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TÎNĂRA GENERAȚIE A PATRIEI

VA MUNCI NEOBOSIT PENTRU
ÎNFĂPTUIREA EXEMPLARA

A PROGRAMELOR NAȚIONALE
ADOPTATE DE PLENARA

C.C. AL P.O
fi

Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, ale cărei lucrări s-au 
încheiat joi, a adoptat două 
programe de o excepțională 
însemnătate pentru dezvolta
rea agriculturii, a economiei 
naționale în general : Progra
mul național privind gospo
dărirea rațională a resurselor 
de apă, extinderea lucrărilor 
de irigații, îndiguiri, desecări 
și de combatere a eroziunii 
solului în anii 1971—1975 și 
prevederile generale de pers
pectivă pînă în anii 1985, pre
cum și Programul național 
privind dezvoltarea zootehniei 
și creșterea producției anima
liere în perioada anilor 1970 
—1980. Dimensiunea obiecti
velor ce urmează a fi înfăp
tuite prin aplicarea în viață a 
celor două programe este 
impresionantă. Mijloacele ma
teriale pe care le antrenează 
sînt uriașe. Numai în anii 
1971—-1975 vor fi investite în 
agricultură peste 100 miliar
de lei — ceea ce reprezintă 
mai mult decît dublul inves
tițiilor făcute în întreaga 
economie în perioada primu
lui cincinal. în istoria sa, 
agricultura României n-a cu
noscut încă un program de 
dezvoltare cu dimensiuni atît 
de ample.

Prevederile acestor progra
me, a căror adoptare reflectă 
forța economiei noastre so-

TIOLTUL 
Șl CULTURA

TLOKE-

auzi vorbind (și ce frumos 
vorbesc ei !) sau îi citești (și 
ce scris citeț au !) ai crede 
că dacă nu toate probleme
le culturale, aproape toate 
au fost rezolvate. Sînt sim
pozioane, conferințe, con- 
cursuri-ghicitoare, scenete, 
jocuri disțractive, televizoa
re, procese literare, con
cursuri sportive ? Sînt. Cir
culă hîrtii bine liniate, bine 
bătute la mașină ? Circulă 
Apar cifre mari (de la 100 
de participanți în sus întot
deauna) ? Apar. Ei, în fața 
acestor teoreticieni cu un 
limbaj atit de elevat, poți 
să mai zici ceva ? Poți. Pen
tru că obiectul muncii cul
turale nu este cantitatea, ci 
calitatea, cum bine se știe. 
Și primul efect al ei este 
educarea tineretului, nu 
avansarea cutăruia. Acest 
lucru trebuie bine înțeles, 
pentru că de știut este știut 
Ce se întîmplă însă cînd 
munca culturală nu are o- 
biect și se exprimă prin re
zultate formale, prin cifre ? 
Apare o așa-zisă înțelepciu
ne de circumstanță. Altfel 
ce importanță ar avea fap
tul că pentru a raporta o

de IULIAN NEACȘU
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cialiste, resursele și potenția
lul de care dispune astăzi 
patria noastră, sînt de acum 
cunoscute. Ele au fost pe 
larg expuse în cuvîntarea 
rostită de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în înche
ierea lucrărilor plenarei, apă
rută în presa de ieri. Relu.i- 
rea cîtorva date este sufi
cientă pentru formarea unei 
imagini despre amploarea 
acestui plan de dezvoltare a 
agriculturii.'"La sfîrșitu! viito
rilor 15—20 de ani ' agricul
tura țării va avea 5-—5,5 mi
lioane hectare irigate — prac
tic întreaga suprafață apre
ciată ca posibil de irigat la 
nivelul cunoștințelor de azi. 
Peste 500 000 de hectare ur
mează să intre, în viitorul 
cincinal, în circuitul agricol 
ca urmare a efectuării unor 
ample lucrări de îndiguiri și 
desecări, în timp ce alte 
630 000 hectare vor beneficia 
de aplicarea unor măsuri 
complexe de îmbunătățiri 
funciare. Canalele magistrale 
pentru irigații și cursurile rîu- 
rilor mari interioare vor fi 
amenajate pentru navigat, 
creîndu-se astfel, posibilitatea 
împlinirii visurilor multor 
înaintași de a face din Bucu
rești port la Dunăre. Vor 
spori considerabil efectivele 
de animale la toate speciile ; 
se prevede o creștere specta
culoasă a producției anima-

h-
i ,

Păscuț Gheorghe, unul dintre ținerii muncitori fruntași ai Combi
natului de exploatare și industrializare a lemnului — Arad

Are 21 de ani. (La vîrsta ei 
sînt tineri care au deja, după 
clasele elementare și anii. ocupați 
în școala profesională, pe puțin 5 
ani în producție și un loc remar
cabil în rîndul producătorilor di- 
recți de bunjrri materiale). Părin
ții — ambii țărani cooperatori în 
comuna Coplean, județul Cluj — 
s-au străduit să-i ofere mezinei 
lor o instrucție aleasă. A trecut, 
din an în an, clasele liceului din 
orașul Dej. A trecut, din clasă în 
clasă, fără să strălucească iar 
idealurile sale profesionale măr
turisite sînt din cele cîteva care 
se pot număra pe degete: me
dic, artist, stewardesă și încă vreo 
cîteva. Ordinea nu e a preferin
țelor de azi, ci corespunde ultime
lor clase de liceu. Prima a ratat-o 
printț-o insuficiență încă din 
start: întovărășirea ei cu cartea 
n-a supraviețuit primului insucces 
școlar mai serios.

— De ce n-ai terminat liceul ?
— Am dat prima dată examenul 
de bacalaureat și nu l-am luat.
— Mai aveai o șansă. — M-am 
supărat pe. cei de la școală... — 
De ce ? — Am știut foarte bine 

liere. Ce efecte va avea în
făptuirea acestor obiective 
pentru - agricultură este ușor 
de anticipat. Pe suprafețele 
irigate se vor obține sporuri 
de producție de 50 pînă la 
100 la sută față de cele neiri
gate. Pe cea mai mare parte 
dintre ele se vor putea obține 
anual cîte două recolte. După 
unele calcule estimative, în 
1975 producția realizată pe 
terenurile irigate se Va ridica 
la circa 6 miliarde lei, la care 
se va mai adăuga sporul obți
nut în urma lucrărilor de 
îndiguiri, desecări și comba
tere a eroziunii solului evaluat 
la 1 miliard lei. în ceea ce 
privește zootehnia, programul 
prevede creșterea producției 
animaliere în sectorul socia
list de Ia 11 miliarde în 1969 
la peste 15 miliarde în 1975. 
Cifrele sînt, într-adevăr im
presionante, dau măsura 
exactă a dimensiunilor celor 
două programe, ne arată că 
clin punct de vedere econo
mic eforturile ce urmează a 
fi făcute sînt pe deplin jus
tificate.

în ansamblul vieții noas
tre sociale ele prezintă o im
portanță ce nu poate fi re
dusă doar la dezvoltarea pro
ducției agricole, fără îndoială 
elementul fundamental. în
făptuirea acestor prevederi 
va determina îmbunătățirea 
transporturilor, a alimentării
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SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

0 „stea"
de varieteu

la lumina zilei
la examen și... — Să admitem 
că-i așa, că ai știut foarte bine 
de 10 sau de 9, și ți s-ar fi dat 7, 
sau 6, chiar și cinci dar... (în
trerup primul dialog). Profesia 
de, stewardesă a fost îatată (ră- 
mîn să creditez cele spuse de 
Pop Ana — acesta e numele per
sonajului nostru întîlnit la miliție 
dînd curs unei invitații deloc 
protocolare, ci de formulare a u- 
nui avertisment asupra deprinde-

Proletari din toate tarile, uniți-vă!
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patriei 
pentru 
aceste

cu apă potabilă, însăși indus
tria va beneficia masiv de 
pe urma realizării lor.

Pentru tineretul 
noastre, ca de altfel, 
întregul nostru popor, 
planuri vaste de dezvoltare a 
agriculturii au o dublă sem
nificație. în cele două pro
grame naționale tînăra ge
nerație găsește perspectiva 
clară, curajos, dar cu ri
goare științifică dimensionată, 
a dezvoltării și modemi-

„Scînteia tineretului14

(Continuare în pag. a IlI-a)

FINALIZAREA INDUSTRIALA
important stimulator pentru

cercetarea științifică
7

Convorbire cu ing.

POMPILIU BÎRSAN

Ziarele din 5 măriei a.c. au informat pe larg despre solem
nitatea decernării unor înalte distincții de către Consiliul de 
Stat, unor organizații de partid județene, consilii populare ju
dețene și institute de cercetări fruntașe în întrecerea socialistă 
desfășurată în 1969 în cinstea Congresului al X-lea al P.C.R. și 
a celei de-a XXV-a aniversări a eliberării patriei. Cu acest 
prilej Institutul de cercetări foraj-extracție din Cîmpina a fost 
distins cu Ordinul Muncii, clasa a ll-a.

— în institutul nostru, cerce
tările care își propuneau să re
zolve problemele actuale ale in
dustriei au ocupat întotdeauna 
peste 80% din tematica fiecă
ruia din ultimii doi ani. Avînd 
această experiență, am reușit ca 

.96% din lucrările efectuate 
anul trecut să se bazeze pe 
contracte cu beneficiarii, care 
s-au obligat prin clauze con
crete, să ne pună la dispoziție 
instalațiile și sondele necesare 
experimentării.

— Cum reușiți să cunoașteți 
permanent și să rezolvați ce
rințele actuale ale industriei ?

— La baza planurilor noastre 
de cercetare ștau, în fiecare ari, 
cîteva sute de fișe cu . propu-

rilor imorale pe care începe să 
le aibă) din motivul că „nu știu 
cele trei limbi de care e absolută 
nevoie". Dar cea de artistă ? O. 
nu, neluarea bacalaureatului n-a 
fost un impediment. Lăsînd în 
urmă, în comuna ei natală un 
tată paralizat și o mamă bolnavă, 
Pop Ana, pe căi greu de descifrat 
aici, a intrat în cetatea filmului 
de la Buftea. Nu ca artistă și nici 
ca funcționară. Dar ce importan-

I
în exclusivitate pen-. 

| tru „Scînteia tinere-1 
tului", un interviu cu. 

I tovarășul MIRCEAS 
' ANGELESCU, prese-. 
I dintele Federației Ro-8 

mâne de Fotbal: ■ 
I „Fotbalul nu poate 8 

face excepție de la« 
I climatul general de 8 

principialitate, mun-g 
8 că serioasă și exi-8 

gență!"I

Colocviul național

studențesc

„ROLUL FILOZOFIEI 
MARXISTE Șl AL CUL
TURII UMANISTE ÎN 
FORMAREA VIITORI

LOR SPECIALIȘTI"
Reunind reprezentanți ai stu

denților din toate centrele uni
versitare, colocviul de la IașiI 
— inițiat de către Comitetul 
executiv al U.A.S.R. — conți-; 
nuă tradiția organizării mani-' 
testărilor studențești la nivel ■ 
national.

In cadrul lucrărilor colocviu-1 
Iui va fi prezentat un referat ' 
al Comitetului executiv al 
U.A.S.R. despre Rolul asocia- • 
țiilor studențești în formarea I 
personalității politice militante 
a studenților". De asemenea va 
fi prezentat un referat al Con
siliului U.A.S. din centrul uni
versitar București despre 
..Perspectivele înnoitoare des
chise de Congresul al X-Iea al 
P.C.R. în dezbaterea proble
melor privind rolul filozofiei 
marxiste și " _ ’ "
în formarea conștiinței socia
liste" și un - ■ • -__ •
liului U.A.S. din centrul uni
versitar Iași despre „însușirea 
concepției materialist-dialecti- 
ce, cunoașterea valorilor cul
turii, științei 
factor esențial __ ________
multilaterală a viitorilor spe
cialiști".

A. VASILESCU

cultura umanistă

referat al Consi-

și tehnicii — 
in formarea

COMUNICAT
La invitația președintelui Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
și a soției sale, președintele Republicii Turcia, 
Cevdet Sunay, împreună cu soția, va face o vizită 
oficială în Republica Socialistă România, între 13 și 
17 aprilie 1970.

neri venite de la unitățile 
productive. Dintre acestea se
lectăm problemele cele mai im
portante din punct de vedere 
tehnic și economic. Cum obți
nem fișele cu propuneri ? Foar
te simplu. Echipele complexe' 
de cercetători se deplasează în 
zonele petrolifere, aflînd, de la 
cei ce lucrează nemijlocit în 
producție, problemele specifice 
unității respective. Cercetătorii 
preiau aceste idei sau proble
me într-o formulare vagă, lu- 
crînd apoi la întocmirea unei 
fișe complete de propunere 
pentru cercetare. O dată cu în-

VICTOR RAREȘ

(Continuare în pag. a Ill-a) 

ță are ca ce ? Principalul .e că 
astfel a căpătat pe buletin un 
domiciliu stabil („la o mătușă") 
aproape de București: comuna 
Mănăstirea. Și, cu arta cea de-a 
șaptea ? „Am jn Bătălia pentru 
Roma un plan american grozav !“ 
După distanța dintre expresia ex
clamativă și absența îneîntării din 
priviri îți dai seama ,că nu dă doi 
bani acum pe planul din' banda 
de celuloid. Acum altceva o în
suflețește și o pune — din azi 
în mîine — pe cărările vieții : 
iluzia artei de varieteu. (îmi cer 
scuze pentru o altă paranteză : 
Papă-lapte, trecut de majorat, 
crede că totul în viață e chestie 
de șansă : Nu un măr ca toate 
merele, căzînd, i-a pus mîna în 
capul unui muritor fericindu-1 cu 
legea gravitației ?). Drept pentru 
care, întîlnită (acostată) pe stradă 
de un tip imberb — și care i-a 
spus — fără a risca să fie pălmuit 
— „fetițo, ai un bust superb", 
Pop Ana a înțeles unde bate ju-

VARTAN ARACHELIAN

(Continuare în pag. a V-a)

Adunarea festivă din Capitală
consacrată aniversării a 150 de ani
de la nașterea lui Alexandru loan Cuza

->

Vineri, 20 martie, a avut loc 
in Capitală, la Ateneul Român, o 
adunare festivă organizată sub 
egida Consiliului popular al mu
nicipiului București, Academiei 
Republicii Socialiste România și 
Academiei de Științe Sociale și 
Politice, cu prilejul aniversării a 
150 de ani de la nașterea lui A- 
lexandru Ioan Cuza, remarcabilă 
personalitate a poporului nostru 
care a participat nemijlocit la 

secretar științific al Institutului 
de cercetări foraj-extracție din

Cîmpina

srmr 

Z/f SUBIMERI
Nu de mult, ziarul nostru a 

dedicat o pagină profesiei de 
subinginer. Publicînd întreaga re
țea a învățămîntului superior de 
subingineri și prezentînd caracte
risticile acestei profesii, am adre
sat, atunci, tinerilor care în cu- 
rînd se vor prezenta la exame
nul de admitere în facultate, în- examene din februarie, 
demnul de a-și alege o aseme
nea specialitate.

Aducînd din nou în discuție 
problema învățămîntului de sub
ingineri, menționăm, pentru cei 
•interesați, că în secțiile cu un 
astfel de profil se asigură o pre
gătire superioară de specialitate, 
în sensul cunoașterii mai îndea
proape a aspectelor practice și 
conducerii directe a procesului 
de producție. Viitorul subinginer 
nu se pregătește să devină un a- 
jutor al inginerului, ci un specia
list cu statut propriu, cu respon
sabilități specifice. Avînd în ve
dere tocmai importanța deosebi
tă a unei asemenea profesii, con
siderăm oportun să subliniem că 
la aproape doi ani de la înființa-

înfăptuirea istoricului act al unirii 
Țării Românești cu Moldova.

în zilele. premergătoare aniver
sării Domnului Unirii, prin nu
meroase și însuflețite manifestări, 
întregul nostru popor a adus un 
cald omagiu celui care — după 
cum el însuși preciza — avea do
rința și ambiția „...de a face ca 
poporul român să dobîndească 
sub domnia mea toate libertăți
le de care se bucură națiunile 
cele mai înaintate". Prestigioasa 
sa personalitate a fost, de aseme
nea, readusă în memoria opiniei 
publice internaționale, ca urmare 
a hotărîrii U.N.E.S.C.O. de a se 
aniversa în acest an împlinirea 
unui veac și jumătate de la naș
terea domnitorului, sub sceptrul 
căruia pe harta politică a lumii 
și-a făcut apariția România mo
dernă.

Adunarea festivă din Capitală 
a prilejuit o amplă evocare a vie
ții și operei lui Alexandru loan 
Cuza, care și-a cîștigat dragostea și 
recunoștința generației sale și ge
nerațiilor care i-au urinat, pentru 
slujirea fără preget a ideii în
făptuirii statului național român, 
străveche năzuință a poporului 
nostru.

în prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Dumitru Popa, Miron Con- 
stantinescu, Miron Nicolescu, pre
ședintele Academiei Republicii 
Socialiste România, Eugen Jebe- 
leanu, vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Frontului Unității 
Socialiste, Ion Cotoț, secretar al 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, general- 
locotenent Ion Coman, adjunct al 
ministrului forțelor armate, secre
tarul Consiliului Politic Superior, 
Ion Popescu-Puțuri, directorul 
Institutului de studii istorice și 
social-politice de pe lîngă C.C. 
al P.C.R., Zoe Dufnitrescu-Bușu- 

CITIȚI ÎN PAGINA A ll-A CUVÎNTĂRILE ROSTITE 
DE TOVARĂȘII MIRON CONSTANTINESCU Șl MIRON 
NICOLESCU, CU PRILEJUL ANIVERSĂRII A 150 DE ANI

DE LA NAȘTEREA LUI ALEXANDRU IOAN CUZA

I

re, secțiile de subingineri din ca
drul instituțiilor de învățămînt 
superior nu beneficiază încă, atît. 
din partea forurilor de învăță
mînt cit și din partea studenți
lor, de atenția cuvenită. Astfel de 
atitudini au influențat în mod 
nefavorabil rezultatele sesiunii de

Facultățile Institutului politeh
nic din Capitală oferă, în acest 
sens, exemple concludente. Poli
tehnica bucureșteană cuprinde în 
secțiile de subingineri (la cursu
rile de zi) 654 de studenți; numai 
409 însă au promovat toate exa
menele, dintre care 140 cu cali
ficative de 5 și 6. Mai este de 
menționat că 142 de studenți sînt 
restanțieri la o disciplină, iar 95, 
la două sau mai multe discipline.

Primul aspect la care ne refe
rim, pentru a explica rezultatele 
nesatisfăcătoare la examenele din 
februarie, este atitudinea studen-

ADRIAN VASILESCU
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lenga, vicepreședintă a Consiliu
lui Național al Femeilor, Andrei 
Oțetea, directorul Institutului de 
istorie „N. Iorga“, Jean Livescu, 
rectorul Universității din Bucu
rești, Ion Popescu, secretar al 
C.C. al U.T.C., Ioana Cosma, 
profesoară emerită, dr. docent 
Gheorghe Zâne, Ileana Petric, 
studentă la Facultatea de istorie 
a Universității București, și Ion 
Petcu, maistru la Uzinele „Repu
blica".

In sală se aflau membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, ai Consiliu
lui Național al Frontului Unității 
Socialiste, conducători- de institu
ții centrale și organizații obștești, 
generali și ofițeri, personalități 
ale vieții științifice și culturale, 
oameni ai muncii din întreprin
deri și instituții bucureștene, stu
denți.

Pe fundalul scenei, încadrat de 
drapele roșii și tricolore și de 
datele festive 1820—1970, se afla 
portretul lui Alexandru loan 
Cuza — primul domnitor al Prin
cipatelor Române.

Cuvîntul de deschidere a adu
nării a fost rostit de acad. Miron 
Nicolescu, președintele Academi
ei Republicii Socialiste România.

Figura luminoasă a lui Ale
xandru Ioan Cuza a fost' evoca
tă de tovarășul Miron Constanti- 
nescu, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Academiei de Știin
țe Sociale și Politice.

La sfîrșitul cuvîntăril, prin a- 
plauze vii, pline de căldură, în
treaga asistență. și-a exprimat e- 
moționanta recunoștință față de 
marele patriot, ctitor al statului 
român, Alexandru Ioan Cuza, 
față de cei care conduc astăzi 
măreața operă de înflorire a 
României socialiste.

(Agerpres)



ț ANIVERSAREA LUI ALEXANDRU IOAN CUZA
CwînUrea tovarășului
Miron Const anti nescu

Stimați tovarăși,

Aniversăm azi împlinirea a 
150 de ani de la nașterea lui 
Alexandru Ioan Cuza, fiu ilus
tru al poporului român, luptător 
de frunte pentru formarea și 
consolidarea statului național 
unitar, primul conducător al Ro
mâniei moderne. în conștiința 
poporului, numele lui Cuza este 
indisolubil legat de unul dintre 
cele mai de seamă momente ale 
istoriei patriei, de actul cuie a 
pus bazele statului național ro
mân — unirea Principatelor.

Al. I. Cuza a trăit intr-o pe
rioadă de răscruce, de trecere de 
la o societate la alta, de adinei 
frămîntări și transformări, viața 
sa identificindu-se în largă mă
sură cu procesul de constituire 
a României moderne.

Vorbitorul a subliniat că, deși 
a purtat titulatura și însemnele 
tradiționale ale domniei. Ale
xandru loan Cuza, impus si ales 
de masele populare, nu s-a con
siderat decit un mandatar al vo
inței poporului, înțelegînd să fo
losească prerogativele domnești 
spre a sluji interesele naționale 
fundamentale. „Eu. vă declar — 
spunea el în ultimul său mesaj 
adresat Camerei Deputaților — 
că singura mea ambiție e=te de 
a păstra dragostea poporului ro
ii ân, este în adevăr de a fi fo
lositor patriei mele, de a men
ține drepturile ei neatinse... Fie 
in capul Țării, fie alături cu dv„ 
eu voi fi totdeauna cu țara, fără, 
altă țintă decît voința națională 
și marile interese ale României". 
Cuza a intrat în galeria oame
nilor de vază ai României nu 
numai prin contribuția sa la în
făptuirea Unirii, dar și prin 
toate marile acte pe care le-a 
îndrumat și care au dat contur 
României moderne.

Partidul Comunist Român cin
stește tradițiile luptei democra
tice. de eliberare națională și 
socială, muncitorești ale poporu
lui român și ale naționalităților 
conlocuitoare. Acționînd în acest 
spirit, omagiem ilustrele perso
nalități, care în decursul veacu
rilor, au luptat pentru marile in
terese și aspirații ale'.poporului.

Sărbătorind 150 de ani de la 
nașterea lui Cuza, manifestăm 
profundul respect, înalta prețui
re a partidului, a întregului nos
tru popor față de tradițiile lup
tei democratice și revoluționare: 
duse de înaintași.

Vorbitorul a arătat că, pen
tru a înțelege mai bine rolul ju
cat de Cuza în istoria patriei, 
este necesar să aruncăm o privi
re asupra epocii în car© a trail. 
O asemenea retrospectivă ne dă 
prilejul să medităm nu numai la 
pildele de vibrant patriotism și: 
chibzuință politică pe care le-au. 
dat unioniștii, ci și la ansam
blul evoluției poporului nostru. 
Intr-adevăr, Unirea* căreia Cuza 
și ceilalți făuritori ai ei i-au 
consacrat cu generozitate întrea
ga lor energie, nu a fost, trium
ful unei singure generații, ci un 
ideal plămădit în decurs de se
cole.

Vorbitorul a arătat, în continu
are, că acest ideal și-a tras seva 
din conștiința originii comune a 
unității de neam și de limbă, 
transmisă din generație în gene
rație și continuu cimentată prin 
multiplele legături — economice, 
politice și culturale care în 
curgerea veacurilor, au unit tot 
mai strîns poporul din ținuturile 
de dincoace și de dincolo de Car- 
pați. Conștiința unității răzbate 
din întreaga cultură româneas
că, de la părinții scrisului nos
tru istoric — cronicarii moldo
veni și munteni din secolele 
XVII și XVIII — și pină la re
prezentanții școlii ardelene, ca 
să nu mai vorbim de întreaga 
pleiadă de scriitori, publiciști și 
oameni politici din secolul tre
cut, care, au pregătit și înfăptuit 
unirea. Cuvintele savantului 
domn al Moldovei Dimitrie Can- 
temir : „neamul moldovenilor, 
muntenilor, ardelenilor, cu toții, 
cu un nume de obște români' se 
cheamă" sînt continuate firesc — 
ca reflectare a aceleiași realități, 
clar mai închegată și mai preg
nantă prin lucrarea a încă unui 
secol și jumătate de istorie — de 
aprecierile lui Nicolae Bălcescu.

Dacă premisele Unirii se în- 
tiinesc în vremurile îndepărtate 
ale istoriei noastre, înfăptuirea 
ei s-a impus ca o necesitate o- 
bieetivă, stringentă, la mijlocul 
secolului trecut, sub impulsul 
dinamic al dezvoltării legaturilor 
economice dintre țările române, 
al extinderii relațiilor capitaliste, 
al progresului economic.

Lupta pentru Unire a cunoscut 
în istoria României mai multe 
momente culminante. Primul a 
fost mișcarea revoluționară con
dusă de Tudor Vladimirescu in

1821. Ceea ce dă acestei mișcări 
revoluționare caracterul de revo
luție este faptul că a reprezen
tat o puternică mișcare a ma
selor populare cu caracter insu
recțional pentru crearea atît a 
unor noi relații sociale în Țara 
Românească, cît și pentru cuce
rirea neatirnării față dc Impe
riul otoman. Trăsăturile ei dis
tinctive merită să fie amintite : 
a fost pregătită cu mult înainte 
de către un nucleu conducător 
in fruntea căruia se afla Tudor 
Vladimirescu : mișcarea a dis
pus de forțe armate, organizate 
și antrenate — pandurii și plă- 
ieșii ; au avut o strategie și o 
tactică politică, Tudor Vladimi
rescu urmărind o cit mai largă 
cuprindere a maselor populare 
și a tuturor claselor sociale ; au 
existat o strategie și o tactică 
militară care au permis forțelor 
armate ale revoluției să parcurgă 
victorioase drumul din plaiul 
C'loșanilor pînă la capitala țării 
și să ocupe Bucureștii ; timp de 
două luni forțele revoluționare 
au deținut puterea politică în 
stat : mișcarea a avut un pro
gram poliție formulat în Procla
mația de ia Padeș, în proclama
țiile de la București și în alte 
documente ; pentru prima dată 
Tudor formulează într-un docu
ment public ideea unității națio
nale și a necesității strîngerii le
găturilor dintre românii din Țara 
Românească și Moldova, „ca unii 
ce sîntem de un neam, de o 
lege, și supt aceeași stăpînire, 
și ocrotiți de aceeași putere". (5 
aprilie 1821).

Al doilea moment culSiinant 
a fost acela al revoluției burghe- 
zo-democratice din Moldova, 
Țara Românească și Transilva- 

; nia 1848—1849 ; aceăstă^evbluție 
a avut un caracter antifeudal ; 
a cuprins toate țările românești : 
a ridicat la luptă masele largi 
ale poporului care au arborat 
propriile lor revendicări : a pro
clamat marile țeluri ale neatîr- 
nării, democrației, reformei agra
re. înarmării populare, dezvoltă
rii economice și culturale. La 
Blaj s-a ridicat și glasul miilor 
de țărani și intelectuali care au 
cerut „vrem să ne unim cu 
Țara !“. După aceea (12/24 mai) 
la. Brașov, emigranții revoluțio
nari moldoveni au cerut în pro
gramul „Prințipiile noastre pen
tru reformarea patriei" ; „Uni
rea Moldovei și Valahiei într-un 
singur stat neatîrnat românesc", 
în august, Mihail Kogălniceanu 
a formulat în programul său. 
„Dorințele partidei naționale în 
Moldova". necesitatea Unirii 
Principatelor". considerînd-o 
drept „cheie de boltă" a edifi
ciului statal românesc.

