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Vizita tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU î
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o

la Institutul de fizică atomică ■
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășii Paul Niculescu-Mizil, Maxim Ber- 

ghianu, Manea Mănescu, Dumitru Popa și Ion Stănescu, a făcut miercuri dimineața o ■ 
vizită la Institutul de fizică atomică, unul din cele mai mari și importante centre de cerce- ■ 
țări din tară. ■n

Conducătorii de partid și de 
stat au fost însoțiți de prof, 
univ. loan Ursu, președin
tele Comitetului de Stat 
pentru Energia Nucleară, di
rectorul Institutului, și de 
acad. Horia Hulubei, ministru 
consilier la Consiliul de Stat.

.La-intrarea în Institut; oas
peții sînt întâmpinați de A- 
drian Georgescu, prim-vice- 
președinte al Comitetului de 
Stat pentru Energia Nucleară, 
Emilian Rodeanu, vicepreșe
dinte al Comitetului, Dănilă 
Barb și ^larius Petrașcu, di
rectori adjuncți ai Institutu
lui, de academicieni, cercetă
tori și specialiști

In sala bibliotecii, unde se 
afla reunit Consiliul Științific 
al Institutului, prof. univ. loan 
Ursu a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și celorlalți 
conducători de partid și de 
stat un călduros salut 
bun venit, exprimînd, 
numele oamenilor de știință, 
calde mulțumiri pentru spri
jinul permanent acordat de 
partid și guvern creării și 
dezvoltării acestei instituții 
moderne, a cărei activitate este 
consacrată investigării unuia 
dintre cele mai revoluționare 
domenii ale științei contempo
rane.
; Institutul de Fizică Atomică 
J a arătat.vorbitorul — a fost 
J îființat în anul 1956 prin re
organizarea Institutului de fi
zică al Academiei ; din anul 
1968 Institutul a trecut sub 
directa îndrumare a Comitetu
lui de Stat pentru Energia Nu
cleară. In decursul acti
vității sale au fost obți
nute progrese substanțiale în 
dezvoltarea fizicii românești. 
Pornind de la o serie de rezul
tate disparate, realizate în tre
cut de cîțiva fizicieni entu
ziaști, cercetările în domeniul 
fizicii au putut fi astfel orga
nizate și dirijate, acoperind 
treptat un larg domeniu, înce- 
pînd cu cercetările fundamen
tale și sfîrșind cu aplicațiile 
în economia națională. Institu
tul de Fizică Atomică — ex
presie a grijii și prețuirii pe 
care partidul și guvernul o a- 
cordă științei, folosirii energiei 
nucleare în scopuri pașnice — 
a contribuit substanțial, I prin 
rezultatele obținute, la rezol
varea atît a unor probleme 
științifice fundamentale, cît și 
a unor necesități izvorîte din 
activitatea practică a sectoa
relor productive.

de 
în

Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,
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spune ca ați obținut progrese 
mari în cercetarea științifică. 
Știu că rezultatele activității 
dumneavoastră sînt apreciate 
de multe institute din țară, cît 
și din străinătate. Aș putea 
deci spune că ceea ce s-a fă
cut pînă acum este mulțumi
tor, dacă ținem seama de ni
velul pe care l-am atins, de 
mijloacele de care dispunem 
în acest domeniu. Cunoașteți 
2_ I ___ 3 ni
le-am propus în programul 
nuclear național sînt deosebit 
de. mari, cer eforturi importan
te. mai cu seamă dacă avem 
în- vedere că, pe plan mondial, 
știința în acest domeniu se 
dezvoltă foarte rapid. Noi am 
dori ca, în perspectivă, să ne 
bazăm nu numai pe filierele 
actuale de reactori cu 
niu natural 
îmbogățit, 
cît mai 
zarea de 
Cercetările 
ță sînt, la 
ceput — în 
avansate. Este necesar ca atît 
Comitetul, cît și institutele 
specializate de cercetare să-și

Doresc să mulțumesc preșe
dintelui Comitetului de Stat 
pentru Energia Nucleară, to
varășul Ursu, și celorlalți to
varăși din conducerea institu
tului pentru explicațiile ce ni 
le-au dat pe parcursul vizitei. 
Totodată, felicit pe lucrătorii 
Institutului de Fizică Atomică, 
pe specialiștii tuturor institu- _  ____ _________ _ „r__
telor din cadrul Comitetului de ' însă că sarcinile pe care 
Stat pentru Energia Nu
cleară, care colaborează la 
dezvoltarea cercetărilor în do
meniul fizicii atomice, pentru 
rezultatele obținute în activi
tatea de pînă acum. Aceste 
rezultate dovedesc că dispu
nem de cadre bune de cerce
tare, că există toate premise- • 
le ca programul național de 
folosire a energiei nucleare în 
scopuri pașnice să fie realizat 
în condiții optime.
* Firește, eu nu sînt specia
list și nu doresc să intru în 
problemele de specialitate, 
tehnice. Am vizitat institutul 
dumneavoastră încă în primii 
săi ani de activitate și pot

ura- 
sau cu uraniu 

ci să ajungem 
repede la utili- 

reactori rapizi, 
în această privin- 
noi, abia la în- 

străinătate sînt mai

ACUM LOCUL SPECIALISTULUI
ESTE IN ClMP, NU IN 
SĂLILE DE ȘEDINȚĂ!
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OPTIMISMUL 

