arestări.

Poliția rămîne, inexplicabil, 
putincioasă : rețelele clandes 
nu pot fi destrămate. In ace; 
insulă de dimensiuni reduse 
roriștii acționează aproape 
stingheriți. Poate de aceea 1 
mulți polițiști au fost conced 
din dispoziția președintelui 
cițiva au fost arestați (inclu 
șeful serviciului de investiga 
criminalistice din Famagusl 
Nu-i exclus ca gruparea ' 
dreapta să aibă protect) 
chiar printre eei puși 
o urmărească și s-o lich 
deze. Au existat zvonuri 1 
acest sens. O descindere 
fost efectuată și la domicilii 
fostului ministru de intern 
Georgadjis căruia i s-a cerut s 
nu-și părăsească domiciliul. In 
formațiile referitoare la ancheti 
sînt sărace. Se știe doar că 151 
de persoane au fost interogate 
Arestații nu par dispuși la măr
turisiri, iar ziarele locale au 
primit instrucțiuni în privința 
păstrării secretului.

Niște manifeste difuzate la 
Limasol (afirmă ziarul MAKHI) 
pretind că „Frontul național" 
n-arc nici un amestec în aten
tat. Se încearcă, s-ar părea, o 
diversiune de tip clasic pentru 
a atenua efectele șocului pro
dus în opinia publică. Un ziar 
din Atena scrie că „autorii a- 
tentatuiui împotriva arhiepisco
pului Makarios pregăteau con
comitent o lovitură de stat".

Intre timp, personalitatea 
nr. 2 a Ciprului, Cieridis, pre
ședintele Parlamentului, a deve
nit obiectul unor amenințări 
provenind din partea aceluiași 
„Front național". Cieridis care 
reprezintă comunitatea greacă 
la negocierile cu partea turcă 
este acuzat de a fi „trădat" Eno
ssisul. Manifeste în posesia că
rora au intrat corespondenți de 
presă străini, aflați la Nicosia, 
pretind că liderul parlamentar 
„va fi adus în fața unui tribu
nal special".

Atentatul de la Nicosia a in
dignat pe ciprioți pentru că Ma
karios nu este un oarecare lider 
politic, ci un conducător națio
nal înconjurat de un profund 
respect. Manifestații în sprijinul 
președintelui s-au desfășurat 
spontan în principalele orașe ale 
insulei, participanții exprimind 
hotărirea de a milita pentru „un 
Cipru independent, unit și de
mocratic". Forța celor ce sus
țin orientarea actuală s-a vădit 
pregnant în aceste zile dar posi
bilitățile de manevră ale adver
sarilor ei nu trebuie subapreci
ate. Situația rămîne complicată 
mai ales că unii demnitari ai 
bisericii cipriote au lansat neaș
teptate chemări în favoarea 
Enossisului.

„Frontul național" își va im
pune o nouă pauză după nereu
șitul atentat de ia Nicosia ? Pă
rerea generală este că profesio
niștii teroarei nu vor încrucișa 
brațele. Firește, în afara cazului 
în care poliția va reuși să anihi
leze gruparea clandestină și pe 
inspiratorii ei.
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