O cuprinzătoare caracterizare 
a însemnătății revoluției din 
1848 a dat-o tovarășul Nicolae' 
Ceaușescu în expunerea ținută 
cu prilejul împlinirii a 120 de 
ani de la revoluția din 1848 : 
„Cu toate că a fost înfrîntă, re
voluția de la 1848 a avut conse
cințe profunde asupra evoluției 
ulterioare a poporului român- 
Ea a zdruncinat puternic între
gul edificiu social-feudal, a dat 
un nou impuls dezvoltării socie
tății pe calea capitalismului, a 
deschis drumul unor mari pre
faceri și transformări în struc
tura societății, al înfăptuirii unor 
idealuri fundamentale ale po
porului nostru. Ea a aprins fla
căra spiritului revoluționar în 
țările române, a dezvoltat și mai 
puternic conștiința de sine a po
porului român, convingerea lo
cuitorilor celor trei state româ
nești asupra necesității unității 
naționale în cadrul frontierelor 
aceluiași stat".

La această revoluție a parti
cipat în Moldova și tînărul 
Al. I. Cuza. Arestat și maltratat, 
chiar rănit la un picior, Cuza 
era destinat să fie desțărat în 
Imperiul otoman ; dar el a eva
dat Ia Brăila de sub escortă și 
astfel a izbutit, două luni mai 
tîrziu, în mai 1848, să șe găseas
că alături de alți tineri români 
din Principate, ca martor emo
ționat al măreței adunări de 
la Blaj. In iunie, în Bucovina,-^ 
unde făcea parte din Comitetul 
revoluționar moldovean, semna 
proclamația adresată de Partidul 
Național din Moldova poporului 
român : „Fraților ! — se arăta 
în proclamație —r încă o dată vă 
strigăm : Unire și bărbăție 1“

Din nou în pleiada proeminen
telor figuri ale epocii Unirii se 
detașează îrj prim plan Alexan
dru Ioan Cuza. în toamna 1858, 
cînd după Convenția de la Paris 
apărea evident că numai poporul 
român putea da o rezolvare pro

blemei Unirii, în condițiile în 
care alegerile deputaților în vii
toarea Adunare electivă se im
puneau ca avînd o deosebită im
portanță. Cuza a fost întărit în 
funcția de locțiitor de hatman 
și prin ace,asta, pus în fruntea 
armatei, postul de hatman fiind 
vacant. Alegerea în persoana sa 
a primului conducător al statului 
național român a fost rezultatul 
prețuirii pe care și-o cîștigase 
în popor pentru patriotismul 
înflăcărat, spiritul și ideile de
mocratice, al încrederii Parti
dei Naționale în armată și în 
comandantul ei. o expresie a 
convingerii maselor că în înal
ta răspundere încredințată avea 
să se consacre cu abnegație rea
lizării doleanțelor lor.

Vorbitorul a înfățișat în con
tinuare succesiunea evenimen
telor ce au dus la dubla alegere 
a lui Al. loan Cuza, act istoric 
prin care poporul român, dînd 
dovadă de destoinicie, ingenio
zitate și îndrăzneală a înfăptuit 
Unir'.i Principatelor, a realizai 
statui național.

Făuritorii Unirii au fost mase
le cele mai largi ale poporului, 
a căror voință s-a dovedit mai 
puternică decît toate piedicile 
ridicate pe plan intern și extern, 
în istoria țării noastre au în
scris admirabile file de eroism 
miile de lucrători, tirgoveți, ță
rani. care au dat glas năzuinței 
de unire în nenumăratele ..ade
ziuni". au dejucat încercările de 
a falsifica alegerile pentru Adu
narea Ad-hoc a Moldovei, au a- 
sigurat prin presiunea exercitată 
asupra Adunării Elective din 
București, dubla alegere a lui 
Alexandru Ioan Cuza. Tocmai 
aceasta a inspirat celebra aser
țiune a lui Mihail Kogălnicea
nu : „Unirea e actul energic al 
întregii națiuni române... Uni
rea; națiunea a făcut-o !“.

O contribuție de seamă la în
făptuirea Unirii au avut spiri
tele înaintate ale vremii — oa
menii politici, scriitorii, publi
ciștii — animați de dragostea 
fierbinte față de patrie și popor. 
Activitatea plină de dăruire pen
tru cauza națională,/ desfășurată 
de Al. I.Cuza, Mihail Kogălnicea
nu, V. Alecsandri, Costache Ne
gri, V. Mălinescu, C. A. Rosetti, 
D. Bolintineanu, Cezar Bolliac, 
Grigore Alexandrescu, Mircea 
Mălăeru și alții, reprezintă o 
Strălucită ilustrare a rolului de 
seamă ce-1 pot juca persqpalită- 
țile politice atunci cînd se apro
pie de năzuințele poporului, cînd 
acționează în sensul cerințelor 
obiective ale dezvoltării sociale.

Statul național român s-a năs
cut ca stat democratic, printr-o 
mare mișcare burghezo-democra- 

diică și ca urmare a Unei revo
luții burghezo-democFatice, cea. 
din 1848—1849, fiind creat de oa
menii acestei revoluții. Prin for
marea statului național s-au 
creat condițiile pentru accelera
rea dezvoltării țării. Unirea 
și reformele burghezo-democra- 
tice care î-au urmat au asigurat 
ampla dezvoltare a relațiilor ca
pitaliste de producție, au des
chis drum progresului economic 
și social, au permis înscrierea 
României printre statele moder
ne ale lumii și au apropiat mo
mentul necesar al unirii Transil
vaniei cu vechea Românie.

Referindu-se la problemele cu 
care a fost confruntat tînărul 
stat român creat prin unirea din 
1859, vorbitorul a relevat că un 
prim obiectiv, de însemnătate ca
pitală, era consolidarea unirii, 
obținerea recunoașterii ei de că
tre statele străine. Drumul spre 
acest obiectiv nu era ușor, ținînd 
seama de împotrivirea imperiilor 
otoman și habsburgic, dar el a 
fost atins datorită în bună măsu
ră tenacității și curajului, clar- , 
viziunii și iscusinței politice ma
nifestate de cîrmuirea noului stat 
român. Cuza a încercat să ducă 
o politică externă îndrăzneață, 
avînd în permanență în minte 
gîndul desăvîrșirii unității statale 
și a independenței.

Dubla alegere a fost în mod 
firesc punctul de plecare al unui 
întreg ansamblu de reforme, care 
au cuprins în rețeaua lor viața 
social-economică, politică și cul
turală. Reformele au avut pe de 
o parte un aspect de unificare, 
ele fiind menite a suda cele două 
țări și a le transforma într-un 
stat unic, iar pe de altă parte, 
ele au avut un net aspect demo
cratic — în limitele orinduirii ca
pitaliste. De la generalizarea o- 
bligațiilor fiscale la toate pătu
rile ' sociale — continuîndu-se 
însă o repartiție nejustă — la 
desăvîrșirea organizării unui a- 
parat de stat și a unei armate 
moderne, la organizarea unui 
sistem de învățămînt, care a fost 
concretizat îndeosebi prin legea 

din 1861, la dotarea justiției — 
și ea organizată modern — cu 
instrumente de judecată cores
punzătoare (Codul Civil, Codul 
Penal etc.), reformele au îmbră
țișat un larg cîmp de acțiune și 
au transformat în mod evident 
cele două principate într-un stai 
unitar și modern. însemnate în 
ansamblu, dintre reforme .se im
pun atenției însă în mod deose
bit secularizarea din 1863, care 
a dus la recuperarea de către 
sțat a unui sfert din teritoriul 
național aservit bisericii de peste 
hptare și din țară și ’ legea ru
rală din august 1864, actul isto
ric- culminant al perioadei Cuza. 
Importante sînt și reformele me
nite a integra Principatele Unit 
in circuitul mondial, cum a fost 
de pildă, adoptarea sistemului 
metric.

In secularizarea averilor mî- 
năstirești și reforma agrară, Cu
za a întîmpinat împotrivirea în
verșunată a reacțiunii din inte
rior. mai cu seamă a moșierimii.

Prin reforma agrară au fost 
împroprietăriți aproape o jumă
tate de milion de țărani, capi de 
familie, care au primit mai mult 
de 1 ”66 000 hectare de teren, au 
fost desființate o serie de forme 
de exploatare specifice feudalis
mului. Este adevărat că reforma 
a avut un caracter limitat, men- 
ținînd marile latifundii ; cu toa
te acestea, ea a dat o puternică 
lovitură modului de producție 
feudal, a contribuit la dezvolta
rea relațiilor capitaliste, lâ pro
gresul societății românești pe li
nia burghezo-democratică. a în
tărit baza de masă a statului na
țional român. Fără această refor
mă, fără ansamblul reformelor 
din vremea lui Cuza nu ar fi 
fost posibilă intrarea României 
în rîndul statelor civilizate ale 
lumii.

Alexandru Ioan Cuza a încer
cat să dezvolte legăturile dintre 
mișcarea de eliberare româneas
că — superioară calitativ prin 
aceea că beneficia de un nucleu 
de stat național — cu mișcările 
de eliberare din centrul și sud- 
estul european. în 1859 ' și în 
1860 a încheiat convenții cu e- 
migrația revoluționară maghiară 
prin intermediul generalului G. 
Klapka. iar în 1863 a avut o im
portantă întrevedere cu un alt 
fruntaș al acesteia, generalul 
Tiirr Istvan.

în timpul lui Cuza, patrioții 
maghiari au găsit adăpost pe te
ritoriul țării noastre. Principa
tele Unite au acordat un sprijin 
eficient revoluționarilor poloni.

Mișcarea de eliberare:.. bul
gară a găsit în continuare in 
Principate o bază de desfășu
rare a acțiunilor ei. Școlile au 
fost. deschise tinerilor bulgari, 
viața economică a oferit de ase
menea bulgarilor un cadru de 
desfășurare a activității,lor și, 
prin aceasta, de strîngere de 
fonduri destinate eliberării țării 
lor. în Principatele Unite au a- 
părut diferite periodice bulgă
rești, cel mai de seamă fiind 
foaia româno-bulgară „Viito
rul" a lui G. S. Rakovski.

Vorbitorul a arătat apoi că 
dacă reformele cu caracter de
mocratic, progresist i-au atras 
lui Cuza dragostea și atașamen
tul poporului, ele au stirnit în 
schimb o aprigă adversitate din 
partea reacțiunii, ale cărei pre
mise constau în ura de clasă îm
potriva acestor reforme.

Spiritul de obiectivitate cere 
ca, o dată cu relevarea mari
lor merite ale lui Alexandru 
loan Cuza, să decelăm limitele 
sale, limite care, in genere, au 
fost acelea ale clasei pe- care a 
reprezentat-o. Domnitorul a 
avut, e drept, anumite scăderi, 
oscilări și inconsecvențe, s-a lă
sat cîteodată influențat de prie
teni răuvoitori, dar, așa cum a 
precizat Mihail Kogălniceanu, 
„nu greșelile lui I-au răsturnat, 
ci faptele cele mari".

Complotul urzit de forțele po
litice stigmatizate de însăși pu
blicistica . epocii prin denumirea 
de „monstruoasa coaliție" a de
terminat în cele din urmă înlă
turarea lui Cuza și expulzarea 
sa.

Pentru faptele sale mari, stră
bătute de un adevărat patrio
tism, Cuza și-a cîștigat, pentru 
totdeauna, înalta prețuire ș; re
cunoștința poporului român.

în perspectiva istorică —, a 
arătat mai departe vorbitorul — 
cei 7 ani ai cîrmuirii lui Cuza 
apar ca o perioadă de cea mai 
mare însemnătate în viața țării. 
Sub însemnele ei s-a pus piatra 
de temelie a statului național 
unitar român, s-au durat baze 

solide pentru clădirea edificiului 
României moderne.

Rolul hotâritor în înfăptuirea 
Unirii din 1859 l-a avut factorul 
intern, lupta poporului român, a 
națiunii române, pentru înfăp
tuirea statului unitar democra
tic românesc. Desigur că spriji
nul unor state ca Franța, Rusia, 
Prusia, Italia (Piemontul) a avut 
o deosebită însemnătate ; dar nu 
jocul diplomatic al marilor pu
teri, sau tratativele de la Osbor
ne dintre Napoleon III și regina 
Victoria au determinat Unirea, 
ci hotărirea de luptă, perseve
rența și consecvența (toporului 
român și a conducătorilor săi.

Poporul român a privit insă 
de la început Unirea din 1859 
doar ca un pas fundamental spre 
făurirea statului național unitar, 
căruia trebuiau în mod necesar 
să-i urmeze cucerirea indepen
denței, unirea Transilvaniei cu 
România. Așa cum se știe, inde
pendența de stat a fost cucerită 
in cursul războiului din 1877, 
prin lupta eroică dusă de ar
mata română, alături de ostașii 
ruși și patrioții bulgari.

Unitatea statală continua să 
râmînă însă un deziderat neîm
plinit, atita timp cit o însem
nată parte a teritoriului țârii se 
mai afla sub stăpînire străină. 
După cuin remarca Lenin la în
ceputul anului 1917, „foarte mulți 
români și sîrbi (in raport cu nu
mărul total al romanilor și sîr- 
bilor) locuiesc în afara granițe
lor statului lor, că, in general, 
construcția de stat, în direcția 
burghezc-nâțională, nu s-a ter
minat în Balcani".

Clipa desăvîrșirii unirii avea 
să sosească, cum se cunoaște, la 
sfîrșitul primului război mon
dial, cind, in condițiile favora
bile create prin prăbușirea im
periului țarist și victoria Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie, prin sfărîmarea imperiului 
habsburgic, poporul român a iz
butit prin lupte ample și con
tinue, să-și impună voința. în
cununare a unui îndelungat pro
ces istoric, unirea Transilvaniei 
cu țara a avut o imensă însem
nătate pentru întreaga evoluție 
ulterioară a României. Ea a des
chis mai larg calea spre dezvol
tarea națiunii române, a creat 
cadrul pentru un avînt mai ra
pid al economiei, științei și cul
turii, pentru întărirea mișcării 
muncitorești și revoluționare și 
intensificarea activității tuturor 
forțelor progresiste.

Cu toate acestea, în timpul 
regimului burghezo-moșieresc 
poporul muncitor nu și-a putut 
împlini năzuința de a . fi cu a- 
devărat stăpîn al țării, de a se 
dezvolta libsr* potrivjt. interese
lor sale fundamentare." Coaliza
rea unor puternice cercuri ale 
burgheziei cu moșierii reacțio
nari, manifestată încă pe vre
mea lui Cuza și adîncită ulte
rior, a dus la menținerea unor 
importante rămășițe feudale- în 
agricultură, la frînarea creșterii 
economice, !a intețirea exploa
tării maselor muncitoare de Ia 
orașe și sate,, la accentuarea ca
racterului reacționar al puterii 
de stat. Politica claselor exploa
tatoare de subordonare economi
că și politică~față'de”marite'pu
teri imperialiste a dăunat 
profund intereselor naționale, a 
adus grave știrbiri independen
ței și suveranității de stat.

Rolul de a conduce lupta pen
tru emanciparea socială și de
plina libertate națională a po
porului român a revenit prole
tariatului — clasa cea mai îna
intată a societății noastre. Apri
gele și îndelungatele bătălii so
ciale desfășurate sub conducerea 
partidului clasei muncitoare — 
partidul comuniștilor — strălucit 
încununate prin victoria deplină 
și definitivă a socialismului, au 
dus nu numai la împlinirea, dar 
și Ia depășirea cu mult a idea
lurilor generoase ale unioniș- 
tilor.

Referindu-se pe larg, în con- . 
tinuare, la realizările obținute 
în anii construirii socialismului, 
vorbitorul a arătat că năzuința 
majoră a înaintașilor noștri — 
o țară cu adevărat independen
tă, cu un popor liber și stăpîn 
pe soarta sa — a devenit o rea
litate vie în România socialistă. 
Socialismul a descătușat toate 
energiile creatoare ale națiunii 
noastre și le-a creat condițiile 
pentru nestingherită afirmare, 
în aceasta rezidă, de altfel, 
principala explicație a marilor 
realizări dobîndite de poporul 
nostru, a progresului impetuos 

a! societății românești contem
porane.

Noua orînduire' a dus la 
schimbarea profundă a structu
rii sociale a țării, a făurit con
cordanța reală de interese a tu
turor claselor și categoriilor 
populației, a creat baza obiectivă 
a procesului de dezvoltare și 
întărire a unității națiunii socia
liste, după eliminarea completă 
a claselor exploatatoare. Alianța 
clasei muncitoare cu țărănimea, 
participarea activă a intelectua
lității Ta dezvoltarea multitate- 
rală a țării, prietenia frățească 
dintre poporul român și națio
nalitățile conlocuitoare conferă 
trăinicie de nezdruncinat orin
duirii socialiste.

Programul de acțiune elaborat 
de Congresul al X-lea al par
tidului, in vederea făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, călăuzește, în pre
zent, activitatea întregului po
por, polarizînd eforturile în di
recțiile hotărîtoare ale progre
sului.

Pe această linie, Plenara C.C. 
al P.C.R. din 17—19 martie a.c„ 
reprezintă un moment cardi
nal ; expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, programe
le naționale privind buna gos
podărire a apelor și îmbunătă
țirile funciare, creșterea anima
lelor și sporirea producției ani
maliere au o însemnătate deo
sebită atit pentru dezvoltarea 
forțelor productive ale țării, cit 
și pentru ridicarea nivelului de 
trai al poporului nostru.

Ansamblul de măsuri privi
toare la stimularea și mărirea 
forțelor productive ale țării, la 
perfecționarea relațiilor de pro
ducție, care se pot dezvolta ra
pid in.epoca socialismului numai 
pe baza unei tehnic; înaintate, 
acest ansamblu, care a deve
nit azi programul de lucru al 
intregului nostru popor. este 
chezășia unor noi realizări c- 
conomice cu mari urmări in 
toată viața socială a țării.

Experiența de viață a po
porului nostru — a spus în con
tinuare vorbitorul — confirmă 
și ea că in lumea contempora
nă rolul națiunii nu numai că 
nu s-a perimat, ci, dimpotrivă, 
se manifestă și se va manifes
ta incă multă vreme, ca o imen
să forță care vitalizează efor
turile constructive ale popoare
lor. Cu atit mai mult în con
dițiile socialismului, națiunea, 
ajunsă la deplină înflorire, ac
ționează ca un factor major de 
accelerare a progresului, a îna
intării spre comunism.

în spiritul ideilor marxism-le- 
ninismului, al tradițiilor înaintate 
ale poporului român, partidul 
nostru a conceput și concepe 
dezvoltarea națiunii noastre so
cialiste în strînsă solidaritate și 
frăție cu toate popoarele lumii, 
pe baza respectului deplin al 
independenței și a suveranită
ții lor. însăși școala aspră a is
toriei, nenumăratele furtuni prin 
care a trecut,'suferințele îndu
rate de pe urma cotropitorilor, 
a dominației străine, au sădit 
în inima poporului român sen
timente de profundă stimă și 
respect pentru lupta de elibera-, 
re a altor popoare. Partidul 
și statul nostru militează pentru 
dreptul fiecărui popor de a se 
dezvolta liber, conform voinței 
și intereselor lui, pentru ega
litatea în drepturi a tuturor sta
telor, pentru respectul indepen
denței și suveranității naționa
le, pentru colaborarea, priete
nia și înfrățirea popoarelor de 
pe întregul glob.

Realitățile lumii contempo
rane demonstrează cu tărie că 
idealurile unității și libertății 
naționale, departe de a se fi 
perimat, au căpătat în zilele 
noastre valori noi,.. sensuri mai 
profunde, acționînd ca o puter
nică forță a dezvoltării istorice. 
Aceste idealuri însuflețesc lup
ta popoarelor pentru valorifica
rea deplină a posibilităților lor 
creatoare, iar afirmarea lor se 
concretizează în multiplele con
tribuții originale aduse în epo
ca noastră la progresul general 
al umanității. în același timp, 
respectarea independenței și su
veranității fiecărui popor, a 
drepturilor sale inalienabile se 
impune ca cea mai importantă 
condiție pentru crearea unui 
climat internațional de.înțelege
re și apropiere, pentru asigura
rea păcii și dezvoltarea colabo
rării între popoare.

în centrul politicii externe a 
partidului și guvernului nos
tru se află constant prietenia, a- 
lianța și colaborarea cu țările 
socialiste. România dezvoltă 
consecvent relațiile sale de 
colaborare și cooperare eco
nomică, tehnică, , științifică cu 
țările membre ale C.A.E.R., 
cu toate statele socialiste, 
văzînd în aceasta un fac
tor de bază al progresului fie
cărei țări socialiste, al întăririi 
sistemului mondial socialist în 

ansamblu. Țara noastră partici
pă, de asemenea, la colaborarea 
politico-militară în cadrul orga
nizației Tratatului de la Varșo
via, dezvoltă legăturile de prie
tenie ale armatei noastre cu ar
matele statelor membre ale a- 
cestui tratat, cît și cu armatele 
celorlalte țări socialiste.

Urmînd cu consecvență poli
tica sa îndreptată spre îmbună
tățirea climatului internațional, 
România promovează relații de 
colaborare cu toate statele lu
mii, fără deosebire de orînduire 
social-poiitică, pe baza princi
piilor coexistenței pașnice.

Poporul nostru este alături de 
forțele progresiste de pretutin
deni care luptă pentru libertate, 
Împotriva colonialismului și 
neocolonialismului, pentru apă
rarea și consolidarea indepen
denței naționale, împotriva fic
țiunilor agresive ale imperialis
mului și a atentatelor lui lâ su
veranitatea popoarelor.

Astăzi — a spus in încheiere 
vorbitorul — forțele păcii, de
mocrației și progresului sini u- 
riașe ; acționînd în strînsă uni
tate. ele sint considerabil mai 
puternice decît forțele reacțiunii

Cuvîntarea
tovarășului
Miron
Ni co les cu

Stimați tovarăși,

Acum exact una sută și cinci
zeci de ani, la 20 martie 1820, 
se năștea, ca fiu al spătarului 
Ion Cuza și al Sultanei, născută 
Cozadini, Alexandru Cuza al 
cărui nume avea să fie legat in 
eternitate de un act politic de 
covirșitoare importanță pentru 
poporul nostru : Unirea Țării 
Românești și a Moldovei, sub un 
același domn și punerea în acest 
mod, a primelor fundații ale sta
tului român modern.

Conștiința obîrșiei comune și 
a unității de neam exista la po
porul român de ■ dincoace și de 
dincolo de . Carpați de cînd se 
vorbește românește pe aceste 
meleaguri. Cărturari de-ai noș
tri și vizitatori străini au con
semnat, de-a lungul secolelor, a- 
ceaștă unitate de limbă și. de ori
gine.

Unitatea politică, de stat, efa 
un ideal mai greu de întrevăzut. 
Realizată fulgerător de către. Mi
hai Viteazu, prin reunirea tem
porară a Țării Românești, Tran
silvaniei și Moldovei, ea nu a 
durat decît un an. Mihai Viteazu 
a intrat în legendă, și nu nu
mai a noastră, ci a întregii zone 
Sud-est europene, iar unirea-rea
lizată de el a rămas. în sufletul 
generațiilor următoare, ca un vis 
neîmplinit, dar care se poate îm
plini și trebuie împlinit.

A trebuit ca, o dată cu seco
lul al XIX-lea, cînd se dezvoltă 
orînduirea socială capitalistă, po
poarele subjugate ale Europei 
să simtă nevoia eliberării și a 
unirii în cadrul unor formații 
politice omogene ca o necesitate 
obiectivă. în acest context inter
național se dezvoltă puternic 
mișcarea de emancipare națio
nală și socială a poporului ro
mân.

Printr-o memorabilă acțiune 
revoluționară de masă, Tudor 
Vladimirescu pornește cu pandu
rii săi să elibereze Țara Româ
nească, și poate și Moldova, de 
domnia străinilor și să înlăture 
servitutile boierești. Visul lui 
Tudor si al tuturor înaintașilor 
săi devine, prin pana cărturari
lor noștri din Moldova, din Țara 
Românească, din Transilvania, 
o armă foarte eficientă de luptă

Nu este de mirare, in aseme
nea condiții, că în programul re
voluționarilor de la 1848, din 
Țara Românească și din Moldo
va, figura ca prim punct al re
vendicărilor politice unirea celor 
două țări, și că la marea adunare 
de De cîmpia Blajului țărănimea 
a dat glas aceleiași năzuințe ce- 
rînd : „Vrem să ne unim cu 
țara".

între cei treisprezece intelec
tuali moldoveni progresiști, care 
fuseseră arestați de către Mihail 
Sturdza și exilați, se afla și-tî
nărul Alexandru Cuza. îmbar
cați cu destinația Turcia, acești 
intelectuali reușesc să ajungă 
în Transilvania, unde redactează 
un program de revendicări. Un 
articol al acestui program pre
vede „unirea Moldovei și Vala

și imperialismului, pot să zădăr
nicească planurile cercurilor a- 
gresive, să asigure securitatea în 
lume. Desfășurarea cu succes a 
luptei împotriva imperialismu
lui și reacțiunii, pentru apărarea 
păcii depinde într-o măsură ho
tărîtoare de acțiunea unită a 
partidelor comuniste și munci
torești. De aceea, pornind de la 
interesele socialismului și păcii, 
partidul nostru consideră că de
pășirea actualelor divergențe și 
dificultăți, refacerea și întărirea 
unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, pe 
baza respectării stricte a princi
piilor marxist-lenlnlste în rela
țiile dintre partide, constituie un 
imperativ de prim ordin al zile
lor noastre. în acest sens, Parti
dul Comunist Român desfășoară 
o amplă activitate internaționa
lă pentru dezvoltarea relațiilor 
de colaborare și prietenie cu 
toate partidele comuniste și 
muncitorești, militînd totodată 
pentru unirea tuturor forțelor 
revoluționare, progresiste, de
mocratice în lupta împotriva 
imperialismului, pentru pace, 
democrație și progres social.

hiei într-un singur stat neatîrnat 
romanesc". Aceleași revendicări 
le formulează și revoluționarii 
munteni. S-ar putea spune că 
programul de la Izlaz a devenit 
mai tîrziu programul domniei 
lui Cuza.

Nu este de mirare, in aceste 
condiții, că la alegerea domnilor 
Moldovei și Țării Românești pa
trioții din cele două principate 
au știut să înfringă parțial con
dițiile impuse și să aleagă un a- 
celași domn pentru ambele țâri, 
pe Alexandru Ioan I,

în sarcina grea pe care desti
nul i-o pusese pe umeri. Ale
xandru Cuza a avut parte de un 
colaborator excepțional, Mihail 
Kogălniceanu. Totul trebuia luat 
de la început.

Era vorba, în primul rînd, de 1 
un vast program economic de 
înzestrare a țării. Apoi, de un 
program politic : legea electo
rală. Apoi, de un program so
cial : secularizarea averilor mă
năstirești, precum și legea ru
rală. în sfîrșit, un program cul
tural : legea învățămîntului.