DIRECȚIEI AGRICOLE 

A JUDEȚULUI ALBA 
ESTE FRAGIL :

NICI JUMĂTATE 
DIN SUPRAFAȚA 

REZERVATA 

CULTURII PORUMBULUI 
N-A FOST 

INSAMÎNȚATĂ, 
IAR RITMUL DE LUCRU 

SE MENȚINE, IN 
CONTINUARE, SCĂZUT

Ultimele date existente la Di
recția agricolă a județului Alba 
relevă că nici jumătate din su
prafața destinată cultivării po
rumbului nu a fost încă însămîn- 
țată, deși timp prielnic pentru 
lucru a existat, iar dotarea unită
ților agricole cu mașini și utilaje 
este bună. Pînă Ia urmă s-au gă
sit și factori obiectivi care să 
motiveze rămînerea în urmă: 
cele cîteva rîuri ce brăzdează 
meleagurile județului. „Mii de 
hectare situate în Lunca Mureșu
lui, a Sebeșului și Tîrnavei se 
află încă sub apă, ni s-a spus la 
Direcția agricolă. Ce putem face 
în aceste condiții ? Doar să

așteptăm ! Situația nu este, totuși, 
disperată, ni s-a atras atenția 
mai departe. Apele sînt în retra
gere, așa că peste cîteva zile vom 
ataca și terenurile respective. 
Pînă la 10 mai — cel tîrziu — 
campania va fi încheiată pe în
tregul județ. Acolo unde există 
condiții favorabile se lucrează 
din plin“.

Cît de intens se lucrează 
ne-am convins vizitînd coopera
tiva agricolă de producție din 
Galda de Jos. Dacă ne-am ghi-

AL. BALGRADEAN
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■

îndrepte activitatea și în acest 
domeniu, să acorde o aten
ție mai mare acestei proble
me ; trebuie să ținem seama 
de faptul că nu dispunem de 
prea mult uraniu și că este 
necesar să ajungem la o fo
losire cît mai rațională, opti
mă, a acestuia.

în acest institut se fac, de g 
asemenea, cercetări în dome- 
niul laserilor și în alte domenii " 
care sînt foarte importante atît ■ 
pentru industrie, cît și pentru ■ 
dezvoltarea în general a cerce- g 
tării științifice. g

Am văzut șl unele realizări " 
din domeniul aparaturii elec- g 
tronice. Impresia mea este — 
și cred că și ceilalți tovarăși H 
sînt de aceeași părete — că H 
întregul colectiv, de la condu- ■ 
cere și pînă la muncitor, des- g 
fășoară în această privință o _ 
activitate susținută, cu bune " 
rezultate. ®

După cum cunoașteți, în ca- ■ 
drul Programului 
național, 
voi tarea 
tru de 
ră ; trebuie,
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■

nuclear g 
se prevede dez- B 

a încă unui ceh- 
cercetare nuclea- ■ 

de asemenea, ■

Imagine edificatoare de bună 
gospodărire la Căminul Uzinei 

„Tractorul* din Brașov 
Foto : O. PLECAN

C. DOBROGEANU- 
GHEREA —

PERSONALITATE PRO
EMINENTA A MIȘCĂRII 

SOCIALISTE DIN ROMÂ
NIA

Cronica literară

— Adrian Marino : MO
DERN, MODERNISM, 
MODERNITATE
— Valeriu Râpeanu î IN
TERFERENȚE SPIRITUALE

Note de lector
— „SISTEMUL MUNCII 
EDUCATIVE ÎN LICEU"

ÎN PAG. V
SPORT

— Relatări de la întîlnirea 
internațională de fotbal
ROMÂNIA-IUGOSLAVIA

— FLORIN GHEORGHIU LA 
MUTARE !

— S1NTEȚI AȘTEBTAȚI LA 
LIMPEZIȘ !

— „CURSA MUNȚILOR"

„Nunta de pe Crișul Negru* — în interpretarea dansatorilor de la Institutul pedagogic din

Aseară, Sala Palatului Repu
blicii Socialiste România a vibrat 
în ambianța unei manifestări ar
tistice de amploare, care a reu
nit studenți-artiști din 
centrele universitare ale 
Ei poartă aureola unor impor
tante premii cîștigate la concur
surile formațiilor de teatru, es-

toate 
țării.

tradă și muzică ușoară, folclo
rice, instrumentale și corale, ce 
s-au desfășurat timp de o lună 
cu prilejul Festivalului național 
al artei studențești. Pe scena 
Sălii Palatului, sutele de laureați 
ai festivalului au dat viață unui 
impresionant spectacol de gală, 
dedicat aniversării semicente-

a cmsmi^ „a mDĂRi“
in conjugarea incorectă a

constructorilor și beneficiarilor
Reluăm o discuție avută în 

urmă cu cîteva. luni cu tovară
șul inginer Mircea Peteanu — 
șeful serviciului investiții al 
Uzinei METROM din Brașov și 
înserată într-un articol din zia
rul nostru din 13 septembrie 
1969 :

— „Cînd vor primi tinerii lo
catari cheile noului cămin ?