Epoca lui Cuza a fost o luptă 
continuă, înverșunată, împotriva 
marilor proprietari, care nu 
voiau să-și piardă privilegiile 
prin extensiunea dreptului de 
vot și nici puterea prin micșo
rarea latifundiilor.

în noaptea de 11 februarie 
1866 Alexandru loan Cuza sem
nează, pe spatele căpitanului Pi- 
lat, din- conjurația care pătrun
sese în Palat. Decretul de ab
dicare. S-a gîndit el oare, in acel 
moment de intens dramatism, 
că el iși semnase in fapt abdi
carea cu 7 ani mai devreme, in 
josul mesajului către Cameră, 14 
6 decembrie 1859 ? Fapt este sa 
istoria i-a dat Iui dreptate. La 
mai puțin de un veac, în urma 
revoluției populare a oamenilor 
muncii — al cărei început l-a 
constituit ’epopeea din august 
1944 — programul de la Izlaz și 
cel al lui Bălcescu și al lui Cuza 
și Kogălniceanu și toate visurile 
de dreptate, de libertate a mun
cii, de eliberare de orice scla
vie n-au devenit numai o rea
litate, dar au și fost depășite 
prin lupta clasei muncitoare și 
a partidului său, partidul nostru 
al tuturor, Partidul Comunist 
Român.

Prin politica partidului, con
tinuator al tradițiilor progresiste 
ale înaintașilor noștri, prin mun
ca fără preget a tuturor, țara 
noastră a devenit o imensă gră
dină și un șantier imens. în care 
se muncește.

în acest moment în care pri
vim cu mîndrie la ceea ce am 
realizat pînă azi, dar și cu ho- 
tărîre asupra sarcinilor pre
zente, în creditul unui viitor care 
este al nostru și al copiilor noș
tri, readucerea în amintirea 
noastră a celor care au pus pri
mele pietre ale fundației statu
lui nostru, constituie un act da 
pioasă recunoaștere, dar, în a- 
celași timp, și minunată lecțiâ 
de viață, închinată binelui pu
blic.
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JOC DUBLU IN SERVICIUL 

SECRET : rulează la București 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16,30; 13,45; 21).

MOLL FLANDERS: rulează la 
Patria (orele 9: 12; 15: 18; 21), Fes
tival (orele 9; 12; 15; 18; 21).

DOMNIȘOARA DOCTOR : ru
lează la Republica (orele 8,45; 
11.15; 13,45; 16,15; 18.45; 21,15).

DOI BĂRBAȚI PENTRU O 
MOARTE : rulează la Victoria (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

ADIO TEXAS: rulează la Lucea
fărul (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21), Melodia (orele 9.45 ; 12 ;
14,15; 16,15; 18,30; 20,45), Mo
dern (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18.15; 20,30).

ELVIRA MADMAN : rulează la 
Capitol (orele 9,30: 11,45: 14: 16,30; 
ÎS,45- 21).

MIREASA ERA IN NEGRU: ru
lează la Favorit (orele 10; 13; 15,30; 
18; 20,30), Feroviar (orele 9; 11,15; 
12,30; 16; 18,15; 20,30), Gloria (orele 
9 ; 11.15; 13,30: 16 : 13,15: 20,30).

GHICI CINE VINE LA CINA ? : 
rulează la Centrai (orele 8,45; 11: 
13,15; 15,45; 18,15; 20,45)). Floreasca , 
(orele 10 : 13,45 ; 16 ,- 18,15 ; 20,30),

STĂPÎN PE SITUAȚIE: rulează 
la Lumina, (orele 8,45—16,30 în con
tinuare; 18,455 21), Bucegi (orele 
9.45, 12; 16; 18.15; 20,30).

TE IUBESC. TE IUBESC: ru
lează lâ Doina (orele 11.Si: 1345 
16: la.ÎS 30.30)

LEUL AFRICAN: rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—15 în con
tinuare). .

EXPLOZIE IN MUNȚI : rulează 
la Aurora (orele 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE (orele 9—21 în conti
nuare).

VISUL DOMNULUI GENTIL ru
lează ta Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Tomis (orele 
9,30—15,30 în continuare; 18; 20,15), 
Flamura (orele 9; 11,15; 16; 18,15: 
20,30).

CĂSĂTORIE PRIN MICA PU
BLICITATE : rulează la înfrățirea 

.(orele 15,15; 17,45; 20).
NOAPTE CU CEAȚA: rulează la 

Buzești (orele 15,30—18).
COLINA: rulează la Buzești

(ora 20,30).
COMISARUL X ȘI PANTERELE 

ALBASTRE: rulează la Dacia 
(orele 8,30—20,45 în continuare), 
Glulești (orele 15,30; 18; 20,30), Mio
rița (orele 10; 12,30; 15; 17,30; 20).

CORABIA NEBUNILOR: rulea
ză la Lira (orele 15,30; 18; 20,30).

PĂCATUL DRAGOSTEI : rulează 
la Drumul Sării (orele 15,30; 17,45: 
20).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ: ru
lează la Cotroceni (orele 15,30; 18; 
20,30).

DON JUAN FARA VOIE: ru
lează la Volga (orele 10—12 în 
continuare; 16; 18,15; 20,30).

BĂTĂLIE PENTRU ROMA : ru
lează fa viitorul (orele 15,30—19 
’n continuare).
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^PENTRU TIMPUL DV. L i B E R ig
TAINA LEULUI: rulează la Mo

șilor (orele 15,30; 18).
UNCHIUL MEU: rulează la Mo

șilor (ora 20,30).
CĂLUGĂRIȚĂ; rulează la Fla

căra (orele 15,30; 19).
CIND SE ARATA CUCUVEAUA: 

rulează la Arta (orele 9,30—15,45 
în continuare; 18,15; 20,30).

RIO BRAVO: rulează la Vitan 
(orele 15,30: 19).

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

PĂCATUL DRAGOSTEI : ru
lează la Unirea (orele 15,30; 18;
20.15) .

PREA MIC PENTRU UN 
RĂZBOI ATÎT DE MARE : rulea
ză la Popular (orele 15,30; 18: 20,15).

O ȘANSA DINTR-O MIE: ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 18;
20.15) .

PRIETENI FARA GRAI: rulează 
la Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15).

VIA MALA : rulează la Pacea 
(orele 15,45; 18; 20,15), Progresul 
(orele 15,30; 18; 20,15).

BĂIEȚII ÎN HAINE DE PIELE : 
rulează la Ferentari (orele 15,30: 
18; 20,15).

PAT ȘI PATACHON : rulează 
la Cinemateca (Union) (orele 10; 
12; 14). Program de filme pentru 
abonați. Ciclurile A și B după a- 
miază.

SlMBĂTA, 21 MARTIE 1970

Opera Română : POVESTIRILE 
LUI HOFFMANN — ora 19,30 ; 
Teatrul de Operetă : SÎNGE VIE- 
NEZ — ora 19,30 ; Teatrul „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : OA
MENI ȘI ȘOARECI — ora 19,30 ; 
(Sala Studio) : O FEMEIE CU 
BANI — ora 19,30 ; Teatrul de Co
medie : MANDRAGORA — ora 
20 ; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Sehitu Măgureanu) : 
TRANSPLANTAREA INIMII NE
CUNOSCUTE — ora 18; MUZICĂ 
- POEZIE 1970 (Tudor Gheor- 
ghe) — ora 21,30 ; (Sala Studio) : 
BURICELE ÎN URECHE — ora 15 ; 
SFÎNTUL MITICĂ BLAJINU — 
ora 20 ; Teatrul Mic : EMIGRAN
TUL DIN BRISBANE — ora 20 ; 
Teatrul Giulești : COMEDIE CU 
OLTENI — ora 19,30; (La Sala 
Palatului — GEAMANDURA — 
ora 19,30); Teatrul ,,C. I. 
Nottara“ (B-dul Magheru) : CRI
MĂ ȘI PEDEAPSĂ — ora
19,30 ; (Sala Studio) ; CÎND LUNA 
E ALBASTRĂ — ora 19,30 ; Tea
trul ..Ton Vasilescu“ : DOMNI

ȘOARA DIN SIGHIȘOARA — ora
19,30 ; Teatrul Evreiesc de Stat : 
MAZEL-TOV — ora 19,30 ; Teatrul 
Țăndărică (Calea Victoriei): O PO1 
VESTE CU CÎNTEC — ora 17 ; 
NOCTURN I — ora 21,30 ; (Str. 
Academiei) : STROP DE ROUĂ ; 
BROTĂCELUL — ora 17 ; Teatrul 
„Ion Creangă^ : EMINESCU ȘI 
VERONICA — ora 9,30*; Studioul 
I.A.T.C. : CARTOFI PRĂJIȚI CU 
ORICE — ora 20 ; Teatrul „C. Tă- 
nase“ (Sala Savoy) : BOEING- 
BOEING — ora 17 ; VARIETĂȚI 
— ora 20 ; (Calea Victoriei) : NI- 
CUȚĂ LA TĂNASE — ora 19.30 ; 
Ansamblul U.G.S. : ESOP, VIAȚA, 
MUZICA ȘI NOI — ora 20 ; Circul 
de Stat : CARNAVALUL CIRCU
LUI — ora 19,30.

DUMINICĂ, 22 MARTIE 1970

Opera Română : FRUMOASA 
DIN PĂDUREA ADORMITĂ - 
ora 11 ; FIDELIO — ora 19,30 ; 
Teatrul de Operetă : MY FAIR 
LADY — ora 10,30 ; ȚARA SURÎ- 
SULUI — ora 19,30 ; Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale“ (Sala Co
media) : HEIDELBERGUL DE
ALTĂDATĂ — ora 10,30 ; COANA 
CHIRIȚA — ora 15,30; CASTILIA- 
NA — ora 20 ; (Sala Studio) : TRA
VESTI — ora 10,30 ; MOARTEA 
ULTIMULUI GOLAN — ora 19,30 : 
Teatrul do Comedie ■ NTCNTC — 

ora 10,30 ; MANDRAGORA — ora 
20 ; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (Schitu Măgureanu) : 
TRANSPLANTAREA INIMII NE
CUNOSCUTE — orele 10,30 și 20 ; 
(Sala Studio) : VIRAJ PERICULOS
— orele 10,30 și 20 ; (la Sala Palatu
lui) : PURICELE ÎN URECHE —
— orele 10,30 și 20 ; Teatrul Mic : 
PRIMARUL LUNII ȘI IUBITA SA
— ora 10,30; TANGO — ora 15,30 ; 
PREȚUL — ora 20 ; Teatrul Giu
lești : PLIMBĂRI CU URMĂRI
— ora 10; COMEDIE CU OL
TENI — ora 15 și 19,30; Teatrul 
„C. I. Nottara“ (B-dul Magheru) : 
VIJELIE ÎN CRENGILE DE 
SASSAFRAS — ora 10 ; LA CIOR
BA DE POTROACE — ora 15,30 : 
(Sala Studio) : ENIGMATICA
DOAMNA „M“ — ora 10,30 ; CE 
SCURTĂ E VARA — ora 16 ; O 
LUNĂ LA ȚARĂ — ora 20 ; Tea
trul Evreiesc de Stat : MAZEL- 
TOV — orele 11 și 19,30 ; Teatrul 
Țăndărică (Calea Victoriei) : O 
POVESTE CU CÎNTEC — ora 11 ; 
(Str. Academiei) : STROP DE 
ROUĂ ; BROTĂCELUL — ora 11 ; 
Teatrul „Ion Creangă" : COCOȘE- 
LUL NEASCULTĂTOR — ora 10 ; 
EMINESCU ȘI VERONICA — ora
19,30 : POVESTE NETERMINATĂ
— ora 14 ; Studioul I.A.T.C. : PIA
TRA DIN CASĂ — ora 10 ; ASTĂ 
SEARĂ, SE IMPROVIZEAZĂ — 
ora 20 : Teatrul C. Tănase" (Sala 

Savoy) ; BOEING — BOEING 
ora 20 ; (Calea Victoriei) : NICUȚĂ 
LA TĂNASE — ora 19,30 ; Ansam
blul U.G.S. : ESOP, VIAȚA, MU
ZICA ȘI NOI — ora 20 ; Circul de 
Stat î CARNAVALUL CIRCULUI 
— orele 10; 16 și 19,30.

SlMBĂTA, 21 MARTIE 1970

PROGRAMUL I

• 17,00 Deschiderea emisiunii. E- 
misiune în limba germană • 18,05 
Cheia orașului • 19,00 Telejurna
lul de seară • 19,20 Reflector • 
19,35 Muzică ușoară pe 16 mm. • 
19,45 Tele-enciclopedia • 20,35 O 
oră cu Alfred Hitchcock. „Per
deaua opacă" • 21,30 Seară de 
muzică • 22,05 Telejurnalul de 
noapte • 22,35 Parada vedetelor.

PROGRAMUL II

• 20,35 Seara melomanului • 
20,50 Film serial „Sumbra toam
nă" (IV) • 21,40 Actualități lite
rare • 21,50 Film artistic „Salve
le Aurorei".

DUMINICĂ, 22 MARTIE 1970

PROGRAMUL I
• 8,15 Program pentru copii și 

școlari. Gimnastica de înviorare. 

Cîntece pionierești. Teleșcoala 
prezintă prof. Vasile Ștefănescu • 
8,45 Matineu duminical. „Don 
Quijote de la Mancha" (II) — co
medie tragică de Mihail Sorbul 
după Cervantes. Șah, marelui 
maestru ! — Partidă de șah prin 
televiziune, susținută de Florin 
Gheorghiu. Film serial —- „Sebas- 
tien printre oameni" (XII) • 10,15 
Ora satului — Dobrogea de aur
— transmisiune din Constanta • 
în jurul orei 13,40 : Fotbal ; Rapid
— F. C. Argeș. Transmisiune de 
la Ploiești • 17,00 Film serial — 
„Oliver Twist" (I) • 17,30 Reali
tatea ilustrată • 19,00 Telejurnalul 
de seară • 19,20 Noutăți cinema
tografice • 19,40 Muzică populară 
în interpretarea orchestrei „Fla
căra Prahovei" din Ploiești. • 
20,00 „Alice în țara minunilor" •
20.55 Moartea căprioarei. — Pro
ducție a studioului cinematografic 
„București" după poezia lui Nico
lae Labiș • 21,20 Spectacol de va
rietăți prezentat de ■ Ansamblul 
„Friedrichstadt Pallast" din Re
publica Democrată Germană • 
22,40 Telejurnalul de noapte •
22.55 Telesport.

PROGRAMUL II

e 20,00 — Seară de teatru „Woy- 
zeck" de Georg Buchner • 21,25 
întîlnire cu opereta. Selecțiunl din 
operetele „Lăsați-mă să cînt" de 
Gherase Dendrino, „Contesa Ma- 
ritza" de Kalman și „Văduva ve
selă" de Lehar • 21,50 Roman 
foileton : „Război și pace" (I).
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Combinatul chimic Victoria. Proiectanții Otilia 
Cristea Sfredel lucrînd la unul dintre noile 

Foto : C.

(Urmare din pag. I) 
zării uneia dintre cele mai im
portante ramuri ale economiei 
naționale, terenul fertil de afir
mare a hărniciei capacităților 
sale creatoare. Din acest punct 
de vedere prevederile documen
telor adoptate de plenară, liniile 
directoare care le jalonează, 
subliniate pregnant în cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
reprezintă pentru toate catego
riile de tineri un program con
cret de muncă și un vibrant apel 
la dăruire, la o activitate încor
dată pusă în slujba înfăptuirii 
obiectivului major al etapei ac
tuale — făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate. Un 

- larg ecou va stârni, sîntem siguri, 
în rîndul tinerilor de la sate, al 
elevilor, studenților paragraful în 
care secretarul general al parti
dului se adresează direct organi
zațiilor U.T.C., tinerei generații 
pentru a adăuga eforturile lor la 

■ realizarea marilor programe de 
dezvoltare a agriculturii, adop
tate de plenară. „Atît în executa
rea construcțiilor zootehnice — 
se spune în cuvîntare — cît și 
la lucrările.de irigații, U.T.C. tre
buie să mobilizeze masele largi 
ale tineretului chemate să parti
cipe activ pe toate șantierele 
patriei. Ar fi bine dacă U.T.C. 
ar organiza unele șantiere națio
nale ale tineretului, îndeosebi la 
lucrările de irigații, îndiguiri și 
desecări. Sîntem convinși că 
U.T.C., tineretul patriei noastre 
vor răspunde cu elan chemării 
partidului, făcîndu-și simțită tot 
mai intens prezența pe marile 
șantiere ce transformă înfățișa
rea țării, continuînd glorioasele 
tradiții de muncă patriotică fău
rite de tineretul revoluționar din 
România în perioada reconstruc
ției țării si edificării socialismu

lui".
r Apelul secretarului general al 

partidului, ca de atitea ori în 
trecut, întîlnește hotărîrea fermă 
a tinerei noastre generații de a-și 
pune, fără rezerve, în slujba în
făptuirii planurilor elaborate '.le 
partid de înflorire și dezvoltare 
multilaterală a tării, întreaga sa 
putere de muncă, elanul și ca
pacitatea creatoare, găsește in 
toate organizațiile Uniunii Tine
retului Comunist. manifestată 
plenar, dorința de a îmbogăți cu 
noi realizări de prestigiu glorioa
sele tradiții ale muncii voluntar- 
patriotice. Se știe bine că munca 
ne marile șantiere de irigații, Ia 
îndiguiri, desecări, la lucrările de 
îmbunătățiri funciare, la ridica
rea construcțiilor zootehnice și a 
altor obiective economice nu re
prezintă o noutate pentru tinerii 
de la orașe și sate, pentru elevi 
și studenți. Și în anii anteriori 
contingente însemnate de tineri 
au adus o contribuție de seamă 
in realizarea obiectivelor care 
au-stat în fața economiei noastre 
naționale. Numai în anul 1969, 
un număr mare de tineri, mobi
lizați de organizațiile U.T.C., a 
contribuit efectiv la redarea în 
circuitul agricol a unei suprafețe 
de 8 228 hectare, Ia amenajarea 
pentru irigații a 26 078 hectare, 
au efectuat lucrări de întreținere 
pe circa 425 000 hectare de izla
zuri și pășuni naturale. La Co- 
veiu, Valea Ierului,' Dragalina, 
Ștefan cel Mare, Tudor Vladimi- 
rescu, Castelu și Ineu, localități 
binecunoscute pentru amplele 
lucrări de amenajări pentru iri
gații ce se execută aici, au fiin
țat anul trecut șantiere naționale 
ale tineretului unde tineri din 
numeroase județe ale țării au 
adăugat eforturile lor Ia cel al 
beneficiarilor pentru edificarea 
cu un ceas mai devreme a obiec
tivelor aflate în lucru. O parte 
din acești tineri la închiderea 
șantierului au devenit muncitori 
permanenți ai întreprinderilor 
respective, alții au început să se 
pregătească în meseriile pe care 
le presupune practicarea agricul
turii în condiții de irigare. Nu
meroase alte șantiere locale au 
fost organizate de către Comite
tele județene U.T.C. în multe 
din județele țării.

Această activitate cu multiple 
valențe educative va fi continua
tă și dimensionată la nivelul sar-

cinilor mari pe care plenara C.C. 
al P.C.R. le-a stabilit pentru dez
voltarea și modernizarea produc
ției agricole. Afirmația se fondea
ză pe faptul că tineretul este vi
tal interesat în realizarea la timp 
și în cele mai bune condițiuni a 
celor două programe naționale 
de dezvoltare a agriculturii. Este 
interesat pentru că dezvoltarea și 
modernizarea producției agricole 
oferă noi și multiple posibilități 
de afirmare a tinerei generații în 
domeniul fundamentai al activi
tății sociale — cel al producției 
materiale — pentru că realizarea 
acestor programe va duce la ri
dicarea nivelului de civilizație al 
satelor, pentru că tinerii sînt 
principalii beneficiari ai acestor 
înfăptuiri. în aceste condiții cu 
atît mai mari și de răspundere 
apar sarcinile ce stau în fața or
ganizațiilor U.T.C., a comitetelor 
județene și comunale ale Uniunii 
Tineretului Comunist. Lor le re
vine înalta îndatorire de a mobi
liza masa largă a tinerilor la toate 
activitățile inițiate de conduceri
le unităților agricole sau de con
strucții, de a-i îndruma în per
manență să lucreze în sectoarele 
cheie ale acestor unități, acolo 
unde, în primul rind, este nevoie 
de entuziasmul, elanul și puterea 
lor de muncă. In același timp 
este necesar ca tinerii să fie în
drumați să se pregătească în mod 
susținut în meseriile pe care le 
reclamă practicarea pe scară tot 
mai largă a producției agricole 
moderne, intensive. Organizațiile 
noastre U.T.C. posedă, de acum, 
experiența necesară, dispun de o 
paletă bogată de forme și moda- 

" ‘ cu 
va
cu 
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mai mare atenție mobilizării ti
nerilor la înfăptuirea lor, să ac
ționeze permanent pentru a dez
volta la tineri sentimentul de res
ponsabilitate pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce le revin. 
Primăvara este, prin tradiție, ano
timpul declanșării marilor acțiuni 
de muncă patriotică. Este ano
timpul cînd se execută lucrări 
masive de întreținere a pășunilor 
și izlazurilor, lucrări care, de ase
menea, au intrat în tradiția acti
vităților desfășurate de organiza
țiile U.T.C. de Ia sate în sprijinul 
producției. Tinerii pot aduce o 
contribuție însemnată la sporirea 
producției în sectorul zootehnic 
executînd
care depinde creșterea cantității 
de masă verde pe pajiștile natu
rale. Iată de ce este necesar ca 
și în acest an organizațiile U.T.C. 
să inițieze cu tinerii ample ac
țiuni de curățire și întreținere a 
acestor suprafețe. In același timp 
ele trebuie să se ocupe cu mai 
multă răspundere de îndrumarea 
tinerilor spre a lucra în sectoa
rele zootehnice — încă deficitare

forță de muncă — și mai ales 
sprijine conducerile unităților 
pregătirea profesională a aces

tor cadre, inițiind și desfășurînd 
acțiuni proprii, eficiente.

înfăptuirea marilor sarcini pe 
care partidul le-a stabilit pentru 

cere 
oame-

dezvoltarea agriculturii 
unirea eforturilor tuturor 
nilor muncii, a întregului nostru 
popor. Fiecare cetățean al patriei 
— tînăr sau vîrstnic — va tre
bui, într-un fel sau altul, să-și a- 
ducă contribuția la îndeplinirea 
acestor importante prevederi de 
care depinde progresul agricultu
rii noastre, ridicarea nivelului de 
trai al întregului popor. Nu ne 
îndoim că, așa cum a dovedit-o 
în nenumărate rînduri pînă acum, 
tineretul patriei va avea, o pre
zență activă ori unde va fi ne
voie de contribuția sa, nu va pre
cupeți eforturile pentru ca reali
zarea acestor programe de excep
țională însemnătate pentru dez
voltarea economiei naționale, pen
tru propășirea României socialis
te, să se înfăptuiască chiar mai 
devreme decît este prevăzut.

DRUMUL UNEI HOTĂRÎRI DE LA COMITETUL

• •••••

Ilități eficiente care, folosite 
pricepere și inventivitate, le 
permite să-și îndeplinească 
cinste îndatoririle ce le revin 
activitatea amplă ce urmează 
se desfășoare pentru transpune
rea în viață a noilor măsuri ini
țiate de partid.

înfăptuirea în condiții bune a 
prevederilor cuprinse în cele 
două programe naționale depin
de — așa cum se sublinia în ple
nara C. C. *’ ” r' n 
mare ____
care vor fi realizate sarcinile 
ce decurg pentru acest ultim 
an al actualului cincinal. La 
realizarea unui număr însem
nat din obiectivele prevăzute se 
va trece începînd chiar din acest 
an.''Acest fapt pune în fața or
ganizațiilor U.T.C., a comitetelor 
județene și comunale ale Uniunii 
Tineretului Comunist, sarcina de 
a identifica din vreme, obiective
le pentru a căror realizare este 
nevoie de aportul masiv și susți
nut al tinerilor. Și în anul 
1970 Comitetul Central al U.T.C. 
va organiza șantiere naționale ale 
tineretului la marile obiective de 
irigații și îmbunătățiri funciare. 
Secția economică 
U.T.C. s ‘ ‘ . 
împreună cu organele centrale ■ 
agricole, zonele și localitățile în I 
care se vor organiza asemenea 
șantiere. Ele vor fi anunțate la I 
timp. Important este ca acest lu- I 
cru să se facă în fiecare județ sau 
comună, 
comunale_ _____  _____
primul rînd, să cunoască exact 
obiectivele de pe teritoriul res- I 
pectiv, natura și cerințele fiecă- | 
ruia și, în funcție de acestea, 
să-și stabilească programe proprii I 
de acțiune, cu obiective concrete, | 
privind contribuția pe care ur
mează să o aducă la î 
lucrărilor pentru amenajarea 
prafețelor în vederea irigării, de 
îndiguiri, desecări, de combatere 
e eroziunii solului, să organizeze 
șantiere locale ale tineretului. 
Este recomandabil ca elevii din 
comune în cadrul practicii în 
producție să lucreze nemijlocit la 
obiectivele aflate în construcție 
pe teritoriul respectiv.

Ne aflăm în «prag de primăva
ră. în curând se va declanșa cam
pania agricolă, vor începe masiv 
lucrările în cîmp. Este binecunos
cut, aceste lucrări, ca și cele care 
vor urma pe parcursul anului, au 
o importanță deosebită pentru 
viitoarea recoltă. Este datoria or
ganizațiilor U.T.C. să acorde cea

al P. C. R. — în 
măsură de modul în

I
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Pentru două zile, Stațiunea 
pomicolă Bistrița a devenit nu 
numai gazdă dar și un excep
țional cadru de instruire teore
tică și practică a tinerilor po- 
micultori din zece județe 
alcătuiesc bazinul pomicol de 
nord al țării. Discuțiile au cu
prins numeroase referiri com
petente — adesea într-un limbaj 
de' strictă profesionalitate — lâ 
o multitudine de aspecte ale 
activității de producție în acest 
important sector al agriculturii.

Participanții au venit la 
ceasta consfătuire inițiată de 
către Comitetul Central 
U.T.C. cu dorința de a afla ulti
mele noutăți în domeniul pomi- 
culturii, de a desprinde învăță
minte vizînd inițierea și declan
șarea de către organizațiile 
U.T.C. a unor acțiuni specifice, 
sau privind organizarea muncii, 
modalitățile de creștere și îm
bunătățire calitativă a produc
ției pomicole prin introducerea 
urior măsuri agrotehnice și teh
nologii moderne. Dialogul, des
fășurat permanent cu participa
rea unor apreciați cercetători și 
creatori de soiuri, printre care 
Ion Modoran, Ion Ivan și Ion 
Dumitrache, a unor pomicultori 
cu îndelungată experiență, a 
unor activiști și secretari ai or
ganizațiilor U.T.C., vizitele în 
laboratoare și în câmpurile de 
experiență, demonstrațiile prac
tice în livezile stațiunii experi
mentale, toace acestea au oferit 
răspunsuri convingătoare pro
blemelor apărute în cadrul dez
baterilor.