— La sfîrșitul lunii decembrie, 
ca dar de Anul Nou...“

„Moș Gerilă“ însă nu s-a ți
nut de cuvînt. îndreptățit să se 
dea în folosință la acea dată pen
tru că lucrările sale demaraseră 
încă la începutul anului, cămi
nul cu 300 de locuri se mai a- 
flă și azi înconjurat de schele. 
Ce-i drept, zilele trecute o par
te din tineri s-au mutat aici, 
dar celorlalți șansele le vor su- 
rîde mult mai tîrziu, pentru că 
mobilierul necesar pentru jumă-

tate din camerele căminului a 
fost abia acum comandat.

Un dialog identic avusesem 
atunci și pe șantierul căminu
lui cu 225 locuri al Uzinei Hi
dromecanica. Acum, l-am ree
ditat.

— Cînd va avea loc inaugura
rea ?

— Peste cîteva zile, în jurul 
datei de 20 mai, ne asigură ferm 
tovarășul inginer Mihai Popa, 
directorul I.C.L.-Brașov.

SĂ DISCUTĂM DESPRE

ROMULUS LAL
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narului Partidului Comunist Ro
mân.

La spectacol au asistat tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, cu soția, Ion 
Gheorghe Maurer, cu soția, Emil 
Bodnaraș, Paul Niculescu-Mizil, 
cu soția, Gheorghe Pană, cu so
ția, Gheorghe Rădulescu, cu so
ția, Maxim Berghianu, Dumitru 
Popa, Gheorghe 
Iliescu.

Au fost prezenți 
Comitetului Central 
Consiliului de Stat 
nului, reprezentanți ai unor insti
tuții centrale și ’
obștești, personalități ale vieții 
culturale, profesori și studenți, 
un numeros public.

Erau de față membri ai cor
pului diplomatic.

La sosire, conducătorii de 
partid și de stat au fost întîmpi
nați de Mircea Malița, ministrul 
învățămîntului, și Traian Ștefă- 
nescu, președintele Uniunii Aso
ciațiilor Studențești. Un grup de\ 
studenți au oferit flori înalților 
oaspeți.

La intrarea în sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți con
ducători ai partidului și statului, 
sînt salutați de asistență cu pu
ternice aplauze.

... S-a deschis cortina. Funda
lul luminos este dominat de em
blema ediției 1970 a Festivalului 
național al artei studențești. Re
citatorii aduc de pe scenă un 
emoționant mesaj în versuri al 
întregii studențimi, animată de 
puternice sentimente patrioti
ce, de dragoste și atașament de
plin față de partid. Sînt versuri

ADRIAN VASILESCU

Stoica, Ion

membri ai 
al P.C.R., ai 
și ai guver-

organizații
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INFORMAȚIA

SUB PRESIUNEA

REALITĂȚII

AUREL DRAGOȘ MUNTEANU

Există astăzi oameni înclinați 
să creadă că fenomenul cu reper
cusiunile cele mai adînci asupra 
noastră, a celor care trăim în 
secolul XX, nu este nici bomba 
atomică, nici marea transforma
re a vieții materiale, ci explozia 
informațională. Dacă ar fi să 
nu-l amintim decît pe Mc.Lu-

Prietenia, la 

roata norocului?
George Călinescu susținea, pe 

bună dreptate, că „nu putem 
numi înțelept pe cine se ascun
de, asemenea fiarelor sălbatice, 
de semenii săi“. Din punctul a- 
cesta de vedere, recunoașteți, a- 
dolescenții nu ne dau nici o bă
taie de cap. Tipul izolat, divorțat 
de orice anturaj, este o pasăre 
rară în peisajul tineretului nos

tru. Predomină tipul sociabil, 
care leagă relații dintr-o firească 
nevoie de a-și împărtăși gînduri 
și aspirații, de a se asocia și de 
a-și împleti acțiunile cu ale unui 
colectiv oarecare. Cine sînt cei 
care ne flanchează, pe cine ne 
alegem să stea de-a dreapta și 
de-a stînga noastră ? Ne stabi
lim anturajul în funcție de niște

criterii oarecare sau lăsăm întîm- 
plarea să hotărască în locul nos
tru ? Pentru ce ne împrietenim, 
spre ce făgașuri este dirijată ne
voia de asociere ?
FURTUL DE AUTOTURISME — 

O „PASIUNE" COMUNĂ
Se spune în general că la 

baza comuniunii de grup există

niște preocupări comune, niște 
aspirații. Ceata de tineri din Ga
lați, compusă din Andrei Rorneo 
Popescu, Valeriu Anastasiade, 
Jan Ciolacu, Ionel Irimia, Mihail 
Preda, Constantin Preda, avea

SOFIA SCORȚARU
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han și tot am fi îndreptățiți să 
vorbim de existența unei adevă
rate filozofii a sistemelor de in
formație. Omul se află sub o 
avalanșă de știri, de comentarii, 
de reclame, presiunea lor este re
simțită în formația noastră inte
lectuala și sufletească, în atitu
dinile și în acțiunile noastre coti
diene. Excepțională însă, mai ales 
după cel cle-al doilea război mon
dial, este dobândirea conștiinței 
planetare. Ultimul și cel mai 
necăjit membru al triburilor din 
jungla africană a devenit cu aju
torul unui aparat cu tranzistori 
cetățean al lumii, „citoyen du 
monde*, am spune cu o formulă 
consacrată. El participă la toate 
evenimentele de pe glob, trage
dia vietnameză îi este acum la 
fel de apropiată pe cît îi era 
înainte incendiul unui sat vecin. 
Distanțele s-au micșorat enorm, 
sînt aproape inexistente, iar eve
nimentele politice și sociale in
fluențează destinul tuturora. 
Configurația politică a continen
tului asiat, de pildă, era perttru 
omul european al Evului Mediu, 
și chiar pentru cel din secolul 
trecut, relativ indiferentă, astăzi 
ea solicită o bună parte din aten
ția și din energia sa. Perspectiva 
noastră a devenit globală, fără 
nici o îndoială.

Mai mult, deși imperativele 
vieții moderne au impus omului 
actual o specializare profesională

(Continuare în pag. a IV-a)
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ANGAJAREA ROMÂNIEI 
ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA

FASCISMULUI
Împlinirea unui sfert de 

veac de la înfrîngerea 
’ Germaniei fasciste și

> instaurarea păcii in Europa
» ne readuce în memorie jert- 
j fele pe care patria noastră
( le-a depus pe altarul victo

riei, contribuția adusă de ar
mata română la luptele ca
re au determinat izgonirea 
naziștilor de pe teritoriile 
României, Ungariei și Ceho
slovaciei și, în ultimă in- 

, stanță, dreptul țării noastre

de a se prezenta printre în
vingători la sfîrșitul celei 
mai singeroase încleștări 
militare pe care a cunos- 
cut-o istoria. Demnitatea pe 
care a dovedit-o întregul 
nostru popor, îndrăzneala și 
sacrificiile sale pe parcursul 
a 260 de zile de lupte con
tinue pe frontul antifascist 
și de mobilizare totală a re
surselor economice, în ' sco
pul sprijinirii frontului, du
pă cum ne este bine cunos

cut, nu au rămas fără ecou. 
Aportul României la zdrobi
rea fascismului a cunoscut 
o largă recunoaștere, atît în 
presa internațională a tim
pului și în emisiunile pos
turilor de radio din lumea 
întreagă, cît și prin apreci
erile elogioase ale oameni
lor politici care purtau pe 
umerii lor răspunderea ori
entării politice a țări'or an
gajate in războiul antifascist. 
De asemenea, acest aport a

fost oglindit pe larg în pre- J
sa democratică românească J
și, în primul rînd, în pagi
nile ziarului „Scînteia", în- y
că din primele zile ale apa- C
riției sale legale. Montajul pe C
care-1 oferim cititorilor în- r
trunește cîteva dintre texte- <
le semnificative, astăzi veri- J
tabi’e documente istorice, ce >
recunosc, definesc și elogi- S
ază opțiunea României, să- X
vîrșită într-un moment în x
care soarta războiului încă k
nu era hotărîtă. \

(Urmare din pag. I) 

drept pasiune comună „predilec
ția" pentru plimbările cu mașina.

E drept că între 18 și 23 de 
ani, limitele de vîrstă ale tine
rilor cu pricina, este destul de 
greu să devii posesorul unui 
autoturism. Și iată că cei în cau
ză au găsit o cale „originală44 de 
a-și satisface „veleitățile44 de 
conducători auto.

Pe strada 11 Iunie din Galați 
se află un părculeț luminat des
tul de zgîrcit, iar lîngă el ga
rajul „UJ.C.C. „Băieții44 găsesc 
la vreme de seară un 
I.M.S. parcat îmbietor chiar lîn
gă locul unde se plimbau de 
obicei „per pedes“. Anastasiade 
și Preda forțează ușa mașinii, 
Popa se urcă la volan și por
nesc cu toții într-un tur de a- 
grement în afara orașului. între 
comunele Vîrlez și Bujoru mo
torul nu mai răspunde la comen
zile empirice ale șoferului impro
vizat și călătorii temerari aban
donează mașina. îi găsește dor
mind liniștiți într-o pădurice și 
visînd probabil la viitoarele plim
bări, primarul comunei Vîrlez. 
întrebați ce caută acolo, tinerii 
răspund, cu aerul cel mai nevi
novat din lume, că sînt într-o 
excursie.

Mulți dintre ei mai aveau la 
activ cîteva furturi de acest gen. 
Alții erau la prima aventură.

Dar nu asta ne interesează în

primul rînd. Mobilul care a a- 
dunat laolaltă pe acești tineri 
între 18 și 23 de ani este de-a 
dreptul ridicol. Discutam într-un 
articol precedent despre gașcă, 
această periculoasă grupare so
cială care își dirijează activita
tea pe canale total diferite de 
marea majoritate a tineretului 
nostru. Trei dintre autorii furtu
rilor de mașini aveau o ocupa
ție precisă; Romeo Andrei Po-

Expansivitatea, setea de aven
tură chiar, este un fapt al vîr- 
stei. Dar ce înseamnă de fapt 
aventură ? Cum de n-au auzit 
cei în cauză, cum de nu s-a găsit 
nimeni să le spună că există o 
aventură a faptului pozitiv, a 
acțiunilor neobișnuite săvîrșite 
într-un context ou nume banal 
— locul de muncă ?