Cum să grăbim intrarea pe 
rod a plantațiilor tinere ? Ce 
trebuie făcut pentru ca anual 
de la fiecare pom să culegem 
rod bogat, fructe 
bună calitate ? Ce 
buie respectate 
la înființarea și, 
apoi, în exploa
tarea unei plan
tații intensive ? 
Prin ce mijloa
ce se poate ri
dica gradul de 
utilizare a unei 
suprafețe 
tate în 
clasic?
oare, 
pentru 
nerirea 
se 
tor 
scheme 
mă 
Iilor și dăunătorilor din livezi? 
Care este cea mai 
agrotehnică pentru plantațiile 
pomicole amplasate pe pante 
mari, în terase sau pe terenuri 
ușor înclinate ? Și, în rezolva
rea acestor complexe probleme 
tehnice și organizatorice, care 
este menirea organizațiilor 
U.T.C., prin ce acțiuni specifice 
pot tinerii spori operativitatea 
și posibilitățile de intervenție ? 
Iată, sub formă de întrebări 
ideile ce au polarizat întreaga 
dezbatere și care și-au găsit 
răspunsuri competente în pro
gramul de desfășurare al con
sfătuirii.

— în pomicultură — preciza 
ing. dr. ION. MODORAN, încer- 
cînd un răspuns la o parte din 
întrebări — tineretul are un 
teren propice de afirmare, nu 
numai prin hărnicie dar — mai 
ales — prin deprinderea secre
telor acestei adevărate meserii, 
prin convertirea măiestriei pro
fesionale în parfumul, frumuse
țea . și bogăția fructelor din li- 

i vezi. Că este așa am să dove- 
I dese prin cîteva exemple. Gră

birea intrării pe rod a unei 
plantații tinere, de pildă, depin
de de cel mult trei factori :
1) atenția acordată lucrărilor la 
înființare — desfundat, pichetat, 
fertilizat și toaleta puietului ;
2) lucrările agrotehnice și de 
formare a coroanei și 3) comba
terea bolilor și dăunătorilor. 

Ori, tocmai acestea sînt lucră
rile ce le execută tinerii cu
prinși în echipele și brigăzile 
pomicole, tocmai ele constituie

aceste obiective în planul de 
acțiuni al organizațiilor U.T.C. 
Așa fiind, se înțelege că anga- 
jîndu-te să execuți asemenea 
lucrări trebuie să simți mereu 
răspunderea perspectivei. Lu
crînd conștiincios și cînd sapi 
groapa în care vei planta un 
puiet și cînd fertilizezi, și cînd 
mînuiești foarfecă de tăiat și 
cînd execuți stropitul contribui 
— deși neobservabil la prima 
vedere — la obținerea fructului 
cu un an sau chiar cu doi ani 
mai devreme, Ia creșterea efi
cienței banilor și muncii inves
tite.

—. Scuzați-mă că vă întrerup 
tovarășe doctor... Eu lucrez în 
sectorul pomicol al cooperativei 
agricole Dragu, județul Sălaj. 
Avem 650 de hectare plantate 
cu. pomi. Citindu-vă broșura 
editată. acum patru ani, noi, 
uteciștii, cu sprijinul direct al 
tovarășului inginer, am procedat 
la înființarea unei plantații 
model pe trei hectare. Vă rog 
să primiți mulțumirile noastre 
pentru că urmînd îndeaproape 
recomandările transmise prin 
broșură, am reușit obținerea 
primelor producții de mere în 
al patrulea an de la plantare. 
Fructele au fost atît de fru
moase incit pe toate le-am valo- 
rificat numai la export. De- 
acum avem de două ori expe
riența la noi acasă : odată pe 
aceea care ține de tehnica mun
cii în livadă, iar apoi pe aceea . 
a urtor acțiuni concrete, cu
rajoase și de largă cuprindere 
ale organizației U.T.C.

Cel care intervenise se numea 
PETRU POP, tehnician pomi
col și secretar al organizației 
” ~ ,. cooperativa agricolă

zații, cele de la fabrica „Steaua 
electrică", de pildă, cu alte cuvin
te, nici acest prim pas care tre
buia făcut de mult, din octom- 
brie-noiembrie, n-a fost mișcat 
decît în ianuarie. „Eu, îmi spu
nea Ion Drogoreanu, șeful secto
rului cultural de la comitetul ju
dețean U.T.C., eu am stat atunci 
o săptămînă la „Steaua" și am 
întocmit programele împreună cu 
fiecare secretar de organizație în 
parte: Altfel nu se făceau /“ 
După cum se vede, nici aceste 
planuri de măsuri nu existau din 
cine știe ce imbolduri lăuntrice, 
ci pentru că venise un 
de la județ" să le ceară, 
bună dovadă, dacă mai 
de vreuna, este aceea 
sfîrșitul lui februarie,
ajuns la „Steaua electrică", înșiși

O plenară nu înseamnă, deci, 
după părerea unuia sau altuia 
din interlocutori, numai forul în 
care se elaborează hotărîrile, 
funcția ei ar fi îngust înțeleasă 
dacă am limita-o doar la atît. 
Plenara constituie și o modalita
te frecventă de analiză a stadiu- 

i în care se găsește o hotărîre 
o dată stabilită, de urmărire a 
traseului pe care a evoluat în 
drum spre împlinirea practică. 
Fără îndoială, așa stau lucrurile 
în cele mai multe împrejurări 
și așa af trebui să stea întotdeau
na, peste tot. Dacă se mai întîm- 

lă și altfel este pentru că o ple
nară este totuși o prezență tem
porară în viața unui comitet 
U.T.C., are loc d6 regulă o dată 
pe trimestru, și depinde de foar
te multe lucruri ca ea să nu ră- 
mînă la suprafața analizei între
prinse, să urmărească cu exigen
ță propriile sale hotărîri și să aibă 
o eficiență reală. De ce anume 
depinde vom vedea imediat din 
constatările făcute recent la ni
velul Comitetului orășenesc Fieni 
al U.T.C.

Pentru a înțelege cît mai bine 
totul, este nevoie să facem, mai 
întîi, cît mai pe scurt, o retro
spectivă și să derulăm secvențe
le de acolo de unde au început. 
Comitetul județean Dîmbovița al 
U.T.C. a stabilit să susțină și să 
caracterizeze hotărîrile plenarei 
C.C. al U.T.C. din 10—11 octom
brie 1969 printr-un plan de ma
suri propriu, care să fie appi. și 
mai amănunțit precizat în_ fieca
re organizație, pe baza recoman
dărilor și sugestiilor cuprinse îr> 
el. Alături de celelalte comitete 
orășenești U.T.C. din județ, pro
babil, cel de la Fieni a răspuns 
îndemnului cu o promptitudine 
demnă de toate aprecierile : exact 
în ultima zi a lui octombrie a a- 
vut loc și aici o plenară în care 
s-a dezbătut și a fost adoptat un 
alt plan de măsuri propriu, cu o- 
biectivele la care se angajau or
ganizațiile U.T.C. din oraș, în- 
cepînd cu acțiunile în sprijinul 
procesului de producție și înche
ind cu cele legate de activitatea 
de pregătire politică. Pînă aici — 
toate bune. Mai departe însă lu
crurile au început să se împleti
cească; Operativitatea atît de fo
togenică a comitetului orășenesc 
U.T.C. s-a irosit pur și simplu în 
gol pentru că vreo două luni 
după aceea nu s-a mai întîmplat 
nimic. Organizațiile din oraș s-au 
lăsat foarte greu atrase în circuit 
și au reacționat cu o încetineală 
care avea să compromită multe 
din intențiile comitetului orășe
nesc U.T.C. Mai întîi că nici pro
gramele proprii ale unor organi-
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FINALIZAREA
. (Urmare din pag. I) logice vandabile, ca, de exem

plu, metodele termice.

„tovarăș 
Cea mai 
e nevoie 
că, spre 
cînd am

inexistent, o comisie de propa
gandă tehnică fusese constituită, 
sau nu, nu se mai știa precis, deci 
nici nu mai era nevoie să mi se 
spună că exista cel mult pe hîr- 
tie — și așa mai departe. La ca
pitolul pregătirii politice, de ase
menea, lucrurile nu stăteau prea 
strălucit. Multe din obiectivele pe 
care organizațiile înseși și le pro
puseseră, chiar dacă cu un ajutor 
oarecare de la județ, erau neres
pectate cu dezinvoltură tot de 
ele.

Și, bănuiesc că situația se pre
lungea, cu unele trăsături identi
ce, și în alte organizații deoarece 
chiar în ziua cînd am ajuns acolo 
se făceau ultimele pregătiri și 
urma să aibă loc după-amiază o 
nouă plenară a comitetului oră
șenesc U.T.C. O plenară care, așa

I
I
I
I
I

de cea mai 
condiții tre-

U.T.C. din 
Drago.

— Un alt

cheierea contractului și intro
ducerea temei în planul de cer
cetare, nu pierdem legătura cu 
beneficiarul. Dimpotrivă. După 
ce - trimitem planul detaliat al 
cercetării, solicităm un respon
sabil care să urmărească mo
dul în care institutul își înde
plinește obligațiile asumate și 
dacă planul cercetării este res
pectat sau modificat. Uneori, 
ca urmare a altor cercetări, a- 
cest plan se modifică, ceea ce 
face să se micșoreze volumul 
de muncă și să se reducă dura
ta cercetării.

— In activitatea de cercetare 
aplicativă a I.C.F.E. o pondere 
foarte mare o au lucrările 
punere în valoare a noilor 
căminte de țiței și gaze, 
dezvoltare a exploatării la 
cămintele deja descoperite. Une
le procedee de exploatare rea
lizate de institutul dvs. au con
tribuit Ia accelerarea progre
sului tehnic în domeniul extrac
ției de petrol. Mă gîndesc la 
metodele de mărire a procentu
lui de recuperare a zăcăminte
lor ți la dezvoltarea acestora 
pină la faza de procedee tehno-

de 
ză-
de 

ză-

— Zăcămintele de țiței 
descoperite Ia Suplacu de 
cău și -Gura Ocniței, riu 
prin rocă datorită vîscozitățfi-, 
mari. Pentru exploatarea loif, 
am recurs la metodele termice. 
Ele au fost experimentate și în 
alte țări, cu rezultate diferite ; 
noi am reușit, pentru prima dată 
în lume, să le aplicăm pe scară 
semiindustrială, pe o suprafață 
de 30 ha. Aprinzătorul de strat 
(realizat de dr. ing. Aldea și 
ing. Petcovici și brevetat în 7 
țări) este atașat sondei de com
bustie ; de la aceasta flacăra 
se propagă spre sondele de re
acție. Propagarea este foarte 
lentă, circa 10 cm pe zi, un pa
nou de 4 ha acoperindu-se abia 
în 4 ani. în scțiimb, factorul 
de recuperare este de 4—5 ori 
mai mare decît cu vechile meto-. 
de. Metoda a solicitat interesul 
unor firme din Eranța, R.A.U., 
Nigeria, Venezuela.

O altă metodă, pusă la punct 
în I.C.F.E., este erupția artifi
cială. Actualmente, majoritatea

greu,
Bar- 
curg

sondelor produc prin pompaj, 
procedeu costisitor și dificil, da
torită creșterii adîncimii sonde
lor. De aceea, ing. Ion Bodea 
a. propus să fie reconsiderat 
sistemul .de producție prin erup
ție artificială, care constă în 
introducerea gasliftului în stra
tul de țiței.

— Spre deosebire de alte in
stitute de cercetări, la I.C.F.E. 
Cîmpina media de vîrstă este 
mai ridicată, ceea ce înseamnă 
că sînt mai puțini cercetători 
tineri. De asemenea, n-am re
marcat existența unor teme de 
cercetare rezolvate integral de 
tineri. Din ce cauză ?

— în general, tinerii cercetă
tori au obținut rezultate valo
roase, chiar dacă n-au lucrat 
independent. Numeric, într-a- 
devăr avem puțini tineri cerce
tători. Dar nu din vfria noastră 
în ultimii ani au venit în in
stitut mulți tineri absolvenți, 
repartizați pe baza notelor mari 
obținute în timpul studiilor. 
Făcînd, însă o verificare a apti
tudinilor lor de cercetători 
științifici, am fost uimiți con- 
statînd că, din cei 30 de tineri, 
doar - 3 au reușit să promoveze 
acest examen. Nefiind apți pen
tru cercetare, ceilalți au fost 
trimiși în producție, unde, fără 
îndoială, vor ști să se facă utili 
Acest rezultat surprinzător ne-a 
pus pe gînduri. De aceea, am 
hotărît să urmărim cu atenție 
activitatea tinerilor cercetători, 
pentru a selecționa doar pe cei 
care dovedesc aptitudini pentru

secretarii organizațiilor din secții 
uitaseră de existența unor astfel 
de planuri, spuneau pur și sim
plu că nu le au, iar după aceea 
dădeau totuși peste ele în vreun 
dosar. Cred că nu mai este ne
cesar și un alt argument pentru 
a demonstra că de îndeplinirea 
lor nu se mai interesase chiar ni
meni. Nu mai departe decît în
suși programul de lucru al comi
tetului U.T.C. pe întreprindere 
oferea destule exemple în acest 
sens.

Am văzut acest plan mai întîi 
la comitetul orășenesc U.T.C. cu 
multe „nu“-uri sau semne de 
întrebare în dreptul unor activi
tăți ce se anunțaseră cîndva atră
gătoare ; am discutat apoi, în în
treprindere, cu tinerii, și am în
țeles la fața locului de ce urnise
ră lucrurile atît de greu și se în- 
tîrziase întreaga acțiune cu vreo 
două-trei luni : se făcuse totul 
pe deasupra sau deloc. Niște 
olimpiade pentru lăcătuși și con- 
fecționeri erau încă tot intenții 
deși trebuiau de mult pregătite, 
un concurs între secții, pe tema1 
întreținerii locului de muncă, era

cum spuneam la început, nu voia 
nimic altceva decît să analizeze 
stadiul aplicării hotărîrilor luate 
în cealaltă plenară, cea din oc
tombrie. Secretarul comitetului 
orășenesc, Ion Dinu, a ținut să și 
precizeze mai înainte: „Nu do
rim să mai stabilim alte măsuri 
peste celelalte. Vrem doar să știm 
ce s-a întîmplat cu acelea". 
Ceea ce, la urma urmei, nu era 
deloc rău.

Ce s-a ales însă pe parcurs din 
aceste dorințe generoase, asta este 
cu totul altceva. Și anume, din 
mai multe motive. Mai în
tîi, că pregătirea plenarei, 

. despre care mi se vorbise 
ca despre un element de 
mult Qîștigat, nu prea se putea 
numi astfel. Am întrebat eu în
sumi, cu vreo cîteva minute 
înainte de a începe plenara, cred 
că aproape jumătate din pârtiei- 
panți am hjtrebat, ce anume 
urma să se discute Ia ședința a- 
ceea, pentru ce fuseseră invitați 
acolo, și n-a putut nici unul 
să-mi răspundă. Așa îneît, mi-arn 
dat seama că oamenii nu fuseseră 
chemați decît ca să facă act de

prezență, prezența lor fusese 
confundată probabil cu partici
parea. însă pentru ca ei să parti
cipe cu adevărat ar fi trebuit 
pregătiți din timp, puși în cunoș
tință de cauză, îndemnați să-și 
exprime deschis observațiile lor 
personale. Mi se pare că prin 
pregătirea unei plenare nu putem 
înțelege numai pregătirea mate
rialului. Apoi, nici materialul a- 
cesta n-a lost chiar o analiză, așa 
cum ar fi vrut să fie, ci mai cu- 
rînd o informare, pentru simplul 
motiv că n-a intrat în miezul 
unor fenomene, încercînd să le 
explice și să afle cauzele (unul 
din fenomene putea fi, de pildă,
chiar încetineala și întîrzierea de ■ 
care vorbeam, dar despre aceasta I 
nu s-a vorbit aproape deloc), ci | 
s-a mulțumit să facă un fel de 
trecere în revistă sumară, oare- I 
cum contabilicească : s-a ținut, ■ 
nu s-a ținut... în plus, această ■ 
informare nu a tost întotdeauna 
exigentă și severă, ba chiar une
ori s-a îndepărtat și dp la corecti
tudine, devenind- mâi—cutând. 
dezinformare. Un singur -exem
plu : afirmația din referat care 
susținea că unele organizații de 
la „Steaua" sau liceu rămăseseră 
cu cîte o temă-două în urmă față 
de graficul tot <' 
în realitate aproape pe dos. Se 
mai găseau încă, la data aceea, 
organizații care nici 
guraseră activitatea < .
politică, iar multe altele abia dacă 
se achitaseră de prima temă — 
și aceea abia în ianuarie. Distan
ța de la realitate pînă la ceea ce 
se informa nu fusese străbătută 
decît în imaginația lui Ion Dinu, 
secretarul comitetului orășenesc 
U.T.C.
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CONSFĂTUIREA
TINERILOR

fără să 
material sădi- 

Sint elaborate 
eficiență maxir 
combaterea bo-

potrivită

exemplu — își reia 
firul discuției 
tovarășul Mo
doran— îl poa- . 
te constitui ac- , 
țiunea desfă
șurată în direc
ția ridicării 
gradului de uti- . 
lizare a supra
fețelor plantate 
în sistem 
Tineretul 
participa 
plantarea 

buștilor fructiferi. dar 
ales a ' coacăzului și 
urului. Un hectar astfel 
tat a adus, în cadrul

această .muncă. Conducerea in
stitutului cunoaște activitatea 
lor prin intermediul unor fișe 
de .caracterizare, întocmite de 
șefii secțiilor și laboratoarelor 
în care lucrează. Dirijarea spre 
alte domenii de activitate con-, 
stituie rezultanta logică, unica 
metodă pentru folosirea eu- 
noștințelor celui care n-a fost 
atestat ca. cercetător. Atestarea 
nu este însă definitivă decît 
după trei ani, în acest timp 
activitatea tinerilor fiind urmă
rită cu aceeași atenție. Pentru 
a le veni. în ajutor, am organi
zat un ciclu de prelegeri care 
să-i familiarizeze cu metodica 
cercetării științifice. Sperăm 
astfel câ tinerii cercetători să 
fie pregătiți pentru o muncă de 
creație independentă și să obți
nă rezultatele dorite.

— Am dori să cunoaștem 
tcvâ detalii privind modul 
alcătuire și temele incluse 
planul de cercetare din 
an, precum și importanța 
pentru economia națională.

— în planul de stat au fost 
înscrise teme privind punerea 
în exploatare a noilor zăcămin- 

' te de țiței și gaze și îmbunătă
țirea exploatării celor existente 
în unitățile productive, care să 
permită o creștere a producției 
și o reducere a cheltuielilor în 
valoare de 45 milioane lei. Eco
nomii si depășiri ale planului 
de producție însumînd alte zeci 
de milioane lei anual se vor 
obține prin extinderea aplicării 
exploatării prin combustie sub-

cî- 
de 
în 

acest
lor

terană a zăcămintelor' de țiței 
greu, prin extinderea forajului 
cu jet, prin aplicarea metode
lor de mărire a productivității 
sondelor etc. Doar un exemplu : 
forarea unei sonde necesită 
mari cantități de metal înma
gazinat în țevi cu parametri di
feriți, în funcție de presiunea 
straturilor pe care le străbat, 
presiunea gazelor etc. Calculul 
pentru stabilirea variantei op
time de construcție a sondelor 
necesită un volum de muncă 
foarte mare. De aceea s-a ape
lat la calculatorul numeric al 
Filialei Academiei Republicii A 
Socialiste România din Cluj. 
Comparativ cu metodele ac
tuale utilizate în diferite țări, A 
algoritmul elaborat de dr. ing. “ 
Ion Lari, duce la _____ 1
minime de oțel pe metru fo- 
rat. Numai datorită preci- V
zici algoritmului se stabi
lesc reduceri de metal de 4,5 la 
sută, iar în cazul utilizării noi- A 
lor coeficienți de siguranță, sta
biliți în funcție de natura for
mațiilor străbătute, consumul A 
de metal scade pînă la 10o/0. ”

Totodată se vor obține impor
tante economii de valută prin : A 
construirea și perfecționarea a- " 
paraturi! de cercetare, evitîn- 
du-se importul ; fabricarea pe A 
scară semiindustrială în insti- ™ 
tut a unor aditivi necesari fo
rajului și extracției, |care să-i A 
înlocuiască pe cei din import:® 
executarea, în afara planului 
de Cercetare, a unor lucrări » 
pentru alte țări. ™

consumuri

Nu e de mirare, în condițiile E 
acestea, că cei care au luat cu- ■ 
vîntul n-au făcut nici ei decît să 
rămînă în nota referatului, adică 
au informat și ei ce au mai făcut 
sau nu, dar nu s-au aventurat să 
analizeze nimic. Și s-au așezat 
repede la locul lor. în felul a- 
cesta, plenara de la Fieni nu pu
tea fi decît un prost exemplu, o 
încercare nereușită de a itrmări 
cit de cît eficient stadiul aplicării 
unor hotărîri stabilite de același 
organ anterior și de aceea eșecul 
final, pus față în față cu intenții
le inițiale, era aproape inevitabil.

Nu este, aceasta, decît una 
din consecințele directe de a ve
dea plenara într-un unghi cu o 
deschidere prea mică, a cărei uti
litate se păstrează doar între cele 
două momente ale începerii și 
încheierii ei. Or, dacă vrem cu 
adevărat să știm exact, poate 
chiar în fiecare moment, mersul 
și evoluția unei hotărîri, o plena
ră, limitată la durata unei simple 

- ședințe și convocată numaijo dată 
F la trei luni, nu este o unitate de 

măsură corespunzătoare și nici 
® nu poate rămîne unica posibi

litate. Fără să mai amintim și 
aici necesitatea absolută a ,cu- 

® noașterii hotărîrii de către toți ti
nerii, a antrenării lor la îndepli- 
nirea măsurilor stabilite, există 

® anumite îndatoriri în primul rînd 
pentru activul comitetului orășe
nesc sau coordonator U.T.C., 
pentru cei care participă în mod 
obișnuit la fiecare plenară. în 
mod normal, orice plenară are 
înaintea ei o perioadă care, ca să 
fie într-adevăr „perioadă de pre- 
gătire“ trebuie înțeleasă ca o 
studiere atentă a problemelor 
care îi vor face obiectul, trebuie 
raportată de fiecare membru al 
comitetului la noțiunea de anali
ză. în al doilea rînd, după fie
care plenară urmează o altă pe
rioadă, care de multe ori este 
neglijată total și în care ar trebui 
de fapt ca același activ, după ce 
participase la desfășurarea lucră
rilor, să pătrundă acum, cît mai 
adine, în rîndul tinerilor și să în
lesnească traducerea în fapte a 
hotărîrilor prin efortul lor per
manent.

O acțiune de asemenea însem
nătate nu se poate mărgini doar 
la un rol mărunt de informare 
reciprocă ce se poate face, la 
urma urmei; pe atîtea alte căi. 
Plenarei trebuie să i se acorde 
dimensiunile analitice cuvenite.
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D. MATALA .

clasic, 
poate 

la
ar-" 

mai 
sme- 
plan- 

sta- 
țiunii noastre, un venit supli
mentar de circa 6 000 lei.

— De fapt, secția economică 
a C.C. al U.T.C. a intervenit to
varășul VIOREL VIZUREANU, , 
șeful sectorului probleme so
ciale și profesionale ale tinere
tului sătesc — a recomandat 
ca in județele cu pondere po
micolă să se inițieze astfel de 
acțiuni. Nu este lipsită de im
portanță precizarea ca part’ci- 
panții la consfătuire, odată în
torși acasă, să meargă la pre
ședinții și inginerii cooperative
lor agricole și să-i informeze , 
asupra celor văzute și ascultate 
la Stațiunea experimentală po
micolă Bistrița, să sublinieze 
această ultimă informație: a- 
vantajele duble ce Ie pot obține . 
unitățile agricole prin plantarea 
arbuștilor fructiferi în interva
lele din livezile înființate după 
sistemul clasic. Ar fi un cîștig 
cu rezonanță deosebită în viitor 
dacă fiecare organizație U.T.C. 
ar planta încă din această pri
măvară un lot experimental.

— In județul Bistrița — a 
venit răspunsul tovarășului AU-■ 
GUSTIN MATEUȚ, prim secre- - 
tar al comitetului județean 
‘U.T.C. — tineretul s-a angajat 
să planteze arbuști fructiferi pe 
șaizeci de hectare plantație pe 
rod. Toate lucrările pregătitoa
re, de plantat și întreținere vor ! 
fi executate de către tineri. 
Aceasta este una din principa
lele noastre acțiuni patriotice 
prevăzute pentru primăvara lui 
197(1.

— Vă mulțumesc pentru com
pletări, a revenit în' discuția 
cercetătorul ION MODORAN. 
De fapt, intervențiile pot fi am
plificate pentru că oricare din- 1 
tre aspectele producției pomi
cole ar fi ridicată, prin mii de 
fire este legată de activitatea 
dv. a celor din sală, a tinerilor 
din unitățile pe care le repre- 
zentați. De pildă, pe oriunde am 
mers în vizitele de studiu și .' 
cercetare am observat că tinerii 
erau aceia care transportau în 
livadă îngrășămintele, ei erau 
componenții echipelor fito-sa
nitare. De asemenea, la lucră
rile de plantare, la cele .de în
treținere erau concentrate în 
majoritate brațe tinere. Așa că 
sînt explicabile nu numai inter
vențiile de pînă acum, dar toa
te discuțiile care se poartă în , 
această sală, unde prin ideea de 
organizare a consfătuirii se vi-! 
zează activitatea tineretului 
permanentizat în pomicultură, 
contribuția lui la edificarea pe 
măsura condițiilor create a a- 
cestui sector de producție.

în ultimă instanță, totul s-a 
concretizat în aprecierea că TU 
NERETUL POATE PARTICIPA 
CU O EFICIENTA SPORITĂ 
LA ÎNFĂPTUIREA INDICA
ȚIEI DE PARTID ȘI DE STAT 
DE A SPORI PRODUCTIVITA
TEA LIVEZILOR ȘI CALITA
TEA FRUCTELOR* în angaja
mentul ce prevede că în primă
vara acestui an TINERETUL 
VA PLANTA CU POMI FRUC
TIFERI PESTE O MIE DE 
HECTARE.

GH. FECIORU

La uzina „Rulmentul" din 
Brașov, tînăra sortatoare An- 
driaș Viorica este bine apre
ciată, datorită rezultatelor pe 

care le obține în muncă. 
Foto: C. CIOBOATA
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OPȚIUNILE TEATRULUI
STUDENȚESC

ro
sin:
in- 

oa-

Premisele teoretice ale 
lului teatrului studențesc 
aceleași pentru toți: mai 
tîi existența unui grup de
meni, eventual talentați, pen 
tru care teatrul să nu fie nu 
mai tin hobby, ci un fel ne 
cesar de a se exprima; apoi < 
opțiune de repertoriu care sa 
includă în același timp o pa
siune, un gind programatii 
limpede; în sfîrșit, propunerea 
unui stiț spectacular care si 
semnifice o anume poziție, ir 
nici un caz neutră, față de ac 
tul teatral.

Etapa hucureșteană a „Pri 
mânerii studențești" ne-a pro 
pus cîteva sugestii de aborda 
re in unghiuri variate a aces
tor realități. Repertoriul ești 
înainte de toate grăitor • cla 
sici (Caragiale, Mii !l Sehas 
tian), autori tineri (Radu Du
mitru, D. Solomon, Emil Pa- 
raschivoiu), contemporani iluș
tri (Sean O’Casey), dramati
zări după opere celebre (Na
sul de Gogol, Frau Jenny 
Freiber de Theodor Storm) și 
mai ales foarte multe poezii în 
diverse maniere de reprezen
tare, cel mai adesea în com
binații inedite cu muzică, cu 
dans și cu ppntomimă.