Neseriozitatea țelului pe care 
și l-au propus, credința că nu-

Prietenia, la 
roata norocului?

pescu era lăcătuș la stația C.F.R.- 
Barboșt 'Jan Ciolacu era elev- 
strungar la Uzina de reparații, 
Mihail Preda, elev, clasa a 
VIII-a, la Școala generală nr. 22 
Galați. Restul — fără ocupație.

Grup destul de eterogen ca 
proveniență și preocupări. Mag
netul care i-a strîns pe toți lao
laltă trebuia să învingă deosebi
rile de preocupări, vîrstă, tem
peramente. Unul dintre cei în 
cauză mi l-a declarat cu toată 
candoarea : le plăcea riscul.

mai actul antisocial poate furniza 
„senzații tari44 este un serios 
semnal de alarmă.. Un avertis
ment pentru toți cei care își cir
cumscriu aspirațiile în sfera peri
ferică a devierilor de la lege.

Prietenie... la roata norocului ! 
Adică o însoțire la întîmpla- 
re, fără nici o justificare, ope
rată de mîna incertă a hazar
dului.

Uneori relațiile care nu se ba
zează pe nimic se destramă cu

Contribuție hotăritoare la victoria 
puterilor aliate

Primele ecouri ale actului de 
la 23 August 1944, prin care Ro
mânia, în urma insurecției ar
mate victorioase condusă de 
Partidul Comunist Român, a în
tors armele împotriva Germaniei 
fasciste, angajîndu-se în lupte
le pentru eliberarea propriului 
ei teritoriu, au pătruns în con
știința opiniei publice mondiale 
prin intermediul posturilor de

radio. Treptat, vestea capătă o 
arie tot mai largă de cuprinde
re și paginile ziarelor reiau eve
nimentul, comentîndu-i pe larg 
implicațiile. Iată cîteva dintre 
comentariile — le redăm în or
dinea în care au parvenit as
cultătorilor — care au intuit, de 
la bun început, dimensiunile ac
tului în care s-a antrenat țara 
noastră în August 1944 :

orele 21, capitala patriei noastre, Moscova, va saluta prin 20 de 
salve de artilerie trase de 224 de tunuri vitezele trupe ale Fron
tului II ucrainian, printre care Armata 1 română a generalului 
de corp de armată Atanasiu, care au cucerit orașele sus denu
mite".

(Din Ordinul Comandantului Suprem I. V. Stalin 
către mareșalul Uniunii Sovietice, MALINOVSKI, 
comandantul trupelor Frontului II ucrainean și 
generalul-colonel Zaharov, ș^ful de stat major al 
frontului, din 5 aprilie 1945).

Participant! la distrugerea fascismului

„România a trecut acum în rîndul Națiunilor Unite care lup
tă pentru civilizație și împotriva stăpînirii Europei de către ger
mani. Fapta României constituie un act de mare curaj și acest 
act vâ grăbi sfîrșitul războiului... Armatele române și sovietice 
își vor crea acum drum spre Budapesta și vor face legătura 
cu forțele mareșalului Tito. România își va manifesta acum 
voința ei pentru o viață liberă și fericită...“

9 mai 1945... în sfîrșit, ziua a- 
tit de așteptată de milioane w de 
oameni, ziua capitulării necon
diționate a Germaniei hitleris
te și-a ivit zorile. Peste cîteva

zile o notă din ziarul „Scînte
ia" oferea cititorilor ultimele 
episoade ale drumului parcurs 
de ostașii români în lupta împo
triva fascismului.

(DIN EMISIUNEA POSTULUI DE RADIO LON
DRA DIN 24 AUGUST 1944)

„Ieșirea României din axă are o importanță covîrșitoare nu 
numai pentru această țară, dar și pentru întreaga Peninsulă 
Balcanică, deoarece prin această lovitură se prăbușește între
gul sistem de dominație german din sud-estul Europei. însem
nătatea acestui din urmă fapt nu poate fi subestimată".

(DIN EMISIUNEA POSTULUI DE RADIO MOS
COVA I^IN 27 AUGUST 1944)

„România, dînd posibilitate trupelor aliate să sfărîme rezis
tența germană de pe Carpați,contribuie hotărîtor la victoria pu
terilor aliate".

(DIN EMISIUNEA POSTULUI DE RADIO NEW. 
YORK DIN 28 AUGUST 1944)

Soldații Români 
luptă cu eroism pe străzile Budapestei 
înainte,

-.... . "
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în aceeași zi, ziarul Pravda își informează cititorii în felul 
următor :

„Importanța ieșirii României din axă depășește cadrul Româ
niei. Presa străină are dreptate să spună că aceasta înseamnă 
prăbușirea întregului sistem de apărare german din Balcani".
Si iată acum o recunoatere 

tardivă, apărută în cartea „Răz
boiul mondial 1939-1945“, edita

tă în R. F. a Germaniei și sem
nată de un grup de foști gene
rali hitleriști :

„Din punctul de vedere al economiei de război — recunosc 
cei învinși, — aceasta (ieșirea României din axă — n.n.) a fost 
pentru Germania cea mai grea lovitură, se poate spune, chiar 
iovitura decisivă".

,,!n cuntuî zilei de 9 mai, trupele române, in strinsă legătură 
cu cele aliate, au continuat operațiunile ofensive spre vest, atin- 
gind linia Molerburg (28 km nord-nord-vest de Brno) — Ostrov 
— Veverska Bitiska (13 km nord-vest de Brno).

înaintarea continuă".
(Comunicat al Marelui Stat major al Armatei ro
mâne asupra operațiunilor .din 9 mai 1945)

Alte organe de presă reiau participarea României la distru-
dintr-un alt unghi de vedere gerea fascimului :

legătură

CRONICA
U. T. C.

• MIERCURI DIMINEA
ȚA a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Praga, de
legația U.T.C. formată din 
tovarășii Floarea Ispas, secre
tar al C.C, al U.T.C. și 
Gheorghe Berea, prim secre
tar al Comitetului județean 
Gorj al U.T.C., care va par
ticipa la festivitățile prile
juite de cea de a 25-a aniver
sare a eliberării R.S. Ceho
slovace.

La plecare, pe Aeroportul 
București-Otopeni, erau de 
față Mircea Angelescu, se
cretar al C.C. al U.T.C., și 
activiști ai C.C. al U.T.C.

• MIERCURI DIMINEA
ȚA, tovarășul Iosif Valter, 
secretar al C.C. al U.T.C., a 
primit delegația Comitetului 
Polonez de Cooperare a Or
ganizațiilor de Tineret 
(QKWOM) condusă de Grzy- 
bezak Jer^y, vicepreședinte 
al C.C. al Uniunii Tineretu
lui Sătesc, care la invitația 
C.C. al U.T.C. se află în țara 
noastră.' Lâ' discuții, care s-au 
desfășurat într-o attnosferă 
caldă, tovărășească, au par
ticipat activiști ai C.*C. al 
U.T.C.

TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste România, a trimis Excelenței Sale 
domnului DAWDA JAWARA, președintele Republicii Gambia, o 
telegramă în care se spune : Cu prilejul proclamării Republicii 
Gambia și desemnării dumneavoastră în calitate de președinte, 
vă adresez, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al meu personal, cordiale felicitări 
împreună cu cele mai bune* urări de progres pentru poporul gam- 
bian.

Sosirea unei delegații a Partidului Socialist din Chile
Miercuri seara, a sosit în Capi

tală o delegație a Partidului So
cialist din Chile, formată din to
varășii Adonis Sepulveda, secre
tar general adjunct al P.S.C., și 
Francisco Pizarro, membru al 
C.C. al P.S.C., care, la invitația 
C.C. al P.C.R., va face o vizită 
de prietenie în țara noastră.

• MIERCURI DIMINEAȚA, 
vicepȚeședintele^pnsiliului de 
Miniștri. Leonte 'fcăutu, a pri- 
mît? ’delegația culturală din 
Olanda, condusă de ministrul 
culturii, Margareth Klompe, 
care ne vizitează țara la invi-

La aeroportul internațional 
București-Otopeni oaspeții chi
lieni au fost întîmpinați de to
varășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R. și Ghizela 
Vașs, membru al C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

tația Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă.

La întrevedere au luat parte 
Pompiliu Macovei, președin
tele C.S.C.A.. precum și Pieter 
Veecken Putman Cramer, am
basadorul Olandei la Bucu
rești.

ușurința cu care au fost contrac
tate, fără ca acest lucru să afec
teze pe cineva.

Alteori... tînărul plătește scump 
nepăsarea cu care și-a făurit an
turajul. Andre Maurois afirma că 
„sîntem aproape întotdeauna 
făuritorii propriei noastre neno
rociri". Cu alte cuvinte, principa
lul vinovat de tot ceea ce ni se 
întîmplă sîntem, în ultimă in
stanță, noi înșine.

Am în față un rechizitoriu al 
Procuraturii locale Tecuci, din 23 
aprilie 1970. Iată despre ce este 
vorba : O. M„ elevă în clasa a 
X-a la Liceul agricol din Tecuci, 
a fost victima unui viol în ban
dă, al cărui autor moral (și ma
terial șe pare) a fost Robert Bu~ < 
ruiană, vecin cu familia și —- 
pînă să-și arate adevărata înfăți
șare — prieten cu victima.

Ce fel de prieten, s-a văzut 
atunci efind R. B., în cîrdășie cu 
cîțiva indivizi de cea mai josni
că speță, o atrage în locuința 
unui amic — Enache Dumitra- 
che din Cemicari (o comună sub
urbană) — și o expune bestiali
tății unor afumați de băutură. 
Robert Buruiană, care nu apare 
deocamdată decît ca martor în 
acțiunea penală este de fapt 
autorul moral al violului. Omul 
pe care O. M. l-a investit cu în
credere s-a spălat pe mîini de 
orice răspundere și a lăsat fata 
de 16 ani în mîna derbedeilor 
Enache Dumitrache, Toma Va- 
sile, Donu Marin, Toma Neculai.

Nu intenționăm să derulăm 
aici toate ițele faptului cu prici
na. Ne oprim asupra a ceea ce 
a declanșat de fapt actul în sine: 
însoțirea la întâmplare, sub titu
latura nejustificată de prieten, 
cu un om lipsit de orice umbră 
de omenie, de simț al răspunde
rii, de integritate morală.