Reprezentații capabile să 
răspundă unei maxime exigen
țe profesioniste au fost puține 
și nu acest aspect ne-a inte
resat în primul find. Ne-au 
reținut mai cu seamă momen
tele de teatru care au inclus 
în ele un gînd de creație, o 
intenție vizibilă, o idee ori
ginală. In această ordine de 
idei, credem că spectacolele 
poetice, expresii ale unor stări 
lirice intense și concentrate 
explorări ale zonelor sufle
tești profunde (recitalurile Ca
sei de cultură a studenților, 
de pildă), reprezentînd una 
dintre tendințele cele ; mai 
rodnice ale artei studențești 
de azi. Alte cîteva spectacole 
(Nasul de Gogol — Casa de

nefiind pu- 
decernareti

ansamblu’

cultură a studenților, A 12-a 
zi a săptămînii de Radu Du
mitru .— Arhitectură, Cîine 
de vînzare, de Emil Paras- 
chivoiu și Chibritul de D. 
Solomon — Medicină) ne-au 
oferit cite o mostră de evo
luție creatoare — la niveluri 
artistice, desigur, inegale — 
ne coordonatele teatrului mo
dern. Participarea Universită
ții cu spectacolul în limba 
germană Frâu Țenny Freiber 
a ilustrat un alt fel de mo
dernitate : precizia nuanței 
'•ornice, intuiția caractereolo- 
gică, priceperea de a crea din 

■îteva elemente o atmosferă
Au fost și spectacole care

nu au semnificat mare lucru, w 
Lectura neutră, diletantă, dar 
pe alocuri expresivă a Um
brei unui franctirol de Seaa 
O’Casey (A.S.E.) sau suprali
citarea bufonă, artificială, de
parte de spiritul operei, iată 
două din primejdiile contrare 
care pîndesc teatrul studenți
lor. Ele demonstrează că lip
sa poziției față de text sau 
dimpotrivă, excesul de „pozi
ție" care deformează textul 
sînt tot atîtea puncte păgu
bitoare.

București.

0 modă a reinterpretării 
operelor folclorice

în ultima zi s-au, perindat pe 
scenă ansamblurile folclorice 
ale Universității, Institutului 
politehnic, Agronomic, Casei 
Studenților ; Ia acestea, dacă 
s-ar fi adăugat și participarea 
de altfel anunțată pe afiș, a 
formațiilor fol. lorice din Insti
tutul de petrol, gaze și geologie 
și a Academiei de Științe Eco
nomice — competiția folclorică 
ar fi fost de o și mai mare am
ploare. Este lesne de înțeles că 
în acest fel concurența a fost 
mai largă, juriul 
în dificultate la 
premiilor.

„Ciuleandra" 
folcloric . al Universității, deose
bit de celelalte, s-a prezentat 
în mare parte cu un program 
autentic, nestilizat, piesele ar
tistice interpretate și-au păstrat 
robustețea folclorică specifică

Merite deosebite se cuvin în
drumătorilor artistici ai ansam
blului. dirijorul Uie Mărțuică 
și istructorului coregraf Ando-

din Oaș în „virtuți" afolclorice, 
superficiale, imitate după cele 
originale. Piesele folclorice in
terpretate de ansamblul univer
sității, răsplătit pentru origina
litate cu locul I. au constituit 
un model de cum trebuie să se 
facă valorificarea, tezaurului fol
cloric. Au existat însă și an
sambluri studențești, din pă
sate majoritatea, care au exce
lat prin stilizări mai vechi sa: 
de ultimă modă prin „reinter- 
pretări'l folclorice. Uneori, ca 
în cazul studenților de ia agro
nomie, costumele populare, ca- 
trințele fetelor au" fost reactua 
lizate după jurnalele mondene 
Ansamblul folcloric „Doina" a! 
Casei studenților, cel mai nu
meros, cel mai bine dotat (nu 
și ce! mai bine îndrumat) cart 
deține pe statele sale două de
cenii de activitate, nu s-a pre
zentat 'la Festival pe potriva 
așteptărilor deși se spune că be
neficiază de o îndrumare artisti
că excelentă : Gb. Baciu

ne Pîrvu, care au reușit să pună 
in valoare piese de înaltă ținu
tă artistică și interpreți deose
bit de talentați. Dintre aceștia, 
o revelație a festivalului, stu
dentul Paul Stingă, care a făcut 
din clasicul instrument de a- 
companiament poate puțin ba
nal, oricum nu este vioară — 
țambalul un instrument solist. 
Cîntecul de pe coarde al lui 
Paul Stingă poate fi asemuit cu , 
cîntecul de la naiul lui Gheor- . 
ghe Zamfir. în același ansam
blu,. cîntărețele Ioana Cherciu 
și Luci Marinescu — cu deose
bite calități vocale au știut să 
se supună „canoanelor" cîntecu- 
lui popular. Remarcăm de la 
Universitate și pe virtuoșii că
lușari și dansatori din Oaș. De- 
numindu-i astfel vom glosa ter
menul fiindcă nu trebuie înțe
les că au transformat dansurile

tist emerit, director artistic ț 
Constantin Arvinte, îndrumă
tor muzical — instructori du o 
bogată activitate în folcloristi
că. Cu excepția „dubașilor" 
dans din zona pădurenilor — 
celelalte treisprezece piese ale 
ansamblului „Doina" au consti
tuit interpretări obișnuite, ne- 
frămîntate de uri fior poetic 
Deși în repertoriul său erau în- 

. scrise piese din diverse zone 
folclorice ale țării, s-a jucat și 
s-a cîntat „ca la București". 
Unele, obiceiuri Drăgaica. Cu
nuna, Călușul — piese de re
zistență care și-au cîștigat fai
ma, au fost golite de conținut 
și transformate în „dansuri" de 
virtuozitate. Cununa, străvechi 
obicei agrar oficiat în Transil
vania — o strălucită mărturie a 
vechilor noastre îndeletniciri 
statornice — a fost transforma1

într-o „suită" de dansuri arde
lenești, desfășurate „iureș", cu 
intermezouri lente de balet în 
costume populare. Călușul, un 
joc bărbătesc echilibrat, avînd o 
monumentalitate proprie, sub
liniată prin mișcare și melodie 
interpretat de studenți a deve
nit sub îndrumarea maeștrilor 
un dans de efebi. Nu trebuie să 
mai subliniem ce rol nefast îl 
poate avea asupra creației popu
lare un ansamblu folcloric de 
anvergură care se prezintă cu 
„prelucrări" neinspirate pe o 
piesă artistică pe care și-a pus 
amprenta seculară originalita
tea. în ce fel de jocuri populare 
au constatat maeștri ansamblu
lui folcloric „Doina" că dansa
torii sfîrșesc dansul îngenun
chind în fața publicului ? Tran- 
sferînd o modă „.profesionistă" 
ia aceste formații artistice stu
dențești amatoare calitatea 

s conținutul și mesajul artei fol
clorice nu s-a îmbunătățit. U- 
niunea Asociațiilor din Centrul 
Universitar București — în 
urma „Festivalului de primă
vară" — va desprinde, credem, 
concluzii corespunzătoare și va 
hotărî — în ce măsură echipele 
artistice studențești, prin fel’il 
cum sînt îndrumate, contribuie 
la educația artistică. fa< o po
zitivă propagandă folclorică în 
mijlocul masei studenților, cu 
atît mai mult cu cît în aprilie 
va avea loc concursul pe țară 
al formațiilor artistice studen
țești care va reuni la București 
potențialul artistic al tuturor 
centrelor universitare din țară.

I. M.

Un poet lipsit de debut, așa 
ne pare Dan Laurențiu. Căci, pe 
cind cei mai mulți dintre noi ne. 
grăbim la anii douăzeci să strin
gent între coperți friabile de pla
chete puținul abia încropit, Dan 
Laurențiu a continuat să aștepte 
meditind, nepăsător la succese 
și rumori ; abia cind a ajuns îi. 
preajma acelui hotar — variabL 
— dantesc, „în mijlocul drumu . 
lui vieții noastre" distinsul poe. 
a acceptat să dea la iveală < 
carte, așteptată îndelungă vremi 
de cunoscătorii reali ai poeziei 
Mai e vorba de un debut ir 
„Poziția aștrilor" (Editura pentri 
literatură, 1967) ? Da, in cazul că 
vom limita ințelesui acestui cu 
vint strict la acela de prim pri
lej editorial de a-1 cunoaște pt 
un autor. Cărțile care configu 
rează un destin literar de excep
ție, fie ele cele dinții in șirul ce
lor semnate de un autor, nu mai. 
pot fi pe de-antregul „debuturi1 
(cu mulțimea de îngăduințe so
licitate discret), cum n-au fost 
așa ceva „Plumb", in 1916, „Poe
mele luminii" in 1919, negreșit 
„Cuvinte potrivite" în 1927, și. 
din fericire, am mai putea con
tinua cu exemple.

într-o bună cronică din „Scin- 
teia", Mircea Simionescu defi
nea cu pătrundere specificul poe
ziei lui Dan Laurențiu : „Semni
ficații bine cuprinse în vers, o 
anume concentrare a imaginii, o 
permanentă și rapidă pendulare 
a conștiinței lirice intre sorii u- 
niversului __
delicată a propriei inimi 
Iași critic __ „ 2‘.. 
eventuala acuzație de ermetism 
la adresa acestei poezii, subli
niind că lectura atentă. nu in- 
tîrzie, dimpotrivă, să pună în 
lumină, in spatele curgerii ri-

de ILIE CONSTANTIN

tuale a cuvintelor, o viziune poe- 
■ ică limpede și coerentă, cu ele
gante și inteligibile sensuri u- 
nane, cu o vibrație ce s6<simt-; 
■enind din adincuri".

Fuga de frivolitate în gindirc 
aspectul profund față de cititos 
:i de arta scrisului, dau gestulu' 
liric al lui Dan Laurențiu un ae: 
le exorcism — cum spunea ci
neva — o necontenită demnități 
i intonării. Prea mulți poeți îș 
ipresc zborul la altitudinea mi
nimă a simplei comunicări dc 
;tăfi, adesea difuze, la mici ob
servații pretențioase despre lu
mea de lucruri.

Nerenunțînd la 
ibsenței debutului

constatarea 
tradițional 

' la acest poet, vom observa însă 
•louă faze, relativ distincte, nu

S3

iiiwm
cosmic și mișcare: 

i“ : ace- 
se grăbea să înlăture

din ansamblu, urmărindu-te -în
delung ; nici nu știi ce să ad
miri, mai întîi : adîncimea idea- 

nobila rostire (unde 
strălucitoare sînt în

că niște diamante).

Formația de dansuri populare ! 

a Institutului Agronomic din

SEBASTIAN COSTIN

TEORETICIENII
(Urmare din pag, l)

<le cititori 
își cheamă

bi- 
în

cifră mare 
bliotecarii 
ajutor familiile și prietenii 
trecîndu-i in fișe cu dezin
voltură (și, firește, ce im
portanță mai are faptul că 
într-o fișă descoperi că un 
cititor, pasionat, vezi doam- 

a împrumutat volumul 
dintr-o carte, volumele 
II lipsind dintotdeauna 
inventarul bibliotecii)! 
importanță ar avea că 

la un simpozion n-au parti
cipat decît elevii de la 
clasele mici ale școlii ge
nerale care n-au înțeles ab
solut nimic ! Ce importanță 
ar avea că sint conferințe 
lungi, plicticoase, nepotrivi
te ca stil, ton și uneori nici 
ca problematică cu preocu
pările tinerilor participanți! 
Ce importanță ar avea că 
sînt mulți care privesc sea
ră de ;seară micul ecran aca
să fără să aibă habar că 
fac „munca culturală" ra
portată ca atare de atîți res
ponsabili de cluburi ! Ce 

importanță... Exemplele ar 
prea numeroase pen-

tru a le înșira pe toate. 
Să raporteze, acesta e o- 
biectul muncii culturale a 
unora, pe care noi îi numim 
blind teoreticieni. Ce să 
raporteze ? Orice, ajungînd 
să se împodobească strălu
citor cu cuvinte tip „am or
ganizat .jocurile de șah pe 
data de...“ (cind el de fapt 
n-a făcut altceva decît să 
joace șah la cămin). Nu. Să 
se facă educație, acesta este 
obiectul muncii culturale. 
Să se facă mai mult și să se 
raporteze mai puțin (unde 
ar fi fericirea asta !). Să nu 
desfășurăm o activitate cul
turala in pustiu sau în peș
teră (uneori căminele și ca
sele de cultură sint, din ne- 

- îngrijire, din regretabilă ne
glijență gospodărească, pus
tiuri și peșteri)! De fapt, 
pe nimeni nu interesează 
citi tineri au fost Ia o ma
nifestare culturală ci ciți 
au înțeles-o 1 Calitatea 
muncii culturale este de a 
educa prin cultură. A-ți în
suși noțiunile de cultură 
înseamnă și a te educa în 
sensul celor mai frumoase 
îndemnuri dintotdeauna.

numai prozodic, în scrisul său 
de pînă acum. Din întîia vom 
exemplifica cu poezia „Eroul": 
..Și cînd va fi o pace cum alta 
nu mai este / Și-a treia oară 
vor cinta cocoșii / Să-i spuneți 
la ureche o poveste. / Din zilele 
pierdute ale Scufiței roșii / /’ 
Căci el va termina să traver
seze I Rîul bogat de spaime în 
înot, ./ Și-ajuns pe malul unei 
noi geneze / Va rîde-ncet că 
n-a murit de tot ! t Ci i-a ră
mas curajul să umble între ma
luri / Asemeni unui paznic bă- 
trîn cu ochii roșii, / Sfidînd 
eternitatea acestui somn de va
luri / In care se îneacă și-alba
troșii" (din „'Poziția aștrilor", 
p. 34—35).. Tn această frumoasă 
poezie despre extincție, deși 
gîndirea are gravitatea specifică 
lui Dan Laurențiu, personalita
tea poetului 
alta decît cea 
plan prozodic 
nu va mai fi,
succesiune, adesea nici 
ci frîntura de vers. în „Eroul' 
Dan Laurențiu încă mai explică, 
ulterior el va implica ; aluzia, 
exprimarea incompletă, trecerea 
bruscă de la un. gînd la altul 
(de unde și o punctuație pro
prie. simplificată) acestea și al
tele vor face să crească densi
tatea poetică și ideatică, • pu- 
nîndu-1 oarecum ’n dificultate 
pe lectorul comod. Această tre
cere importantă nu are ioc de 
la o carte la alta ci. presupu
nem, s-?a întîmplaț înainte de 
„poziția aștrilor".

Dan Laurențiu are darul de a 
se exprima fericit-oraculnr. eîte 
un vers se detașează amețitor

este, întrucîtva, 
care va urma : în 
unitatea gîndului 
ca aici, strofa în 

versul,

tică sau 
metafore 
castrate 
Iată, de pildă, un stih de o ex-

■ traordinară pregnanță poetică. 
..Firul cu plumb coboară în in
fern": rămîi mut, ca la brusca 
ivire înaintea ta a unui abis.. 
Mărturisim că. uneori, copleșiți 
de asemenea triumfuri, nu mai 
facem altceva decît să repeiăm, 
de mai multe ori, cuvintele de 
aur : „Firul cu plumb coboară 
în infern". Despre acest vers se 
pot scrie zeci de pagini de co
mentariu.

Sau poezia „Sunt lacrimae 
rerum". excepțională, care de
butează cu două versuri despre 
care ii lăsăm pe cititorii înșiși 
să-și facă o părere : „Iată cum 
aleargă spre cerul guvernat de 
roze / porcii din mocirla sub
conștientului" și se încheie cu 
altul pe măsura lor : „prin fe
reastra udă de lacrima lucru
rilor"!

în poezia „Pînă la capăt" (din 
„Călătoria de seară"), un distih 
ne șochează prin intensitatea 
trăirii : „dac-aș putea să stau o 
clipă în fața mării I drept și 
strigînd a mea e vina". Se re
marcă tehnica juxtapunerii for
țate a*unor propoziții diferite, 
cu simplificarea punctuației. 
Acest deziderat al asumări; 
unei vinovății grave pare a fi 
o soluție la următoarea medi
tație din eseul său „O coborîre 
în Maelstrom" : „și atunci, dacă 
însăși tentația ordinii, măsurii 
și echilibrului coexistă cu aceea 
a dezastrului și destrucției, mă 
întreb în blîndul întuneric al' 
cuvintelor care-mi încununează 
fruntea : a cui e vina?" în altă 
parte poetul îi îndeamnă pe cei 
ce-1 ascultă : „urcați în fugă 
scările după mine t coborîți în 
fugă scările după mine / și cînd 
nu veți mai ști dacă fugiți în 
sus ori în jos / va fi pentru 
viață și moarte un impecabil 
extaz". Treptele de care se vor
bește aici nu sînt altele decît 
cele ale cuvintelor.

Despre ființa însăși a poetului 
el are formulări cuprinzătoare, 
de neuitat: „sînt o lacrimă / că
zută din ochiul rece al timpu
lui" și „aici lîngă ușa 
din spinii cuvintelor / 
mi-am. făcut / 
(„Coroana", 
tare 
tic 1 
sine 
cînt 
este 
aceea : „Tn genunchi întind ar
cul printre, lacrimi". Poeții sînt- 
este una din accepții - „Atleții 
(care) prin lentila durerii / A- 
runcă sulițe pe lumea cealal
tă". Tragismul creației este pe 
măsura țelului pe care-1 are 
înainte : a păstra „posibilitatea 
ca trecutul să devină viitor", a 
ajuta continuitatea Omului în 
univers, fie și luînd în seamă 
ghidul că „poate că omul nu e 
măsura tuturor lucrurilor".

amară I 
coroană 
pustiul" 
o exul-

să trec
13) Nici 
fața actului poe- 

afirmă despre

p-
frivolă în
Cel care
„Eu vin cu dreptul la un

universal" știe că acesta 
maximul sacrificiu, de

«

In legătură cu cazul copilului Viorcl Mercan din 
Curtea de Argeș, care a produs atîta zarvă, re
dactorul nostru Vera Radu (căreia trebuie sări 
mulțumesc public pentru pilduitorul său de
votament față de cauza tuturor necăjiților care ne 
cer. ajutorul) s-a deplasat la fața locului. Cu aju
torul organelor locale, copilul (așa cum hotărîse 
legea) a fost încredințat mamei, urmînd ca acesta 
să reia școala întreruptă vreme de - două luni, din 
vina tatălui Mercan Nicolae, care îl răpise. Renun
țăm să mai relatăm aici noianul de minciuni, acu
zații reciproce, denunțuri și alte urîțenii morale 
care au ieșit în evidență cu prilejul cercetării. Sîn- 
tem, totuși, obligați să anunțăm că acuzațiile aduse 
de mama lui Viorel milițianului din comuna Dră- 
ganu s-au dovedit neîntemeiate

PREOTEASA GH. Vîlcea -■ 
„După ce am intrat în 

posesia răspunsului dum
neavoastră, dat ca urmare 
a scrisorii pe care v-am 
prezentat-o și pe care 
mi-ați publicat-o la ru
brica „De la om la om", 
incercind să dovedesc ne
mărginita mea recunoș
tința, imi este deosebit 
de plăcut să vă transmit 
expresia celor mai vii 
mulțumiri pentru valoro
sul sprijin pe care ați bi
nevoit să mi-1 acordați 
Transmit mulțumirile me
le atît dumneavoastră, 
cît și tuturor tovarășilor 
care m-au ajutat la solu
ționarea necazurilor mele. 
De asemenea, țin să vă 
mulțumesc din toată 
inima pentru cuvintele 
cu care ați descris exis
tența mea și, în princi
pal, pentru faptul că, in
tervenind hotărît, ați luat

în considerație starea si
tuației mele, precum și 
necesitatea acordării spri
jinului pe care vi l-am 
solicitat.

Citind, încă de mult, 
rubrica „De la om la om" 
și văzind că mulți tineri 
pe care i-ați sprijinit v-au 
exprimat recunoștința lor. 
fac precizarea că stima, 
considerațiunea și res
pectul ce vi se cuvine, 
le-ați căpăta din partea 
multor tineri. Pornind de 
Ia acest considerent, 
cred că sînt în asenti
mentul tuturor ca, adu- 
cîndu-vă un cald omagiu, 
dind o înaltă importanța 
și prețuire muncii pe 
care o desfășurați în ca
drul redacției ziarului 
„Scînteia tineretului", să 
vă felicit din toată inima 
și să vă urez viață lungă, 
multă sănătate și fericire 
Preoteasa Gheorghe".

Nu merit toate cuvintele frumoase pe care mi 
le adresați, de aceea, fac oficiul de a le transmite 
mai departe celor care v-au sărit în ajutor cu 
multă omenie adică Ministerului Poștelor, Justiției 
și Comitetului județean U.T.C. Maramureș

JURMA AVARIA, Bacău : 
„Dragi prieteni ai ru

bricii „De la om la om" 
Subsemnata Jurma I. 

Maria, născută în anul 
1915 la 3 III, în comuna 
Osău, județul Bacău, î_n- 
tîmpinind mari greutăți 
în viața de toate zilele 
am avut îndrăzneala de 
a recurge la ajutorul dv. 
Fiind căsătorită la data 
de 21 V 1962 eu numitul 
Jurma Ion din comuna 
Bato, județul Arad, am 
dus n viață de mizerie 
pînă la data de 21 IV 1967, 
dată cind m-a lăsat cu un 
copil, el trăind cu o con
cubină din Făget, jude
țul Timiș, timp de nouă 
luni, pînă la data de 5 III 
1968, dată cînd a fost 
chemat în fața instanței 
pentru drepturile copilu
lui. Deci la această dată 
M-a reîntors iar la noi. 

gindindu-se că trebuie să 
plătească. Gîndindu-mă 
Ih copil, ca să aibă tată, 
m-am împăcat cu dînsul 
Ia data de 5 III 1968, iar 
la data de 23 V 1969 iar 
m-a lăsat cu copilul, mi-a 
vindut toate hainele, că 
am rămas atît cil avem 
pe noi dar el nu se gîn- 
dește că fetița c la școală 
în clasa I și îi trebuie 
mincare și haine și că 
n-are tată. Eu vă rog pe 
dumneavoastră să mă a- 
jutați să aflu unde este. 
Nu vreau să mai convie
țuiesc cu dinsul, nu vreau 
decît să-și plătească drep
turile copilului și plus de 
aceasta m-a lăsat cu o 
mare nenorocire pe cap 
la care mă aștept din zi 
in zi să mă aresteze și 
îmi rămîne copilul neno
rocit pe drumuri. După 
ce m-am împăcat cu dm-

sul m-a pus la cale să 
iau în primire o gestiune, 
zicind că mă ajută dinsul, 
iar eu să figurez numai 
cu numele, după cum a 
și fost. S-a ocupat destul 
căci inventar am avut Ia 
fiecare sfîrșit de lună și 
nu am avut lipsă decît că 
am avut marfă înghețată 
în cantitate destul de 
mare și pînă la urmă am 
avut inventar, marfa al-

trezit cu o lipsă de 21 000 
lei. Eu de aceea vă rog 
dacă puteți afla unde 
este, să vină să descurce 
actele, căci bani nu am 

să pun expert. și nici 
avocat eu nu știu ce a 
făcut dînsul, numai eJ 
știe ce a făcut. Am aflat 
în iulie 1959 că este în 
Mamaia-sat și că trăiește 
cu o cetățeancă cu copil. 
Vă rog ajutați-mă să

CURIERUL NOSTRU DE SIMBĂTĂ

de ION BĂIEȘU

terată nu mi s-a scăzut și nu-mi rămînă copilul pe 
pe lîngă aceasta m-am drumuri".

Situația fiind atît de gravă, vom ruga organele 
de Miliție să-l caute pe soțul dumneavoastră și 
sâ-1 trimită acasă pentru a lămuri cel puțin situa
ția gestiunii și a lipsurilor pe care trebuie să le 
suportați. Dar acum vă întreb : cum ați putut fi 
atît de naivă, luînd, pe numele dumneavoastră o 
gestiune și să o lăsați apoi pe mîinile unui om care 
se purtase pînă atunci așa cum se purtase?

GHENA BABUREA, sat Calomfirești, comuna 
Proschița, jud. Teleorman :

In numele a două mii de suflete din satul dum
neavoastră mă rugați să intervin pentru a se re
partiza acestei localități un medic, un asistent 
medica] sau măcar o moașă.

„Nu avem pe nimeni, 
nici un cadru medical care 
să ne acorde în caz de ur

gență in ajutor, pentru o 
injecție sîntem nevoiți să 
mergem pe jos cite 10—12 
km".

. Nu stă în puterea mea să repartizez cadrele 
medicale acolo unde este nevoie de ele. Cunosc însă 
un medic tînăr care, refuzînd să se prezinte la 
circumscripția nu știu care din județul Buzău, 
unde a fost repartizat, arde gazul prin București, 
de opt luni de zile, fiind întreținut de părinți. îi 
voi transmite scrisoarea dumneavoastră.

FLOREA DINU, județul Alba : Din poeziile pe 
-:are le-ați trimis am ales aceste două versuri : 
„Și cită puritate-n tine zace / Și cite altele la 
tine-mi place". Sfatul meu este următorul : lăsați 
poezia pentru o vreme și puneți-vă cu burta pe 
gramatică

ZABAROVSCHI MARIANA, județul Timiș
Vreți, să știți, dacă scrisoarea, dv., pe al cărui 
plic ați scris doar atît : „Către Ton Băieșu, Bucu
rești" a ajuns, la mine. Bineînțeles că a ajuns. Cred 

că nici nu era nevoie să scrieți numele orașului 
Era de ajuns să scrieți : „Către I. B.“

CRIN BOERO, județul Sălaj : Din aforismele r e 
care mi le-ați trimis (și pe care doriți să le adu
nați într-un volum numit „Plînsul înțeleptului"' 
am reținut următoarele : „Omul a fost prin exce
lență liric, curiozitatea l-a făcui epic, existența — 
dramatic". „Simplitatea este eleganța adevărului" 
„Autodidacții invațâ la școala geniilor". „Omul n-a 
blestemat niciodată munca, numai une’tele ei" 
„Cere-i omului imposibilul și va face totul" „A- 
forismele sînt copiii filozofiei". „Durerea și ferici

rea au același fruct : lacrima". „Numai cei acuzați 
pe nedrept știu ce mare e adevărul". „Ceea ce a 
mai rămas dintr-un om distrus este posibilitatea 
reabilitării" „Iertarea poate lua înfățișarea celei 
mai grele pedepse".

Mai trimiteți. îmi plac foarte mult aforismele. 
Am făcut și eu cîteva Ia viața mea. Cum nu sînt 
sigur dacă nu cumva le-a mai spus și altcineva îna
intea mea, mă jenez să le public.

MORARU ANA, județul Vaslui : După ce fiul 
dumneavoastră se va însănătoși, vom încerca să-l 
ajutăm să-și limpezească situația școlară.

MORARU ION, județul Brăila : Situația familiei 
dumneavoastră este într-adevăr, foarte nefericită. 
Dar nu știu cum să vă ajut. Dați-mj o sugestie.

C. COSTEL : județul Galați : Aveți talent și vă 
sfătuiesc să scrieți în continuare. Dacă în chestiu
nea aceea mai aveți dificultăți, scrieți-mi și vă voi 
sări în ajutor.

R. LUCIA, București : Specificînd că : „am 16 
ani și sînt de gen feminin" mă întrebați ce ar tre
bui să faceți pentru a vă putea dedica acelui sport 
numit călărie. După cîte știu, pentru a practica în 
mod serios această nobilă îndeletnicire este abso
lută nevoie de un cal. Cum cetățenilor din orașul 
București care locuiesc „la bloc" le este interzis 
să cultive această specie de animale, cred că tre
buie să vă adresați unui ciuli sportiv, ca de pildă 
.,Dinamo" sau .Steaua".

MARIANA, județul Dîmbovița : Scriitorului Mir
cea Sîntimbreanu puteți să-i scrieți pe adresa 
Editura Tineretului, str. Ion Ghica nr. 9. București

MIHAELA T, Bistrița : Sinteți groaznic de su
părată pe mine pentru' răspunsul pe care vi l-am 
dat după lectura celor două romane expediate. Eu 
v-am răspuns că scrierea dumneavoastră este me
diocră, iar acum aflu că, de fapt, „romanul nu e 

decît o ironie la adresa mediocrității". Confuzia 
s-a datorat faptului că, în cazul dumneavoastră, 
mijloacele semănau foarte mult cu scopul propus 
în fond, cu ce sînt eu de vină că dumneavoastră 
ați vrut să ironizați mediocritatea scriind un roman 
mediocru? V-aș sfătui ca pe viitor să încercați să 
ironizați genialitatea.

CHELAS1VA, Huși : Apropo de scrisoarea tînă- 
rului elev din Breaza, oare mă întreba cum se poa
te intra în legătură în chip onorabil cu o fată în- 
tîlnită pe stradă, dumneavoastră mă întrebați cum 
pc-ate proceda o fată în aceeași împrejurare. Ea nu 
poate să-i ofere unui băiat întîlnit pe stradă un 
buchet de flori. De acord. In astfel de ocazii, după 
părerea mea. fetele trebuie să lucreze foarte mult 
cu privirea. O privire intensă și strălucitoare îl 
poate face atent pe un bărbat că este plăcut și 
simpatizat de cineva. Toți bărbații știu să citească 
foarte bine în privirile femeilor. Cu excepția ca
zurilor în care sînt „analfabeți", adică ocupați cu 
altcineva sau insensibili.

OCHIS MARIANA, A- tățeanul cu care a plecat 
rad : „Am 12 ani și sînt mămica mea s-a reîntors 
elevă în clasa a V-ă în Arad singur. Din 
Vă rog foarte mult să unele zvonuri de la cu- 
mă ajutați și pe mine noscuți s-a auzit că i 
după cum ați ajutat ați- s-ar fi întîmplat ceva 
ția copii părăsiți de pă- frățiorului meu din care 
rinți care au apucat pe cauză n-a venit și mănii- 
un drum greșit. Mămica ca mea în Arad. Sint 
mea pe nume Ochiș Eli- foarte îngrijorată de soar- 
sabeta m-a părăsit prima ta frățiorului meu. Mă 
dată în anul 1967, plecînd gîndese zi și noapte la el, 
de acasă cu un cetățean nici Ia școală nu pot să 
și dueînd cu ea și pe fră- fac față ca înainte. Poa- 
țiorul meu în vîrstă de te știe cineva de soarta 
numai citeva luni După mamei și a frățiorului 
un an de zile s-a răsgîn- meu".
dit și s-a reîntors înapoi
acasă, făgăduind că nu S. S„ Satu Mare : „Am 
va părăsi niciodată fa- 16 ani, frecventez un li- 
milia. Cu toate acestea, ceu din oraș, însă am 
după circa trei ani, mai unele neplăceri. Iubesc 
pretis în data de 14 no- un băiat de 17 ani. Și el 
iembrie 1969, iar a pâră- mă iubește pe mine, sîn- 
sit din nou familia ple- tem ca doi frați. însă pă- 
cînd într-o localitate ne- rinții, de cînd au aflat că 
cunoscută cu un cetățean am un prieten, nu mă 
din Arad și dueînd și de mai lasă să ies din casă, 
această dată pe frățiorul în oraș, la întilniri. Deși 
meu Acum cîteva zile sînt așa de mare, părin- 
tăticul meu a aflat că ce- ții mă bat f. tare".

Deși părinții vă bat f. tare, să știți că nu sînteți 
chiar așa de mare, la cei 16 ani pe care-i aveți, ca 
să vă lansați deja într-o aventură de dragoste. Eu 
zic să mai așteptați măcar un an. doi, că nu intră 
zilele în sar.

MUNTEANU MARIANA SAB1NEL, București 
Dumneavoastră îmi propuneți să nu mai întrețin 
rubrica susnumită în ziarul „Scînteia tineretului". 
Sînteți dp părere că ar fi cazul să înființez un ziar 
care să se cheme „De la om la om“ Ideea este ex
celentă. In fond, de ce n-aș avea ziarul meu ? Even
tual aș putea să înființez o editură, o tipografie, 
un combinat poligrafic. Caut asociați.

O ELEVA DIN DRAGANEȘTI VLAȘCA : Din 
poezia dumneavoastiă intitulată ..O, Raphael" îmi 
îngădui să citez această strofă care mi s-a părut 
foarte reușită :

„La. la, la, la, la,
O, Raphael 1
La, la, la, la, la
O. Raphael 1".

Dacă mai aveți, mai trimiteți. P-asta am învă
țat-o deja pe dinafară.

B. R. Galați : Dacă iubiți într-adevăr res
pectiva persoană, iertați-o. Niciodată un bărbat nu 
se dovedește mai bărbat ca atunci cînd iartă r, 
femeie.

I. GH. — Oradea : Cred că aveți talent. Conti 
nuați să scrieți.

MIH.AIL.A GIG1 — București : Din cele două 
fabule trimise m-a impresionat fragmentul în cart 
povestiți cum un șoricel și-a luat inima în dinți și 
s-a decis să se răzbune pe o1 pisică : „Acum mă 
duc ea s-o omor / Firar să fie mama lor". Ce reiese 
de aici ? Că șoriceii, fir-ar ei ai naibii să fie, au 
învățat să înjure. N-o să mă mir dacă într-o zi 

' am să aud, tot prin intermediul unei fabule de-a 
dumneavoastră, că s-au luat și de fumat.

JEAN ȚURCANU, București: Mi-au plăcut lu 
crările dumneavoastră și vă sfătuiesc să vă adre
sați Fondului Plastic. în cealaltă chestiune, cereți 
sprijinul tovarășului prim secretar al comitetului 
de partid al sectorului I, căruia vă voi recomanda 
cu toată căldura.

MARIN MARIA, comu- rat din această cauză 
na Ciochina, județul Ia- Acum eu împreună cu 
lomița : „Nene Băieșu, mămica stăm la mamaia, 
deși nu vă cunosc, nu Ea mereu ne ceartă spu- 
știu ce virstă aveți, eu nindu-ne că nu avem 
vă spun nene. Mai întîi dreptul la nimic, că nu 
vă prezint familia rriea și muncim. Mămica a auzit 
apoi unele necazuri din aceste cuvinte pe care le 
viața mea. Sînt în clasa spune mama sa, se consu- 
a VlII-a, ani 14 ani. Mă- mă zi de zi și nu mai mă
mica este o femeie slăbu- nîncă Ia masă ca toată 
ță, mărunțică și are 46 lumea. Merge după casă 
de ani, este bolnavă de unde avem un dud și 
inimă și gripă. Mamaia plînge pînă se satură, iar 
(mama mămichii) are 70 mamaia nici nu o ia în 
de ani. și stăm împreună, seamă. Mereu o face pe 
Tată nu am, deoarece a mămica „cățea". Eu o 
murit în 1964 omorît de alin spunindu-i că mai 
un om cu toporul. Cînd avem 3—4 luni de zile de 
eram în clasa a IH-a și carte și o să plecăm 
aveam 9 ani, tatăl meu a lupă capul ei la Bucu- 
fost omorît de un așa nu- reșți unde eu o să in- 
mit „criminal", deoarece tru la un serviciu șau 
a trecut prin curtea lui o școală. Pentru aceas- 
noaptea. Mămica, deoare- ta am compus și o 
ce nu putea să mă între- poezie în legătură cu noi 
țină la școală, a vindut amîndouă (mămica și eu), 
casele și s-a căsătorit cu Dacă poezia este bună 
un lemnar din comuna vă rog să o publicați în 
noastră. în acest an s-au rubrica „De la om la om", 
despărțit deoarece el a Vă rog să-mi răspundeți 
plecat la fi-su' la Bucu- ce Țițc și eu, ca să pu- 

_  . tem trai mai bine cu mărești. Mămică nu a zis ni- maja sg nu maț 
mic și nici nu s-a supă- așa cum zice".

Nu știu ce s-ar putea face ca această mamaie a 
dumneavoastră să nu vă mai oropsească. Nu-mi 
stă altceva în putință decît să o rog pe această 
cale să fie mai omenoasă cu două suflete necăjite. 
Din poezia trimisă reproduc această strofă :

„Mai am un singur dor
Să merg ușor
Din nou la izvor
Să-mi aduc aminte
De vechile cuvinte
Ale mamei mele"

Aștept și poezia „Vrăbiuța" pe care mi-o pronii- 
teți în P.S.
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Primire la președintele

Consiliului de Miniștri

Centenarul
Lenin

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit, vineri la amiază, pe mi
nistrul de stat, însărcinat cu afa
cerile externe, cooperarea și co
merțul exterior al Republicii De
mocratice Congo, Cyrille Adoula.

Au participat Comeliu Mănes- 
cu, ministrul afacerilor externe, 
Petru Burlacu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Alexan
dru Tujon, ambasadorul Româ
niei la Kinshasa.

Au luat parte Jean Marie Tuma 
Waku, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Republicii Democrati
ce Congo la București, persoane

le oficiale care îl însoțesc pe oas
pete.

în cursul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, a avut loc un larg schimb 
de vederi asupra preocupărilor 
actuale ale celor două țări pen
tru folosirea posibilităților exis
tente de dezvoltare multilaterală 
a relațiilor de colaborare bilate
rală. Au fost abordate, totodată, 
în spiritul dorinței pentru pace a 
celor două țări, unele probleme 
ale situației internaționale.

Președintele Consiliului de Mi
niștri a reținut pe ministrul con- 
golez la dejun.

Ministrul de stat însărcinat cu 
afacerile externe, cooperarea și 
comerțul exterior al Republicii 
Democratice Congo, Cyrille A- 
doula, a depus, vineri dimineața, 
o coroană de flori la Monumen
tul eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, pentru 
socialism.

★
în cursul dimineții de vineri, 

la Ministerul Comerțului Exte
rior, au avut loc convorbiri între 
Cor’. *’] Burtică, ministrul comer
țului exterior, și Cyrille Adoula, 
ministru de stat, însărcinat cu a- 
faceriie externe, cooperarea și co
merțul exterior al Republicii De
mocratice Congo.

★
Vineri dimineața, la Ministe

rul Afacerilor Externe, au început 
convorbirile oficiale între Come
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, și Cyrille Adoula, mi
nistru de stat, însărcinat cu afa
cerile externe, cooperarea și co
merțul exterior al Republicii De
mocratice Congo.

Dr. M. Popescu-Buzeu, pre
ședinte de onoare, secretar gene
ral al Uniunii Medicale Balcani
ce, a plecat vineri la Nicosia, 
unde va deschide lucrările celui 
de-al V-lea Curs internațional de 
perfecționare consacrat „Actuali
tăților în medicină",

în continuare, el va participa 
la a VII-a sesiune a Zilelor Me
dicale ale Orientului Apropiat și 
Mijlociu, ce se va desfășura în
tre 29 martie — 2 aprilie la Bei
rut, sub auspiciile guvernului li
banez, în colaborare cu Uniunea 
Medicală Balcanică.

Vineri 20 martie, la Ministerul 
Afacerilor Externe a avut loc 
schimbul instrumentelor de rati
ficare a acordurilor cultural, co
mercial și de cooperare economi
că și tehnică între Republica So
cialistă România și Republica 
Chile.

A APARUT

„IINĂRIIL LENINIST" Nr. 3/1970
Continuind inițiativa de a 

consacra fiecare apariție unei 
anumite arii tematice — pen
tru o abordare mai amplă, 
teoretică, dar și metodologică 
— ultimul număr al revistei 
„Tînărul leninist*' este consa
crat relației, de ample semni
ficații, tineretul și cultura, 
problemă care a constituit o- 
biectul dezbaterilor plenarei 
C.C. al U.T.C. din 26—27 fe
bruarie ac. O serie de artico
le teoretice se referă la aspec
tele de conținut ale fenome
nelor culturale : ce este cultu
ra; dimensiunile cunoașterii și 
asimilarea culturii ; cultură și 
educație; o cultură a tinere
tului ? etc. Ancheta .,Instituții 
și competențe culturale" își 
propune, de asemenea, să pre
zinte eforturile unor instituții 
de cultură pentru studierea și 
soluționarea problemelor pri
vind asimilarea culturii de că
tre tineret. Pe de altă parte, 
rubrica ..Imperative., opțiuni, 
răspunsuri" argumentează în 

favoarea unei relații mai strîn-

se între tineret și literatură, 
tineret și ideologie, după cum 
-nu sînt omise nici referirile la 
anumite aspecte pe care le im
plică influența filmului, arte
lor plastice, muzicii, științei și 
tehnicii asupra formării tine
retului. Sînt înserate, de ase
menea, o serie de anchete 
privind mișcarea artistică de 
amatori în organizațiile U.T.C., 
precum și unele referiri asu
pra stilului de muncă în acti
vitatea culturală legate mai 
ales de efortul de concepție al 
organizațiilor U.T.C. privind 
inițierea unor acțiuni cultural- 
artistice.

Un amplu articol rememo
rează în cuprinsul acestui nu
măr momente semnificative 
din activitatea revistei de-a- 
lungul celor 45 de ani de e- 
xistență, contribuția ..Tînărului 
leninist", alături de celelalte 
publicații ale organizației 
U.T.C. la formarea și dezvol
tarea conștiinței socialiste a 
tinerei generații.

STUDENT
„IN TRANZIT"

(Urmare din pag. U

ților din secțiile de subingineri 
față de principala lor îndatorire, 
pregătirea profesională. Faptul 
că tablou) procentelor de promo- 
vabilițate este inegal, înregistrînd 
creșteri și scăderi de la o facul
tate la alta, de la un an la al
tul, precum și în cadrul acelorași 
colective studențești, vădește că, 
în principal, cauza unui număr 
mare de restanțieri o constituie 
superficialitatea în pregătire. Am 
făcut această precizare pentru că 
există tendința, din partea unor 
studenți, de a justifica insucce
sele în sesiune pe seama „defi
ciențelor in organizarea învăță
mântului superior de subingineri". 
E drept, asemenea deficiențe e- 
xistă, ele nu sînt niște născociri, 
dai este cazul să subliniem că 
rezultatele slabe la examene se 
află. în primul rînd, în raport de 
cauzalitate cu dezinteresul față 
de învățătură. Apelînd la cifre, 
vom arăta că în Facultatea de e- 
lectronică, unde cu prilejul exa
menelor din iarnă s-an înregis
trat, în general, cele mai bune 
rezultate din Politehnică, secția 
de subingineri se prezintă cu un 
bilanț îngrijorător ■ din 40 de 
studenți au promovat numai 10. 
în schimb, la Energetică, 00 de 
studenți (din 156) au obținut note 
între 7 și 10; dar numărul restan- 
țierilor este și aici mare : 82. De 
asemenea, ia Tehnologia con
strucțiilor de mașini, unde din 
193 de studenți, 95 au note în
tre 7 și 10, în statistici apar 51 
de restanțieri. Aceste rezultate 
contradictorii se datoresc, firește, 
modului diferit în care studenții 
au înțeles să-și onoreze datoria 
socială de a se pregăti temeinic, 
de a se forma ca specialiști ca
pabili, cu o înaltă competență 
profesională.

Un sondaj făcut de Consiliul 
U.A.S. din Institutul politehnic 
a dus la constatarea că mai

mult de jumătate dintre stu
denții secțiilor de subingineri 
se consideră „în tranzit" ex- 
primîndu-și deschis intenția de 
a părăsi specializarea începu
tă. pentru a se prezenta la 
concursul de admitere într-o fa
cultate care pregătește ingineri, 
în consecință, ei nu se gîndesc 
cu toată seriozitatea la îndatori
rile profesionale ce le revin. Cre
dem, de aceea, că este necesar 
să fie elaborată o hotărire prin 
care studenții „pasageri". în ca
zul părăsirii facultății înainte de 
absolvire sau al neprezentării la 
posturi, după absolvire, să supor
te cheltuielile de școlarizare.

Dar, așa;cum am arătat mai 
sus, în învățămîntul superior de 
subingineri persistă unele defi
ciențe de ordin organizatoric și 
structural. în clarificarea genera
lă a poziției viitorilor subingineri, 
atît sub aspectul conținutului pre
gătirii, cît și al perspectivei lor 
în producție, Ministerul învăță- 
mîntului nu a reușit încă șă asi
gure depășirea unei stări de pro
vizorat. Se cer a fi reținute, în
deosebi, observațiile critice făcu
te în Plenara Consiliului U.A.S.R. 
de la începutul acestui semestru, 
unde s-au subliniat carențe pri
vind elaborarea unor programe și 
planuri de învățămînt proprii, 
realizate într-un proces creator, 
nu prin reducere „la scară" a pla 
nurilor de la secțiile care pregă
tesc ingineri.- Este, de asemenea, 
necesar ca în instituțiile de învă
țămînt superior, consiliile U.A.S. 
să adopte un rol activ, să orga
nizeze acțiuni prin care să rele
ve importanța formării viitorilor 
subingineri pentru cerințele ime
diate și de perspectivă ale eco
nomiei noastre naționale. Totoda
tă, în senate și consilii profesora
le, reprezentanții asociațiilor tre
buie să dovedească mai multă 
fermitate în a cere definitivarea 
statutului studenților din secțiile 
de subingineri.

în întreaga țară continuă ma- a 
nifestările omagiale consacrate " 
anivesării centenarului nașterii 
lui V. I Lenin.

Așezămintele culturale din iu- W 
dețul Neamț organizează in a- 
ceste zile expoziții cuprinzînd 
opere ale lui V. I. Lenin, foto- 
grafii infățișîndu-1 pe conducă
torul Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie în diferite peri- A 
oade ale vieții sale, precum și 
seri literare omagiale și simpo
zioane. La căminul cultural din A 
Horia-Roman a avut loc o seară ™ 
literară avind ca temă „Chipul 
iui Lenin în literatura univer- 
sală", iar la cluburile muncito- W 
rești din Săvinești, Roznov, Bi- 
caz și Tg. Neamț profesori de _ 
științe sociale și activiști de 
partid au făcut expuneri cu pri
vire la mărturiile documentare 
despre Lenin și mișcarea mun- A 
citorească din România.

★
Vineri după-amiază a avut loc A 

in comuna Bușag din ,județul
Maramureș un simpozion, în ca
drul căruia criticul Augustin —
Cozmuța a vorbit dbspre concep- 0 
țiile revoluționare ale întemeie
torului primului stat socialist . 
din lume. în mai multe intre- A 
prinderi și instituții maramure- 
șene au fost organizate expozi
ții, fotomontaje, oglindind as- 
pecte din viața și opera lui Le- ™ 
nin.

* ’ rîp
La Liceul „Mihai Eminescu" ™ 

din Satu Mare s-a deschis o ex
poziție închinată acestui eveni- A 
ment. De asemenea, la bibliote- 0 
cile municipale din Satu Mare 
și Cărei, ca și în numeroase în- 
treprinderi și instituții sătmă- M 
rene, au avut loc zilele acestea 
expuneri despre viața șț activi
tatea lui Vladimir Ilici Lenin! A

★ w
Expuneri, simpozioane, seri de 

versuri și alte manifestări ,pe A 
această temă au fost organizate " 
Ia cluburile întreprinderilor din 
Cîmpina, Slănic, Scăeni. Ploiești 
și la căminele culturale din peste V 
60 de comune din județul Pra
hova. printre care Brebu, Pro- 
vița de Jos. Baba-Ana, Drăgă- @ 
nești și altele.

„Săptămîna 
primăverii"

20 martie marchează prima

serioasă
și exigentă!“

Abia se împlinesc mîine două șăptămîni de la reluarea cam
pionatului intern și lumea noastră fotbalistică a avut de discutat 
și răsdiscutat în acest răstimp în jurul atîtor subiecte cite nu avea 
altădată poate într-un campionat întreg. De ce să i se mențină 
Clubului Rapid restricția de a mai juca partide internaționale ? 
De ce să fie suspendat Dinu pe două etape ? De ce lui Teașcă 
să i se interzică accesul pe teren, în loc să fie amendat ? De 
ce se suspendă terenuri pentru că cineva a aruncat cu o sticlă 
sau cu o piatră ? De ce este destituit Virgill Mărdărescu ? De 
ce ? De ce ? — iată întrebări care constituie chestiuni stringente 
la ordinea zilei în soccerul nostru aflat pe drumul unor transfor
mări de esență. Faptul că aceste întrebări — care prilejuiesc 
opiniei publice fotbalistice controversate și îndelungi discuții — 
primesc răspunsuri dintre cele mai diferite și aproximativ ne-a 
determinat să le discutăm împreună cu o persoană autorizată. Și 
astfel, avînd în vedere că președintele Federației Române de 
Fotbal a răspuns întotdeauna cu amabilitate „Scînteii tineretului", 
i-am adresat direct prima noastră întrebare :întrebare :

Uvertura sezonului atletic in
ternațional va avea loc duminică 
la Buftea, unde se va desfășura 
a XV-a ediție â Crosului Balca
nic. O adevărată prefață pentru 
un sezon atletic autohton, cum 
nu am mai avut prilejul nicio
dată să înregistrăm. Este sufici
ent să amintim de o semifinală a 
Cujiei Europei, de înțîlnirea fe
minină cu echipa S.U.A., de con
cursul internațional al „speran
țelor olimpice", de Jocurile Bal
canice de vară, de întâlniri bila
terale cu Italia, Elveția, Ungaria, 
Anglia, pentru a nu menționa de- 
cît cîteya din competițiile cu ca
racter internațional pe care spec
tatorii români vor avea prilejul 
să le vizioneze în acest an.

Atleții români au făcut intense 
pregătiri pentru acest concurs, și 
în urma crosului republican de 
selecție desfășurat tot în parcul

principiu, indiferent de clubul 
sau persoana care se află în 
culpă. Numai că este bine, și 
în acest caz veți fi probabil de 
acord cu mine, ca opinia pu
blică să fie informată opera
tiv și deschis asupra fiecărui 
fapt pe care Biroul federal 
sau organismele sale îl amen
dează într-un fel sau altul. 
Ceea ce vă rugăm să, facem 
acum și în cazul Mărdărescu. 
Presa a anunțat sec destitui
rea lui din funcția de antre
nor al naționalei de tineret. 
Ce s-a întîmplat, de fapt ?

— Nu e vina mea că opinia 
publică nu a fost informată 
mai pe larg despre acest caz. 
La ședința de marțea trecută 
a Biroului federal ați fost de 
față trei ziariști. De ce n-ați 
scris ?

— Eu încerc să scriu acum... 
cu ajutorul dvs.

— Mă rog ! In virtutea u- 
nei mentalități total străine, 
inacceptabile în fotbalul nos
tru, antrenorul Virgil Mărdă
rescu și-a permis să alcătu
iască loturile „B“ și de tineret, 
în funcție de perspectiva de-

și plătit pentru pre- 
echipei naționale de 
— s-a ocupat în de- 
un an doar două săp- 
de pregătirea acestei 
respectiv în toamnă,

carea în Mexic ar fi însemnat 
că antrenorul Mărdărescu — 
angajat 
gătirea 
tineret 
curs de 
tămîni 
echipe,
în preajma partidei cu repre
zentativa vest-germană . Ne 
amintim că după înfrîngerea 
de la Balcaniada de la Bucu
rești, s-a pus problema pregă
tirii cu seriozitate a naționalei 
noastre de tineret. Putem ca 
în preajma apropiatei Balca
niade — deci după aproape un 
an — să ne lăsăm păcăliți de 
subterfugii șl calcule perso
nale ? Ne putem mulțumi cu 
victorii facile ale unor selec
ționate care fac deplasări în 
țări cu fotbal slab — cum a 
fost Australia — în loc să ne 
îngrijim de creșterea și valo
rificarea potențialului tînăr al 
fotbalului nostru ? Iată, prin 
urmare, că hotărîrea Birou
lui federal în cazul Mărdă
rescu este o sancțiune adresa
tă atît neprincipialității și ten
dinței de căpătuială cît și lip
sei de interes pentru sarcina 
încredințată de federație.

— într-adevăr, acum cazul 
este limpezit. Și, dacă îmi 
permiteți, l-aș interpreta ca o 
dovadă de autoexigență a în
săși conducerii 'federației.

— Așa este. Exigența mani
festată de noi față de compor
tarea jucătorilor, antrenorilor, 
conducătorilor de cluburi, ar
bitrilor și spectatorilor, ne o- 
bligă să muncim la federație 
cu un înalt simț de răspun
dere, cu deplină princijțalita- 
te, fără rabaturi și clemențe. 
Dacă cineva a fost învățat alt
fel, sau își închipuie că pre
zența în corpul federal îl ab
solvă de asemenea răspundere 
elementară, se înșeală și nu 
are ce căuta aici. FOTBALUL, 
SI DECI ȘI FEDERAȚIA, 
TREBUIE SA SE ÎNCADRE
ZE. ÎN SFÎRȘIT, IN CLIMA
TUL DE MUNCA SERIOASA, 
RĂSPUNDERE ȘI PRINCI
PIALITATE PE CARE PAR
TIDUL ÎL PROMO VEAZACU 
PERSEVERENȚĂ IN’ VIAȚA 
SOCIETĂȚII NOASTRE SO
CIALISTE.

CROSUL
BALCANIC

Buftea la 8 martie, pe același 
traseu și pe aceleași distanțe pe 
care se va alerga și Grosul Bal
canic, s-au alcătuit echipele care 
ne vor reprezenta în această com
petiție. '•

Din echipele noastre fac parte 
și Rafira Fița, Gherghina lordache 
și Elena Sălăjan etc., tinere des
coperite cu ocazia edițiilor pre
cedente ale Crosului Tineretului, 
competiție instituită și organizată 
de U.T.C.

Dintre reprezentanții noștri 
remarcăm cu șanse în lupta 
pentru primele locuri pe Natalia 
Andrei și Gherghina Iordache, 
Florea Șandru și Cornel Dima, 
Alexandru Grosu și Ion Dima, 
Elisabeta Baciu și Viorica Gabor, 
Ion Rusnac șj Ertwin Scheible. 
Dorim ca această întrecere să fie 
de bun augur pentru confruntă
rile din acest an.

PRIMATE PUBLIC IN ULTI
MĂ VREME ? Lui Dinamo Ba
cău s-a văzut că nu i-ati folosit! 
Și nici Rapidului nu-i folosesc 
aluziile și insinuările că la fe
derație ar exista cineva care să 
urmărească morțiș ca titlul de 
campioană să nu ajungă în 
Giuleșți. Cît despre jucători, 
s-a văzut la ce âu ajutat elo
giile exagerate și trecerea cu 
vederea a indisciplinei din joc 
și din pregătire.

— Cum vă explicați, și cum 
gxplică Biroul federal apariția 
numeroaselor cazuri de aba
teri din ultima vreme ?

— Pe la început aș vrea să 
precizez că nu e vorba de o 
înmulțire a cazurilor de indis
ciplină, în comparație cu cam
pionatele trecute. Și atunci 
s-au găsit huligani care să a- 
runee pe teren cu sticle sau 
pietre, și atunci au fost arbi
tri insultați de jucători sau 
antrenori ș.a.m.d. CEEA CE 
S-A SCHIMBAT DIN TOAM
NĂ — și vrem să schimbăm 
în continuare ■— ESTE MO
DUL DE TRATARE, fără 
EXCEPȚII ȘI INDULGENȚA, 
A FIECĂREI ABATERI. Mii- 
ne, trei echipe (Rapid, Dina- 
mo-Bacău și A.S.A.) nu vor 
juca pe teren propriu — ceea 

-ce este un fapt fără precedent. 
I Dar nu vor juca acasă pentru 
că sînt in culpă.