„Fapta — se menționează îri 
rechizitoriul întocmit ide tovară
șul procuror Emil Bontoș — pre
zintă un aspect deosebit de grav, 
fiind săvîrșită de mai multe per
soane, majori și minori, la care 
se adaugă și aceea că însăși vic
tima este minoră44.

Menționăm că autorii în fapt 
ai violului au fiecare cîte o me
serie : trei dintre ei lucreazăddn 
Uzina de reparații auto din Te
cuci, al patrulea la Fabrica de 
conserve. O gașcă tipică, orien
tată spre actul antisocial, spre • 
activitate imorală, abjectă.

★

Cu cine ne însoțim ? Cine stă 
de-a dreapta și de-a stînga tînă- 
rului ? Nu atragem pentru prima 
dată atenția asupia anturajului, 
a prieteniilor necontrolate, legate 
la întîmplare.

O vom face de cîte ori va fi 
necesar pînă cînd găștii — peri
culoasa însoțire sub drapelul 
faptului antisocial — i se va sem
na definitiv actul de deces.

Ne apropiem de victoria finală
După eliberarea completă a 

teritoriului patriei noastre, tru
pele românești și-au continuat 
ofensiva pe teritoriul Ungariei 

I și Cehoslovaciei, străbătîrid în 
1 încleștarea cu dușmanul peste 

1 000 de kilometri, asaltînd apro
ximativ 20 de masivi muntoși 
mai importanți, forțînd 12 
cursuri de apă mai mari, elibe- 
rînd peste 3 800 de localități.

dintre care mai mult de 50 de 
orașe. Comunicatele militare 
ale timpului, ordinele comanda
mentelor supreme și ale statelor 
majore, ca si declarațiile unor 
oameni politici ne dezvăluie cu 
pregnanță dimensiunile greută
ților pe’ care le-au întîmpinat 
ostașii români în războiul anti
fascist, dîrzenia lor în a învin
ge și măreția eroismului lor.

„ÎNTREBARE : Care sînt factorii care au determinat com
portarea atît de strălucită a Diviziei (..Tudor VÎadimirescu" — 
n. n.) ?

RĂSPUNS : In primul rînd, dragostea pandurilor pentru po
porul român și convingerea lor că prin lupta hotărîtă pentru 
distrugerea armatelor hitleriste se pun bazele pentru asigura
rea unei vieți mai bune pentru toate popoarele, deci și pentru 
poporul nostru."

(Din interviul acordat de către colonelul MIRCEA 
HAUPT, fostul comandant provizoriu al diviziei 
„Țudor VÎadimirescu," cu ocazia decorării ei cu or
dinul „Drapelul Roșu", ziarului „Graiul Nou", or
gan al Direcțiunii politice de front a Armatei Roșii, 
la 21 mai 1945).

REȚEAUA Șl PROFILUL
ȘCOLILOR PROFESIONALE

ȘCOALA PROFESIONALĂ, GALAȚI, str. Mihai Bravul, nr.
12. Telefon 1.40.44. Ministerul Comerțului Interior. /

— Vinzător produse alimentare ; ospătar.

tNVĂȚĂMlNTUL DE ZI
— ȘCOALA PROFESIONALA. GALAȚI, str. Cuza Vodă. nr.

17. Telefon 1.26.93. Uniunea Centrală a Cooperativelor Mește
șugărești.

„Ne apropiem de victoria finală asupra dușmanului nostru 
odios — declara A. I. Vîșinski, într-o cuvîntare ținută la Bucu
rești, la 14 martie 1945, — asupra Germaniei hitleriste. In răsă
rit, glorioasele trupe, sovietice, împreună cu glorioasa armată 
română, distrug, bat, gonesc și nimicesc pe nemți. în apus, ar
matele glorioase ale aliaților noștri, Marea Britanic și Statele 
Unite ale Americii, sparg frontul german..."

Pacea, cu alte cuvinte, a ofe
rit posibilitatea poporului nos
tru de a-și orîndui viitorul du
pă propria sa voință, în depli
nă demnitate. Dreptul acesta, 
sancționat de toate întrunirile 
internaționale care au marcat

perioada imediat următoare răz
boiului, a fost recunoscut de în
treaga comunitate internaționa
lă. Iată una dintre consacrările 
sale, pronunțate la mari inter
vale de timp, înainte și după 
victorie :

JUDEȚUL GALAȚI
— Lăcătuș mecanic in industria construcțiilor de 

electrician auto ; sudor ; croitor imbrăcăminte bărbați.

ȘCOALA PROFESIONALĂ BUJOREI, Ministerul 
turii și Silviculturii.

mașini ;

Agricul-

Comunicatele militare ale 
timpului au consemnat toate 
^temeiurile acestei glorii, toate

operațiunile militare importante 
care au determinat distrugerea 
mașinii de război germane :

„Știm cu toții că România a fost statul care printr-o acțiune 
hotărîtă s-a eliberat de regimul fascist al lui Antonescu, s-a a- 
lăturat Aliaților...

împreună cu noi, împreună cu trupele aliate, noua Românie 
democrată a început lupta pentru înfrîngerea lui Hitler, a făcut 
sacrificii considerabile în această luptă și noi toți recunoaștem 
serviciile aduse de poporul român acestei cauze."