— Ați 
I dvs voci 

siderînd 
pendare 
etape numai pentru că cineva, 
de undeva din tribună a arun
cat cu o sticlă sau cu o piatră.

— Am auzit, dar nu le dăm 
ascultare. ETICA SPECTACO
LULUI SPORTIV ESTE ÎN- 

I CĂLCATĂ LA FEL DE FLA
GRANT ȘI ÎN CAZUL UNEI 
STICLE, ȘI ÎN CAZUL A 

1 DOUĂ—TREI. întrecerea din 
arenă își are sensul și rațiu
nea numai dacă este respectat 
întrutpțul curatul spirit al 
sportivității. Or, noi toți — 

. jucători, antrenori, arbitri; fe
derație, spectatori — sîntem la 
fel de datori să respectăm a- 

I cest spirit în orice împrejura
re. Numai că, după cum se ve
de, sancțiunile nu sînt înțelese 

A de către toată lumea la adevă- 
™ rata lor valoare. De pildă, clu

burile. Am sancționat in toam- 
• na cîteva dintre ele pentru a- 

SemenCă fapte regretabile, și 
_ in primăvară; tn prima etapă

e

ediției 1970 din „Săptămâna @

— Interviu cu președintele Federației Române 
de Fotbal, tovarășul MIRCEA ANGELESCU —

auzit, bineînțeles, și 
care se tînguiau, con- 
prea drastică o sus- 
a 1 terenului pe două

a ediției 19/0 din „saptamina țg) 
primăverii", care prilejuiește pur
tătorilor cravatelor purpurii din _ 
întreaga țară vizită la cele mai V 
însemnate monumente ale natu
rii, în grădini botanice și zoolo- 
gice, parcuri și rezervații natu- W 
rale. Această inițiativă anuală,, 
drdicată copiilor între 9 și 
14 ani de către Consiliul Națio
nal al Organizației pionierilor și 
Ministerul învățămîntului, contri
buie la dezvoltarea dragostei pio
nierilor pentru cunoașterea și 
îngrijirea naturii, pentru sădirea 
de flori și arbuști ornamentali, 
pentru amenajarea de terenuri 
sportive și bazine de înot. Tot în 
cadrul „Săptămînii primăverii" 
copiii vor planta legume pe- lt>- _ r___ ____ __
turtle experimentale ale școlilor pe două stadioane huliganii au 
vo> confecționa cuiburi și căsuțe .rj ---------
pentru păsările călătoare ce în
cep s.ă se întoarcă din țările cal-' 
de și vor participa la șezători și 
simpozioane literare despre isto
ricul localităților în care învață

De asemenea, pionierii vor al
cătui albume și pliante conținînd 
fotografii semnificative pentru i 
dezvoltarea județelor lor, vor co
lecta materiale arheologice nece- . 
sare îmbogățirii colecțiilor școla
re, vor întocmi ierbare și insec
tare. I

©
fost! lăsați totuși să se manifes
te. La Bacău în toamnă s-a a- 
runcat cu o sticlă, și terenul a 
fost suspendat : conducerea 
clubului, presa locală și chiar 
unele publicații centrale au o- 
biectat că e prea aspră sancți
unea. Cît dt; folositoare a fost 
o asemenea pledoarie „în a- 
părare" s-a văzut Ia meciul cu 
Arsenal, cînd pe teren s-a a- 
runcat cu numeroase petarde, 
iar un spectator a fost grav ră
nit. ÎN ACESTE CONDIȚII, 
CUI ÎI FOLOSESC O SEAMĂ 
DE OPINII CLEMENTE EX-

Vă referiți la Dinu ?
— La Dinu, dar și la Dumi- 

trache, la Dobrin sau la alții. 
A discuta despre disciplină și 
exigență numai în general, la 
modul principial și în ședințe, 
e ușor și la indemîna oricui, 
dar așa ceva nu folosește fot
balului și fotbaliștilor. CINE 
VREA SĂ SLUJEASCĂ CU 
ADEVĂRAT INTERESELE 
FOTBALULUI NOSTRU TRE
BUIE SĂ SPRIJINE FERM, 
fără eehivocuri măsurile de 
salubrizare morală pe care Bi
roul federal LE-A LUAT, LE 
IA ȘI LE VA MAI LUA, ORI- 
CÎT DE DRASTICE AR FI 
ELE.

—_ înțeleg aluzia și-mi .per
mit să âxjaug : chiar dacă e 
vorba de „echipa de lingă.i.ili-, 
mă" sau de antrenorul cu care-' 
ești prieten...

— Cel puțin atita tîmp cît 
regulamentul nu prevede ex
cepții pentru simpatii și prie
tenii.

— Care regulament ?
— „Regulamentul de organi

zare a activității fotbalistice", 
elaborat de Biroul federal 
înainte de începerea returului 
care VA ELIMINA ÎN CEA 
MĂI MARE MĂSURĂ APRO
XIMAȚIA ȘI ELEMENTUL 
SUBIECTIV ÎN APRECIEREA 
ABATERILOR ȘI STABILI
REA SANCȚIUNILOR 
CĂTRE FEDERAȚIE.

— Răspunsurile dvs., tova
rășe Mircea Angelescu, sînt de 
natură să lămurească opiniei 
publice o problemă principială 
de maximă importanță. înțe
legem că. dacă federația ur
mărește să promoveze și în 
fotbal aceeași exigență care 
este cerută și realizată în 
toate celelalte domenii ale 
vieții noastre sociale, și foarte 
bine face că urmărește acest 
lucru, nu trebuie renunțat la

DE

plasării sale în turneul preli
minar pe care a doua echipă 
a țării îl va face în Mexic în- 
cepînd de la 20 aprilie la 10 
mai. Mai precis, tovarășul 
Mărdărescu, în momentul în 
care a aflat că, totuși, nu va 
face deplasarea cu echipa „B“ 
și va rămîne să se ocupe de 
echipa de tineret (care 
derea Balcaniadei are, 
ceasta perioadă, un 
program internațional), 
rut nici mai mult 
puțin ca jucătorii sub 23 de 
ani PROPUȘI DE EL în lotul 
„B“ să rămînă... la lotul de 
tineret. La cereriie insistente 
ale Biroului federal, el a re
petat că înțelege să se ocupe 
de tineret însă și cu cei pro- 
țipși pentru Mexic. Oricine își 

™peate da seama că această su
bită schimbare de optică a- 
supra componenței loturilor 
izvorăște nu din preocuparea 
pentru buna reprezentare a 
fotbalului nostru în competi
țiile oficiale, ci din interese 
meschine. Dar lucrurile nu se 
sfîrșesc aici, sau, mai bine zis, 
nu încep aici. Convins fiind 
că va face deplasarea cu lotul 
„B“ în Mexic, antrenorul Măr
dărescu a propus iniția] con
ducerii federației un Iot de ti
neret (de care, desigur, urma 
să se ocupe un alt antrenor) 
alcătuit din unii jucători abia 
trecuți de vîrsta junioratului 
și din alții care acționează tn 
categoria „C“, sau chiar în... 
campionatele orășenești (’?). 
Cum urma să se comporte o 
asemenea formație în jocul cu 
Franța de Ia 28 mai și la Bal
caniada de tineret pe dum
nealui nu-l interesa. Și cu a- 
tît mai puțin, nu-I interesa 
cum s-ar fi descurcat antre
norul care avea să-i facă mun
ca lui. Să mai adaug că ple-

S. DUMITRESCU

(Urmare din pag. I)

nele și a acceptat să facă artă 
nocturnă intr-unu) din cluburile 
de noapte bucureștene. (La acest 
capitol are loc un nou dialog ; e 
sau nu e arta' strip-tease-ul ? Păs
trez pentru mine neplăcerea aces
tei polemici oferindu-i cititorului 
numărul „artistic" în chiar epica 
„divei"). „Anton și Romieă apă
reau ca dresori de purice. Puri- 
cele (bineînțeles că nu erau să 
aducă în bar un purice în came 
și oase) sărea în sală. Anton și 
Romieă îl căutau pe hainele con
sumatorilor pînă ce mă găseau la 
o masă. Se făceau că mă hipnoti
zează și începeau să mă caute 
printre haine pînă mă lăsau goa
lă". Seară de seară — preț de o 
lună — acest joc stupid menit să 
mărească deverul Ia whisky era 
practicat cu seriozitate contra 40 
lei pe noapte — de personajul 
care-și caută „un drum în viață". 
Ea spune că a fost o lună, alții 
susțin că mult mai puțin, cert este 
că încearcă acum să ne convingă 
că trăiește cu cei 40 de lei pe 
noapte agonisiți la capătul anga
jamentului ei expirat — după 
mărturisirea ei — la mijlocul lu
nii ianuarie. Expirînd contractul 
se poate socoti eșuată și această 
experiență tristă, dar, oricum, de 
viață ? Nicidecum. Fără acte în 
regulă, seară de seară, prezență 
suspectă în holul unuia din ma
rile hoteluri bucureștene, Pop 
Ana a fost invitată la miliție pen
tru a fi avertizată. A înțeles 
ceva ? Adică a priceput că n-are 
încotro și trebuie să se apuce de 
o muncă la care o îndreptățește 
pregătirea ei, anii de școală efec
tuați ? S-a spulberat mirajul va- 
rieteului ?

— Intr-o seară un impresar 
străin mi-a propus un contract 
pentru un bar.

_ ?
— Să dansez cu un partener.
— Dacă am înțeles bine nu știi 
decît tangoul.

— Da, am stabilit cu impresa
rul să învăț patru dansuri. Unul 
țigănesc... unul orieptal...

Sîntem pentru moment inter
ziși. înțelegem însă repede gustul 
de insolit al unui impresar care 
vrea să ofere burtăverzimii din 
nu știu ce bar de aiurea ceva 
picant... ceva țigănesc... ceva pi
toresc. Se va găsi cineva de la 
noi să susțină o astfel de cerere 
care lezează demnitatea morală, 
să împingă pe toboganul, fără în
toarcere, al imoralității, o tînără 
existență ? Anchetăm această 
pistă. Peste cîteva minute ne 
aflăm la Casa de cultură Mihai 
Emir,eseu în căutarea parteneru
lui de contracte („Jora, după nu-

tarea că directorul nu știe cine 
și ce face între zidurile directo
ratului săli.

— Jora nu e instructor la noi. 
Repetă aici cu diferite fete. Ii 
lăsăm, știți, (ne zîmbește . vinovat 
cu expresia, „o mină spală' pe 
alta...") îl mai chemăm la cite un 
spectacol cu un monolog, cu al
tul, căci altfel...

în sfîrșit, apare și „Jora, după 
numele de teatru". Mă vede 
aprinzînd o țigară indigenă și se 
grăbește să-mi ofere una exotică. 
Refuz. Devine suspicios.

— Da, am repetat cu ea. (Se 
umflă indignat). Un antitalent 
dom-le. Contractul ? Am tăiat-o 1 
Caut o altă parteneră. (Apoi, în

O „STEA"
mele de teatru, că n-o să-mi 
spun Gheorghe Ranja") pe care 
Pop Ana ni-1 recomandase ca in
structor la acest lăcaș de cultură. 
E ora prînzului și tobele bat ca 
la balul de sîmbătă noaptea. în 
planul secund al unei draperii in
discret strînse o pereche exersea
ză, dibuind, un gest coregrafic. 
„Poate cei din schimbul de noap
te din sector"... mi-am zis.

— Nu, — ne dumirește tov. 
Lucian Chelaru, directorul Casei 
de cultură — repetă o formație 
de varieteu, mi se pare prin 
O.S.T.A. (După o pauză, în care 
se infortnează la subalterni, revi
ne). Se 
O.N.T.
- De 

tor ?
— De
Inutil să ne mai exprimăm mi-

spune că sînt de la 
Eu i-am moștenit aici... 
cît timp sînteți direc-

patru luni.

final, poltron). „Dom’șef, dați-i 
drumul, mititica..."

Ne continuăm investigațiile la 
Oficiul de stat pentru turnee ar
tistice.

— De la sfârșitul anului 1968
— ne spune tovarășul Grigore 
Daia, director adjunct al O.S.T.A.
— gama turneelor organizate de 
Oficiul nostru în străinătate a fost 
îmbogățită cu spectacole de va
rieteu. Cîteva sute de artiști de 
varieteu și-au onorat prin noi 
contracte cu străinătatea. Trebuie 
să recunosc că uneori exigența 
noastră artistică și socială — țin 
să afirm — n-a funcționat ire
proșabil. Privind autocritic aceste 
scăpări profit de această ocazie 
să vă informez că sîntem hotărîți 
ca sita exigenței noastre să nu
mai aibă ochiuri prin care să se 
poată strecura impostura artistică

în ve
in a- 
bogat 
a ce- 

nici mai

G. MITROI *

CONCURSUL PRONOSPORT
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1. Rapid — F. C. Argeș
2. Crișul — U. T. Arad
3. Dinamo Bacău — 

Dinamo Buc.
„U“ Cluj — Politehnica

A.S.A. Tg. M. — Petrolul 
Jiul — steagul roșu 
Cagliari —■ Verona

X
1

4.
X

1

5.
6.
7. _______
8. Brescia — Napoli

9. Fiorentina — Juventus
10. I.anerosși — Bologna
11. Lazio —' Internazionale
12. Palermo — Bari

13. Torino — Roma

PROGRAM COMPETIȚIONAL

X
1
1

X

x
1

X
1

1

• ATLETISM. Pe traseul special de ia Buftea (acolo unde, cu 
o săptămină în urmă, a avut loc campionatul republican de cros) 
duminică, de la orele 10, c&i mai buni alergători de cros din Bal
cani își dispută tradiționalul „Cros balcanic".

• FOTBAL. Cea de a treia etapă a returului programează, dumi
nică, următoarele partide : Steaua — C.F.R. Cluj (stadionul Repu
blicii, orele I6)- meciul echipelor de tineret, în deschidere, de Ia 
orele 14; Rapid F. C. Argeș (tineret. Stadionul GiuleștL orele 11,15); 
Metalul București — Oțelul Galați (div. B, stadionul Metalul, 
orele 11). ,

• VOLEI. Meciurile divizionarelor A, in cadrul campionatului 
național, au loc sîmbătă, in sala Giuleșți. începind de la orele 
18,30 (I.E.F.S. — Medicina, feminin) si duminică, în sala Dinamo 
începînd de Ia orele 10 (Steaua — ,U“ Craiova, masculin) și orele 11 
(Dinamo — Progresul, masculin), iar în sala Giuleșți, de la orele 
8,30, C.P.B. - „U" Timișoara (feminin) și orele 9,30, Rapid — Trac
torul Brașov (masculin). *

• MOTOCROS. Pe clasicul traseu al clubului Metalul, din șoseaua 
Pantelimon, duminică, incepind de ia orele 13, alergători reprezen- 
tînd Capitala, Brașovul. Cîmpina și Ploieștiul se întrec în. con
cursul inaugural de motocros al sezonului.

sau care poate favoriza acte care 
să lezeze demnitatea morală a 
cetățenilor noștri .

★
Ne oprim aici. Recapitulînd, se 

poate lesne observa din cele re
latate în rîndurile de față, că 
apetitul Spre traiul ușor, pe 
nemuncite, chiar cu prețul plătit 
prin reprimarea simțului de dem
nitate are ca start îmbrățișarea 
părintească ce sufocă o altă 
dragoste care ar trebui cultivată 
odraslei — DRAGOSTEA 
MUNCĂ. Dar 
După cum 
cest caz (ca 
circulă 
care alimentează iluzii (o figura
ție la Buftea, un „solar" în nu 
știu ce bar de noapte etc.) cum 
că „tot ce zboară se mănîncă".

A nu închide vanele acestui cu
rent subteran care viciază rapor
turile firești între muncă și vîrsta 
tînără înseamnă a alimenta nu 
numai impostura artistică, nu nu
mai fapte antisociale, dar înseam
nă a lăsa încarcerate în iluzii 
existențe tinere. Numai atît ? Mai 
trebuie să argumentăm cum că 
astfel de fapte apar la acei ne
pregătiți pentru viața pe propriile 
picioăre ?

Are 21 de ani (la vîrsta ei sînt 
tineri care au deja, după clasele 
elementare și anii ocupați în 
școala profesională, pe puțin 5 
ani în producție și un loc remar
cabil în rîndul producătorilor di- 
recți de bunuri materiale). La 21 
de ani Pop Ana, plantată în holul 
unui mare hotel bucureștean aș
teaptă clipa (șansa) de a vedea 
cai verzi răsărind pe pereți. O 
biografie care-și caută nota do
minantă. Va fi una certată cu le
gea, cu bunele moravuri ? Aș 
vrea din suflet să fiu contrazis. 
Din păcate, bunele intenții sînt 
infirme... Cu atît mai mult cu cît 
medii nocive vîrstei tinere exis
tă încă. Tocmai de aceea, pen
tru aceste medii se impune o 
drastică salubrizare.

DE 
mai departe ? 

se vede din 
și din altele) 

subteran un

a-

curent

i

• CICLISM. Cea de-a 12-a ediție a cursei „Cupa Prlmăverii“, or
ganizată de clubul Olimpia, programează startul tehnic duminică, 
la orele 9,30. in șoseaua Olteniței (km. 7). Plecarea festivă a cicliș
tilor (seniori, juniori I și II), semictirse, (biciclete de oraș) are loc 
cu o oră mai devreme din fața Fabricii de Bere „Rahova". /

• IERI a avut loc Ia Roma 
tragerea la sorți a grupelor 
campionatului european de fot
bal inter-țări. Selecționata Ro
mâniei face parte din grupa I 
împreună cu echipele Cehoslo
vaciei, Țării Galilor și Finlandei. 
Iată alcătuirea celorlalte grupe i 
grupa a Il-a i Bulgaria. Unga
ria. Franța, Norvegia ; grupa a 
III-a • Anglia, Grecia, Elveția, 
Malta ; grupa a IV-a : U.R.S.S., 
Irlanda de nord. Spania, Cipru ; 
grupa a V-a: Belgia, Scoția, Por
tugalia, Danemarca ; grupa a 
Vl-a : Italia, Suedia, Austria, 
Irlanda ; grupa a VII-a ■ Iugos
lavia, R. D. Germană, Olanda, 
Luxemburg ; grupa a VIII-a i 
R. F. a Germaniei, Polonia, Tur
cia, Albania. Jocurile din cadrul 
grupelor vor începe în luna au
gust 1970. Primele clasate în 
fiecare grupă se califică pentru 
sferturile de finală.

'k

• PARALEL cu campionatul 
de fotbal al Europei inter-țări se 
va disputa și un campionat al 
formațiilor naționale de tineret. 
Echipa României a fost reparti
zată în prima grupă. împreună 
cu formațiile Finlandei și 
hoslovaciei.

• IN RUNDA a 9-A a turneu
lui internațional feminin de șah 
de la Belgrad, Alexandra Ni
colau (cu piesele albe) a învins-o 
în 19 mutări pe Elisabeta Po- 
lihroniade. Malipetrova a cîști- 
gat Ia Timmer și Katia Iovano- 
vici la Rujița Iovanovici. Parti
dele Kușnir—Vujnovici, Tro- 
ianska—Gaprindașvili și Ivan-> 
ka—Lazerevici s-au întrerupt.

In clasament conduce Kușnii* 
6,5 puncte și o 

urmată de 
(Cehoslovacia) —

(U.R.S.S.) cu f," 
partidă întreruptă, 
Malipetrova j 
6,5 puncte, Elisabeta Polihronia- 
de ocupă locul 7 cu 4,5 puncte, 
iar Alexandra Nicolau se află 
pe locul 10 cu 3,5 puncte.

• CEL DE-AL 36-lea campio
nat mondial de hochei pe ghea
ță (Grupa A,) a continuat la 
Stockholm cu meciul Cehoslova
cia—Finlanda, încheiat cu sco
rul de 9—1 (1—0, 5—1, 3—0) în 
favoarea jucătorilor cehoslovaci.

• BOXERUL thailandez Chart- 
chai Chionoi a recucerit titlul 
de campion mondial profesionist 
la categoria muscă, învingîndu-1 
la puncte în 15 reprize pe me
xicanul Effren Tores.

ULTIMA ZI
PRONOSPORT



Angajamente directe între
forțele americane

și patriotice lingă Saigon

Conferința 
internațională teoretică

După încheierea convor

Profesioniștii trădării
de Ia „Europa liberă"

SAIGON. — Comandamentul 
militar al S.U.A. de la Saigon a 
anunțat că în noaptea de joi 
spre vineri, unitățile Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud au a- 
tacat cu rachete și mortiere șap
te obiective militare americano- 
saigoneze, provocînd inamicului, 
pierderi în oameni și materiale 
de luptă. Totodată, s-a anunțat 
că în cursul zilei de joi au a-

vut loc angajamente directe în
tre forțele americane și forțele 
patriotice într-o zonă situată în 
apropierea Saigonului.

în același timp, comandamen
tul american a menționat că în 
ultimele 12 ore avioanele „B-52“ 
și-au continuat raidurile de bom
bardament asupra provinciei de 
vest Chau Doc și în Delta flu
viului Mekong.

„Lenin și problemele 
democrației 
socialiste"

birilor de la Erfurt
X

APELUL PREZIDIULUI C.C. AL F.N.E., AL C.C. 
AL ALIANȚEI FORȚELOR NAȚIONALE, DEMOCRATICE 
Șl PAȘNICE DIN VIETNAM Șl AL G.R.P., ADRESATE 

POPULAȚIEI SUD-VIETNAMEZE
SAIGON. — Cu prilejul celei 

de-a 20-a aniversări a Zilei na
ționale de luptă contra imperia
liștilor americani, Prezidiul Co
mitetului Central al Frontului 
Național de Eliberare, Comitetul 
Central al Alianței forțelor na
ționale, democratice și pașnice 
din Vietnam și Guvernul Re
voluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud 
au adresat populației sud- 
vietnameze și forțelor armate 
populare de eliberare ape
lul de a-și intensifica efortu
rile în vederea obținerii victo
riei finale în lupta împotriva 
agresiunii americane. Subliniind 
că planurile ‘ imperialiste ale 
S.U.A. privind Vietnamul datea
ză din 1950, apelul relevă că ra
portul de forțe este în prezent 
net favorabil forțelor patriotice, 
în ciuda superiorității mașinii de 

• război americane. „Aceasta, ’ se 
spune în apel, a cunoscut în ul
tima perioadă eșecuri tot mai

grele, evoluția situației fiind ca- . 
racterizată în prezent prin con
fuzia crescîndă 
soaie, pe de o 
rea continuă și 
(elor patriotice 
pe de alta11.

în încheiere, se exprimă recu
noștința profundă a populației 
sud-v'etnameze pentru sprijinul 
primit din partea țărilor socia
liste.

a trupelor agre- 
parte, și crește- 
maturizarea for- 
sud-vietnameze,

LA PRAGA, au luat sfîr- 
lucrările Conferinței in

ternaționale teoretice cu tema 
„Lenin și probleniele demo
crației socialiste", organizată 
de revista teoretică a C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia „Nova 
Mysl“, cu ocazia centenarului 
nașterii lui V. I. Lenin. La 
lucrări au participat repre
zentanți ai revistelor teoreti
ce de partid din unele țări 
socialiste. în ultima zi a lu
crărilor, Nestor Ignat, redac- 
torul-șef adjunct al revistei 
„Lupta de clasă", a prezen
tat o expunere în legătură cu 
esența democratică a orîndui- 
rii noastre socialiste. Expune
rea a fost urmărită cu interes 
de cei prezenți.

șit

IRAK: Kurzii iși vor

celebra sărbătoarea

Un elicopter militar american, 
la bordul căruia se afla genera
lul maior Lloyd Ramsey, s-a 
prăbușit marți într-o zonă de 
junglă din regiunile deluroase ale 
Vietnamului de sud, a anunțat joi 
un purtător de cuvînt militar. 
Două dintre persoanele aflate la 
bord au fost ucise, iar alte șase, 
printre care și generalul — răni
te.

)

națională
BAGDAD. — Din Bagdad, s-a 

anunțat că la 21 martie popu
lația de origine kurdă din Irak 
va putea celebra, pentru prima 
dată, sărbătoarea sa națională.

Cu această ocazie, în Irak vor 
putea veni și personalități kurde 
care iși au reședința în străină
tate.

BERLIN 20 (Agerpres).
Imediat după încheierea 
vorbirilor de la Erfurt cu can- 

! celarul R. F. a Germaniei, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane, Willi Stoph 
a acordat un interviu televiziu
nii din R.D.G. în cadrul căruia 
a arătat că : „discuțiile au fost 
utile11. Caracterizînd poziția de
legației R.D.G., vorbitorul a sub
liniat „în primul rînd năzuința 
spre asigurarea păcii ; in al doi
lea rind, este important că am 
pornit de la problemele hotări- 
toare, de la problemele vitale, 
de la interesele vitale ale oa
menilor nu numai din. R.D.G. și 
R.F.G., ci și din toate țările Eu
ropei'1. Răspunzind la întrebarea 
dacă în timpul convorbirilor au 
fost făcute propuneri noi din 
partea R.D.G., "Willi Stoph a a-

★
BONN 20 Agerpres. — Intr-o 

declarație făcută joi seara tele
viziunii vest-germane, după în- 
tîlnirea de la Erfurt a_ șefilor 
de guvern ai celor două state 
germane, cancelarul R. F. a Ger
maniei, Willy Brandt, a mențio
nat ca rezultate pozitive ale 
intilnirii : „în primul rînd și pe 
un plan concret faptul că ne vom 
întîlni din nou la Kassel, la 21 
mai, ceea ce este esențial din 

• punct de vedere politic. în al 
doilea rînd, fiecare dintre noi, 
așa sper, are acum o înțelege
re ceva mai bună a situației, pe 
baza argumentației aduse de 
cealaltă parte11 — Willy Brandt

CAMBODGIA

con-
rătat că, intrucît pină în prezent 
nu s-a primit nici un răspuns 
oficial la propunerea cu privi
re la proiectul de tratat pre
zentat de R.D.G., 
cesar să se 
noi.

Premierul 
că în cadrul 
furt au fost . 
puncte de vedere contradictorii. 
„Aceasta nu a fost pentru noi 
o surpriză — a spus Willy Stoph 
— și probabil nici pentru can
celarul Willy Brandt. Dacă ar fi 
depins numai de R.D.G., chiar 
intilnirea de la Erfurt ar fi pu
tut contribui ca aceste convor
biri să se transforme in trata
tive autentice cu privire la nor
malizarea relațiilor dintre R.D.G. 
și R.F.G.. pe baza dreptului in
ternațional".

★

a adăugat că întrevederea in doi 
cu Willy Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane „a fost foarte conclu
dentă". „Această întrevedere a 
evidențiat multe păreri contra
dictorii, dar și multe lucruri 
rare indică interese comune — 
a spus Brandt. Revine a- 
cum experților noștri să facă 
catalogul punctelor asupra că
rora dezacordul este complet și 
al acelor puncte asupra cărora 
poate fi căutată o înțelegere. 
Tocmai pe această bază va fi 
pregătită cu grijă intilnirea de 
la Kassel11.

. _,, nu a fost ne- 
prezinte propuneri

R.D.G. a precizat 
intilnirii de la Er- 
prezentate deschis

Prințul Norodom Sianuk
despre destituirea sa

SAN CRISTOBAL: Primele realizări
ale brigăzii „23 August România"
CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ DIN CUBA DE LA TRIMISUL NOSTRU DAN MUNTEANU

Cores-
______ _ France 

Presse din Pekin relatează că 
prințul Norodom Sianuk, care se 
află intr-o vizită neoficială la 
Pekin, a remis presei o decla
rație în care se arată că ..des
tituirea sa, hotărîtă de Aduna
rea Națională a Cambodgiei, este 
absolut ilegaă11. „Eu nu pot fi 
destituit din funcția de șef al 
statului decît de către întreaga 
națiune — a declarat Sianuk 
adică pe calea unui referendum 
național, a cărui valabilitate nu 
ar fi putut fi contestată. Parla-

PEKIN (Ageijpreș). — 
pondentul agenției

meniul s-a erijat în tribunal 
special, ilegal și anticonstituțio
nal pentru a judeca în lipsă pe 
șeful statului, ceea ce constituie 
o încălcare inadmisibilă a legii 
și legislației pe care parlamen
tul pretinde că le reprezintă. 
Constituția țării noastre — se 
spune în încheierea declarației 
Iui Norodom Sianuk — nu con
ține nici o dispoziție care să 
permită parlamentului și guver
nului. să destituie pe șeful sta
tului. deoarece acesta este nu
mit pe viață11.

începînd cu data de 10 
martie a. c. membrii bri
găzii de tineri tehnicieni 
„23 August — România" lu
crează alături de muncitorii 
cubanezi la Fabrica dy zahăr 
„Jose Marti" din San Cristo
bal, una dintre cele mai im
portante din provincia Pinai 
del Rio. în afara lucrărilor 
curente de întreținere, briga 
dierii români s-au angajat să 
instaleze și să dea în funcțiu
ne în termen de două luni, 
cu ajutorul muncitorilor cu
banezi, un cazan de vapori 
complet automatizat care va 
contribui la ușurarea fluxului 
tehnologic și la creșterea 
productivității muncii. Un 
alt grup de tehnicieni mon
tează în prezent, cablurile 
pentru trei circuite țlectrice

auxiliare, ce urmează să de
servească noi agregate. Pe 
de altă parte, peste cîteva 
zile va intra în funcțiune șl 
instalația de fabricare a 
arcurilor de locomotivă con
cepută și . executată de tine
rii români. Activitatea mem
brilor brigăzii se desfășoare 
cu succes și în celelalte sec
ții ale fabricii : strungărie, 
bobinaj, cazane, mecanică 
generală. într-o convorbire 
avută cu*conducerea fabricii, 
directorul centralei a relevat 
satisfacția întregului colectiv 
de muncă pentru felul în 
care își desfășoară activita
tea brigada română.

Duminică, tehnicienii ro
mâni au vizitat șantierul Ba
rajului tineretului din provin
cia Pinar del Rio, una din 
cele mai importante con-

strucții de acest fel 
Cuba,. în cadrul pianului de 
irigații a acestei provincii. 
Barajul, construit aproape 
în întregime de tineri cuba
nezi, membri ai „Batalionu
lui efortului hotărîtor" va fi 
și un important centru turis
tic. Tinerii români au discu
tat cu constructorii barajulu 
și s-au interesat îndeaproape 
de munca și activitatea aces 
tora. în cursul după-amiezii 
în stațiunea turistică Soroc 
a avut loc o întîlnire priete
nească între membrii brigă
zii „23 August — România" 
și tineri și tinere cubaneze 
din provincia Pinar del Rio, 
aflați la odihnă.

Au luat parle, de aseme
nea, M. Andrei și C. Eftimie, 
secretari ai ambasadei ro
mâne în Cuba.

„Juventud Rebelele" despre contribuția 
tinerilor români la „Zafra"

7 dimineața la 5 după-amiaza cu 
o pauză de 2 ore la prînz. Cei
lalți împărțiți în trei grupe de 
cile 6, lucrează în schimburile 
obișnuite ale fabricii, adică de la 
7 seara la 3 dimineața, de la 3 la 
11 și de la 11 la 7 seara. '

Membrii brigăzii „23 August
— România" au fost aleși în ca
drul unor adunări la locurile lor 
de muncă. Feste o sută de pro
puneri au fost înaintate Comite
tului Central al U.T.C. unde a 
avut loc selecția finală. După 
cum spun tinerii români, în pa
tria lor toată lumea urmărește cu 
interes special informațiile privind 
Zafra și întreg poporul este con
vins că realizarea celor 10 mi
lioane de tone de zahăr va de
veni o realitate.

în timpul șederii lor în tabără, 
tinerii profită de timpul liber 
pentru a învăța spaniola și a face 
sport.

Ziarul cubanez „JU
VENTUD REBELDE" pu 
blică sub semnătura lui 
Luis Baez un articol inti
tulat : „Poporul român 
este sigur că cele 10 mi
lioane se vor realiza — 
spun membrii brigăzii 
«23 August — România" 
Reproducem acest ar
ticol :

30 de tineri tehnicieni de dife
rite specialități care fac parte din 
brigada „23 August — Româ
nia" constituie contribuția va
loroasă a poporului român la a- 
ceastă Zafră istorică.

Tinerii tehnicieni își desfășoară 
activitatea la Fabrica de zahăr 
„Jose Marti" în regiunea San 
Cristobal, provincia Binar del 
Rio.

Brigaia lucrează după cum ur
mează ■ 12 tineri lucrează de la

Brigada se compune din 9 elec
tricieni, 6 mecanici, 6 strungari 
6 cazangii și 3 mecanici de loco
motivă. Brigada este condusă de 
Radu Cheorghe. activist al C.C 
al U.T.C.

Muncitorii cubanezi ai fabricii 
Jose Marti sînt foarte mulțumiți 
de ajutorul acordat de tinerii teh
nicieni români care depun o 
muncă excelentă.

Intr-o discuție cu responsabilul 
brigăzii acesta a declarat că nu 
se poate da măsura căldurii, afec
țiunii și prieteniei cu care au fost 
primiți de către poporul și con
ducătorii cubanezi. El a declarat, 
de 
va 
lie 
cu
celor 10 milioane de tone de za-

PNOM PENH 20 (Agerpres). 
— Citind postul de radio Pnom 
Penh, agenția France Presse, a- 
nunță că „noul șef al statului 
cambodgian, Cheng Heng, pre
ședintele Adunării Naționale, 
care l-a înlocuit pe Norodom 
Sianuk, in urma unei lovituri de 
stat, a lansat o proclamație prin 
care cere forțelor armate cam
bodgiene să dea ascultare ordi
nelor sale. în proclamație se a- 
firmă că „armata trebuie să re
prime cu armele orice noțiune 
pe care prințul Sianuk ar încer
ca să o inițieze făcînd uz de un 
drept de care nu mai dispune11.

Postul de radio Pnom Penh a 
comunicat, de asemenea, că sus
pendarea libertăților constituțio
nale, hotărîtă de noile autorități, 
„vizează o perioadă temporară 
de șase luni, însă ea poate fi 
prelungită11.

în capitala Cambodgiei s-a 
aflat in același timp că au fost 
revocate din funcții unele ofi
cialități, guvernamentale, prin
tre care șeful serviciului de 
securitate și comandantul forțe
lor de ordine, pe. motivul că

Adunarea Națională reunită la 
19 martie nu le-a acordat vot de 
încredere.

romaneasca
la Viena

Joi a avut Ioc in capitala 
Austriei o seară românească, 
organizată de asociația de 
prietenie Austria—România, 
la care au participat perso
nalități ale vieții culturale și 
artistice din Viena, profesori 
și studenți. Prof. Ghcorghe 
Cazan, de la Universitatea 
din București, a evocat eve
nimentele revoluționare de la 
6 Martie 1945, subliniind im
portanța lor pentru dezvolta
rea ulterioară a României. A 
rulat apoi filmul „România— 
orizont *69".

Omenirea este confruntată cu 
multe probleme, unele prove
nind din anii postbelici, altele 
dintr-o perioadă mai apropia
tă, dar în viața internațională se 
afirmă viguros împotriva forțe
lor reacționare, a imperialis
mului, aspirația opiniei publice 
către destindere, însănătoșirea 
climatului mondial, normaliza
rea raporturilor între state, 
ideea dialogului dobîndește o 
largă audiență pentru că po
poarele înțeleg într-o măsură 
tot mai mare că soluțiile pro
blemelor aflate în litigiu trebuie 
căutate și găsite la masa trata
tivelor, că trebuie acționat în 
modul cel mai ferm pentru a 
pune capăt cursei înarmărilor 
și pentru a feri planeta noastră 
de distrugerile unui război ter
monuclear. Pentru sutele de mi
lioane de oameni de pe toate 
continentele pacea nu este un 
ideal abstract, un obiectiv cu 
contururi imprecise : îndemnul 
de a renunța la forță și de a 
deschide larg porțile colaboră
rii pașnice — politică pe care o 
promovează consecvent țara 
noastră — reflectă în profun
zimi o stare de spirit, conștiința 
imperativelor momentului.

în această atmosferă, cînd 
destinderea se impune, treptat, 
în relațiile dintre state și cînd 
umanitatea își îmbogățește te
zaurul de civilizație prin stră
danii ce nu se opresc pe liniile 
de frontieră, sună anacronice 
vocile celor care au rămas cap
tivi ai practicilor „războiului 
rece". Vocile acestea aparțin 
altei epoci : celei a politicii „pe 
marginea prăpastiei". Au trecut 
anii, muite s-au schimbat în 
lume dar adversarii înțelegerii 
între națiuni, forțele retrograde 
ce mizează pe tensiune, n-au 
renunțat la activitățile lor pro
vocatoare. N-au învățat nimic 
din eșecuri și nici nu vor să 
învețe. Purtătorii de cuvînt ai 
celor ce se străduiesc să tulbure 
atmosfera internațională și să 
împingă Terra către abisurile 
războiului pot fi întîlniți la 
microfoanele „Europei libere" 
— instituție care n-are nimic 
comun nici cu adevăratele idea
luri ale umanității, ale Europei, 
nici cu cele ale libertății po
poarelor. „Libertatea" acestor 
E rotitori ai recidivelor răz- 

oiului rece este aceea de a 
sluji faimoasa agenție de spio
naj și provocări C.I.A. care îi 
finanțează. De altfel, C.I.A. nu 
are nevoie de prezentări. Nu-" 
mele îi este legat, pe toate con
tinentele, de activități de tristă 
aducere aminte, de acte de sa
botaj și comploturi, lovituri de 
stat și chiar acțiuni armate 
secrete" de genul celor dez

văluite în Laos. William Ful
bright, Stephen Young, Albert 
Gore și alii senatori ame
ricani au rostit cuvinte de o 
asprime puțin obișnuită la adre
sa acestei instituții care prin 
lot ceea ce întreprinde sub
minează pacea mondială. Revis
ta americană „Ramparts" scria 
că „C.I.A. a întreprins în isto
ria oi de aproape 40 de ani nu
meroase acțiuni care n-au coin
cis cu interesele prestigiului A- 
mericii"

Recrudescența activităților 
destinate frînării procesului de 
destindere, prin intermediul „Eu
ropei libere" se produce în- 
într-un moment în care negocie
rile bi și multilaterale sînt la 
ordinea zilei. Poate niciodată 
rubricile ziarelor din toată lu
mea n-au fost atît de bogate în 
informații privind contactele în
tre oamenii de stat din diferite 
țări, privind eforturile pentru 
reglementarea problemelor li
tigioase. Se înaintează către

Pentru eliminarea
discriminării rasiale

asemenea, că brigada română 
rămîne în Cuba pînă la 26 iu- 
pentru a sărbători, împreună 
poporul cubanez, realizarea

DIEZ MJLLONES VAN
LA BRIGADA

EL PUEBLO RUMANO

Facsimilul articolului din „JUVENTUD REBELDE

DlttW WS INTEGRA NTES DE 
<'23 DE AG05T0-RUMaN1A'!

Cu 10 ani în urmă, cîteva 
mii de manifestanii demon
strau pașnic pe străzile ora
șului Sharpeville din Repu
blica Sud-Africană, cerînd 
abrogarea legilor rasiale 
care constituiau miezul inu
manei politici de apartheid 
a guvernanților de la Preto
ria Ajunsă intr-un anumit 
punct al orașului, coloana de 
demonstranți a fost întimpi- 
nată de unitățile de poliție 
ale rasiștilor sud-africani cu 
foc de arme. In cîteva clipe, 
69 de africani au fost uciși, 
iar alți 186 răniți.

In 1966, Adunarea Gene
rală a O.N.U. a adoptat o re
zoluție prin care, in memo
ria victimelor acestei prime 
singeroase represiuni, 21 
martie a fost proclamată zi 
internațională pentru elimi
narea discriminării rasiale. 
Masacrul de Ia Sharpeville a 
arătat în adevărata sa lu
mină cruzimea acelei „teorii 
a dezvoltării separate a ra
selor" (apartheid) cum este 
denumită la Pretoria discri
minarea rasială ridicată la 
rangul de politică de stat — 
produs nefast al practicilor 
colonialiste care continuă 
încă să se mențină, în ciuda 
anacronismului lor istoric.

Apartheidul, acest com
plex de peste 100 de legi ra
siale, cuprinzînd toate dome
niile vieții economice, poli
tice și sociale din R.S.A., as
cuns sub o formulă de un 
rizibil eufemism, este una 
din expresiile cele mai eloc
vente de încălcare a demni
tății și drepturilor umane 
fundamentale. Populația de 
origină europeană a R.S.A., 
reprezentînd abia un sfert

din numărul locuitorilor, 
deține 87 la sută din tere
nurile arabile ale țării. Deși 
patria lor dispune de resurse 
economice excepționale — 
dînd aproape trei sferturi 
din producția de aur și dia
mante a lumii capitaliste —, 
peste jumătate din copiii 
africani suferă de foame, 17 
la sută purtînd chiar sem
nele unei subnutriții totale

Apartheidul se manifestă 
din plin și in domeniul eco
nomic, muncitorul provenit 
din rindurilc populației 
băștinașe primind numai 6 
piuă la 15 la sută din sala
riul unui alb, ca să nu mai 
vorbim de cel politic, în 
care africanii sînt lipsiți de 
cele mai elementare drep
turi. Lista poate fi continua
tă cu discriminarea rasială 
in învățămînt, asistența so
cială și sanitară, sport, cu 
„bantustanele" și „pass“-uri- 
le rezervate in schimb exclu
siv africanilor.

O legislație rasială asemă
nătoare este exercitată 
prezent de rasiștii 
Pretoria, împotriva 
internaționale, și în
bia, în timp ce „colegii" lor 
de la Salisbury, autoprocla- 
mindu-se „republică", au in
stituit, urniind îndeaproape 
exemplul lui Vorster et. 
comp., dominația populației 
europene (care reprezintă o 
infimă minoritate de 5 la 
sută) asupra poporului Zim
babwe. Măsurile de represa
lii împotriva acestor regi
muri, măsuri instituite de 
comunitatea internațională 
(ilustrate și de recenta rezo
luție a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. în problema

in 
dc la 
legilor 
Nami-

Rhodesiei, de ruperea rela
țiilor consulare cu regimul 
rhodesian de către majorita
tea statelor etc.) s-au dove
dit pînă în prezent ineficien
te, colaborarea 
murile rasiste 
acordat lor de 
reacționare din 
șind să depășească barierele. 
Contrare legilor și normelor 
internaționale, principiilor 
înscrise în Carta O.N.U., 
care proclamă egalitatea în 
drepturi a tuturor oameni
lor, indiferent de rasă, reli
gie, sex, practicile discrimi
nării rasiale, ridicate la ran
gul de politică de stal, pri- 
mejduiesc în același timp 
pacea și securitatea lumii. 
Aceste motive sînt suficiente 
pentru a se depune în conti
nuare eforturi sporite pen
tru eliminarea discriminării 
rasiale în lume.

România, care se pronunță 
cu consecvență pentru ega
litatea în drepturi a tuturor 
statelor, pentru dreptul po
poarelor de a-și hotărî sin
gure destinele, a sprijinit în 
organismele internaționale 
toate propunerile și măsurile 
menite să conducă Ia lichi
darea practicilor discrimi
nării rasiale, nianifestindu-și 
solidaritatea deplină cu po
poarele care luptă pentru 
eliberarea lor națională și 
socială. Poporul român este 
convins că această luptă jus
tă va fi încununată in cele 
din urmă de succes, ducînd 
la restabilirea drepturilor 
umane fundamentale pretu
tindeni în lume.

dintre regi- 
și sprijinul 

alte forțe 
lume reu-
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destindere, chiar dacă, uneori, 
pașii sînt mici. Elemente ale ne
încrederii sînt înlăturate deși 
anii de adversități nu pot fi 
sterși, dintr-o dată, cu buretele. 
Mai ales în Europa, acest con
tinent al marilor încercări, se 
face resimțită larga tendință 
spre explorarea unor noi zone 
ale colaborării interstatale prin 
mijlocirea dialogului. Dar ad
versarii destinderii n-au dezar
mat. Cultivă buruienile otrăvite 
ale „războiului rece" cu o per
severență demnă de o cauză 
mai bună. Există destule obsta
cole pe căile spre destindere și 
ei încearcă să le înmulțească, 
să blocheze mecanismul cola
borării internaționale.
^Slujbașii de la „Europa libe

ră" aparțin acelei categorii 
pentru care abandonul norme
lor esențiale ale probității mo
rale elementare reprezintă o 
trăsătură distinctivă. Numai 
după aceste criterii sînt recru
tați diversioniștii „Europei libe
re" — personaje odioase ce se 
situează pe treapta cea mai de 
jos chiar în ierarhia celor ce-și 
vînd demnitatea pentru un 
pumn de arginți. Cei care și-au 
părăsit patria, fugari pe care 
nu-i leagă nimic de pămînturile 
natale, oameni care-și reneagă 
propriul lor popor, nu pot fi 
socotiți decît profesioniști ai 
trădării. Ei cunosc doar mese
ria de a calomnia, de a îm- 
proșca cu noroi. Se pretind mî- 
nuitori ai condeiului, dar prin 
activitatea mîrșavă pe care o 
desfășoară s-au plasat în afara 
noțiunii de presă care presupu
ne respectul elementar față de 
adevăr. Nici unul din cei ce 
și-au pus vocea sau creierul în 
slujba „Europei libere" nu re
prezintă nimic din ființa națio
nală a popoarelor pe care le 
calomniază. Acești indivizi con
stituie ceea ce societatea în 
care au trăit a respins ca ne- 
fiindu-i organic, o adunătură 
de ratați, aventurieri care au 
naufragiat în mlaștinele trădării 
plătite a patriei.

De la microfoanele acestui 
post de radio ei înireprind o 
campanie sistematică de deni
grare a realităților românești. 
Privesc totul prin ochelarii ne
merniciei, împrăștiind venin, în 
fiecare zi, pe lungimile de undă 
ce le stau la dispoziție. Calom
niază fără scrupule țara din 
care au fugit în mod laș și față 
de care n-au 
aceștia reeditează — la scara 
mîrșăviei stipendiate, — com
portamentul de decenii al cla
selor exploatatoare, disprețul 
acestora față de tot ceea ce 
este românesc și servilismul față 
de ceea ce provine din străinăta
te. Slujbașii „Europei libere" 
preamăresc ceea ce emană din 
moduri de viață care n-au ni
mic comun cu ființa noastră 
națională, cu opțiunile funda
mentale, cu aspirațiile și intere
sele poporului roman, neagă ca
pacitatea noastră de creație, 
chiar cînd aceasta capătă con
firmări și rezonanțe mondiale, 
în tot ceea ce fac se remarcă 
teama că s-ar putea apropia 
ziua cînd orice urmă a războiu
lui rece va fi definitiv îngropa
tă, iar jalnica profesiune pe 
care ei o practică va deveni 
inutilă. Frazele otrăvite pe care 
ei le azvîrlă în eter dezvăluie o 
ostilitate‘maladivă față de po
porul român, de aspirațiile sale 
nobile,'de munca sa eroică. Toi 
ceea ce se gîndește și se înfăp
tuiește în România socialistă 
este răstălmăcit, denaturat, ca
lomniat de această agentură 
care slujește cu zelul disperării 
forțele reacțiunii, acele forțe ce 
vor să împiedice împlinirea 
idealurilor de independență și 
construcție pașnică ale po
poarelor. Acești slujbași ai min
ciunii pîndesc criticile ne care 
noi înșine, dintr-un efort de 
autoperfecționare, ni le facem 
și încearcă — prin terfelirea 
adevărului — să le deformeze, 
să le schimbe proporțiile, să 
desprindă false concluzii. Efor- 
tuȚ permanent întreprins în Ro
mânia pentru înlăturarea imper
fecțiunilor, a unor dificultăți 

răstălmăcit cu o grosolănie 
fără margini.

Granițele României sînt larg 
deschise pentru cei ce vor să 
cunoască poporul nostru, viața 
pe fare o trăiește, frumusețile 
țării. Ne vizitează oameni din 
cei mai diferiți, multi dintre 

.................. în
ga- 
Ro-
ce- 
pa-

scrupule țara din

decît ură. Indivizii

ei aparținînd lumii presei, 
anul trecut peste o mie de 
zețari străini au străbătut 
mania, au stat de vorbă cu 
tățenii ei și-au descris-o în

Avioane americane 
către Libia ?

po-

de

ginile ziarelor la care lucrează. 
Unii nu ne împărtășesc opțiu
nile politice, dar buna credință 
i-a obligat să sublinieze faptul 
că poporul român înalță o con
strucție impresionantă, vădind 
o capacitate creatoare care im
pune respect. Ritmurile dezvol
tării, progresele obținute pe 
toate planurile, vertiginoasa 
îmbogățire a patrimoniului ma
terial și spiritual ,sînt relevate 
cu admirație nu numai de prie
tenii noștri. Este suficient să 
parcurgi cuvintele rostite de 
înalți oaspeți de pretutindeni, 
conducători de state, oameni 
politici — cuvinte pătrunse de 
stimă față de un popor stăpîn 
pe destinul său — pentru a în
țelege dimensiunile prestigiului 
de care România se bucură în 
lume, prestigiu ce nu-și găsește 
asemănarea în întreaga noastră 
istorie. Președintele Richard 
Nixon spunea la București : 
„Sîntem conștienți de realizări
le pe care le-ați făcut în con
struirea unei societăți moderne". 
Iar cancelarul Willy Brandt de
clara : „Datorită posibilităților 
ei naturale și datorită, în primul 
rînd, hărniciei locuitorilor și 
hotărîrii forțelor ei conducătoa
re, Republica Socialistă Româ
nia cunoaște o dezvoltare care 
trebuie apreciată de orice ob
servator obiectiv".

lată și cuvintele lui Charles 
de Gaulle, rostite, de asemenea, 
în capitala țării noastre :

„Franța iubește și stimează 
România, datorită prezentului, 
adică o repet, o Românie stă- 
pînă pe soarta ei, o Românie 
care își are destinul în propriile 
miini, o Românie care înaintea
ză spre progres, o Românit în 
care țara pe care o reprezint 
simte că poate astăzi să con
teze. Cum să nu am deplină 
încredere în țara dumneavoas
tră, cînd văd mulțimea dumnea
voastră imensă, înflăcărată, uni
tă și adunată la un loc, cînd se 
văd, așa cum am văzut noi azi 
dimineață, realizările moderne 
pe care le înfăptuiți, cînd am 
văzut Uzina „Electroputere", 
cînd am văzut Combinatul chi
mic, cînd am văzut Centrala e- 
lectrică".

Amintim acestea pentru a le 
compara cu tentativele profesio
niștilor trădării de a defăima 
prezentul românesc. De altfel, 
comportamentul lor nici nu ne 
miră. Transfugului care se pune 
în slujba unui centru de diver
siune nu-i poți cere fidelitate 
fată de adevăr. Este ca și cum 
ai cere unui orb să-ti descrie 
un tablou. Numai un naiv își 
poate închipui că revărsările loi 
de venin pot fi o sursă de in
formare. Mercenarii minciunii 
se străduiesc, prin sisteme per- 
fide, să prindă în capcanele lor 
— măcar prinîr-o simplă decla
rație — oameni care călătoresc 
peste hotarele țării, mizînd pe 
credulitatea celor ce nu-și dau 
seama pe deplin de josnicia 
simbriașilor „Europei libere", 
de iremediabila lor decădere 
umană și cetățenească.

Activitatea de denigrare și 
diversiune a „Europei libe
re" este pusă în slujba for
țelor ce doresc să reinstau- 
reze tensiunea în viața in
ternațională. Este o activitate 

. ce exprimă cele mai retrograde 
tendințe și pe care o condamnă/, 
necruțător forțele lucide de pre 
tutindeni. Ne provoacă, totuși, 
mirarea că asemenea oficine ale 
provocării activează pe terito
riul unei țări care își afir
mă dorința rX a contribui 
la asanarea climatului mondial. 
Cum se împacă găzduirea acor
dată sinistrei „Europe libere" 
cu obligațiile esențiale pe care 
le impune conviețuirea pașnică 
intre state ?

Generația care a trăit în tran
șeele trecutului război, care 
poartă intactă amintirea zilelor 
însîngerafe ca și generația fînă- 
ră care a pășii în viață sub 
alte auspicii, au învățat din lec
țiile timpului că mersul eveni
mentelor poate fi influențat în 
mod pozitiv, prin lupta po
poarelor și că Terra poate fi 
eliberată definitiv de amenin
țarea războiului. Procesul apro
pierii între popoare se aprofun
dează chiar dacă diplomații 
mai au de rezolvat destule do
sare. Cît privește pe diversionis
tă în eter, viitorul nu le făgă
duiește decît eșecuri pentru că 
omenirea n-are intenția să se 
reîntoarcă în cavernele războ
iului rece, din care ei răcnesc 
cît îi ține gura.

P. NICOARA
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Purtătorul de cuvint al De
partamentului de Stat, Cari 
Bartch, a declarat că guvernul 
american reexaminează in pre
zent problema vînzării de avioa
ne de recunoaștere cu reacție 
„F-5“ către Libia. Această pre
cizare a fost (făcută ca urmare 
a dezvăluirilor lui Adlai 
venson jr.

Potrivit agenției Reuter, 
văluirile făcute pun intr-o 
tuație delicată guvernul ameri
can, care a criticat vinzările de 
avioane franceze către Libia, 
dar a păstrat tăcere asupra vin- 
zărilor americane.

Ste-

dez-
si-

Agenția Associated Press trans
mite din Vientiane că unități 
Pathet Lao au cucerit alte trei 
poziții ale forțelor guvernamenta
le laoțiene, situate la sud de Va-

lea Ulcioarclor, în zona impor
tantelor baze Long Cheng și 
Sam Thong.

• INTR-O DECLARAȚIE fă
cută presei* senatorul William 
Fulbright s-a pronunțat în fa
voarea stabilirii de relații nor
male între S.U.A. și Cuba. „Re
stabilirea unor relații normale 
intre Statele Unite și Cuba ar fi 
de dorit în interesul ambelor 
țări11, a subliniat senatorul ame
rican.

GRECIA Sl-A ÎNCHIS CONSU
LATUL DIN SALISBURY

• MISIUNEA GRECIEI Ia 
Națiunile Unite a anunțat că 
guvernul de la Atena a hotărît 
să-și închidă consulatul din 
Salisbury (Rhodesia). In urma 
acestei hotăriri, doar Republica 
Sud-Africană și Portugalia con
tinuă să mențină relații consu
lare cu regimul 
rhodesian.

minoritar
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