ȘCOALA PROFESIONALA. GALAȚI, str. Silozului, nr. 25. 
(Pe lingă Combinatul siderurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej" — 
Galați ai Ministerului Industriei Metalurgice).

— Laminator profile și tablă ; laminator țevi ; oțelar 
list : lăcătuș mecanic industria siderurgică ; electrician 
strucții și instalații industriale ; sudor.

ȘCOALA PROFESIONALA, GALAȚI, str. Traian, nr.

Mecanic agricol.

; furna- 
în con-

ȘCOALA PROFESIONALA, ȘENDRENI. Ministerul 
turii și Silviculturii.

Agricul-

„Exprim mulțumirile mele dv. și trupelor Armatei a 4-a ro
mână, de sub ordinele dv., pentru executarea conștiincioasă 
a ordinelor operative, umăr Ia umăr cu Armata Roșie.

Urez pe viitor și mai mari succese, pentru distrugerea uzur
patorilor germani și biruința popoarelor iubitoare ee libertate".

(Ordinul mareșalului MALINOVSKI. ’comandantul 
Frontului II ucrainian, către generalul de corp de 
armată Ăvramescu, comandantul Armatei a 4-a ro
mână, din 7 decembrie 1944)

„In sectorul de la sud-est, Munții Tatra Mică, trupele Arma
tei a 4-a română după 10 zile de lupte grele într-un teren mun
tos și împădurit, au izbutit să străpungă pozițiile inamicului pu
ternic fortificate, pătrunzînd adine pie valea rîului Sajo și depă
șind orașul Kosice-Rozsnyo. .

Au fost cucerite orașul Rozsnyo, important nod de comunica
ții, precum și numeroase alte localități..."

(Din comunicatul Marelui Stat major al Armatei 
române asupra operațiunilor din 23 ianuarie 1945)

„Ziua de ieri a fost o zi de glorie pentru Armata româna. 
Printr-un ordin de zi special adresat mareșalului Malinovski, 
comandantul Frontului II ucrainean, mareșalul Stalin a anunțat 
în cuvinte elogioase că trupele române de sub comanda gene
ralului Dăscălescu au luat cu asalt orașul și nodul de cale ferată 
Banska-Bystrica, important centru în sistemul de apărare ger- 
mano-maghiar din Cehoslovacia".

(„SClNTEIA", 28 MARTIE 1945)
„în luptele pentru cucerirea orașelor Malacky, Bruck, Prievidza 

»i Banovce s-au distins trupele generalului-colonel Sumilov, 
generalului-locotenent Managarov, Armata 1 română a gene
ralului de corp de armată Atanasiu. Astăzi, la 5 aprilie, la

(EXTRAS DIN DISCURSUL MINISTRULUI DE 
EXTERNE AL U. R. S. S. LA CONFERINȚA DE 
PACE DE LA PARIS, DIN 15 SEPTEMBRIE 1946)

„Dintre națiunile care luptă împotriva Germaniei hitleriste, 
România se situează astăzi în al patrulea rînd în ce privește nu
mărul de ostași care participă la bătăliile de distrugere a nazis
mului"

(DIN EMISIUNEA POSTULUI DE RADIO LON
DRA DIN 7 IANUARIE 1945)

„Admirăm cu adevărat gestul pe care l-a făcut România. Ca
lea pe care se îndreaptă ea este un simptom al unei evoluții 
mondiale."

(ZIARUL „TANIN
Clarviziunea politicii Partidu

lui Comunist Român, tenacitatea 
lui în a ridica masele largi popu
lare la lupta împotriva dic
taturii militaro-fasciste, rămîn- 
faptele definitorii ale participă
rii României la războiul antihi
tlerist-. Acest adevăr se dovedeș
te a fi cu atît mai pregnant cu 
cît încheierea celui de-al doi
lea război mondial prin înfrîn
gerea Germaniei și a fascismu
lui a fbst urmată de vaste pre
faceri sociale și politice, a căror 
importanță istorică este de 
necontestat. Beneficiară a aces
tor prefaceri, țara noastră se

« — TURCIA, 29 AUGUST 1944)
poate mîndri prin a fi una din
tre promotoarele lor consec
vente.

Grupaj realizat de M. CONOR

ȘCOALA PROFESIONALA, GALAȚI, str. Traian, nr. 203. Te
lefon 1.24.64. Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini.

— Lăcătuș pentru construcții navale ; strungar ; sudor ; tabu
lator naval.

ȘCOALA PROFESIONALA. GALAȚI, str. Silozului, nr. 27. 
Telefon 1.44.73. (Pe lingă I.R.E. — Galați a Ministerului Ener
giei Electrice).

— Electrician pentru centrale, stații și rețele electrice ; elec
trician pentru protecția prin relee, automatizare și măsurători 
electrice ; lăcătuș mecanic cazane și turbine cu abur ; electro
mecanic de aparate de măsură și automatizare.

ȘCOALA PROFESIONALĂ. GALAȚI. B-dul Republicii, nr. 
169. Telefon 1.42.76. (Pe lingă Combinatul Industriei Alimentare 
— Galați, aparținind de Ministerul Industriei Alimentare).

— Preparator de conserve ; vinificator și preparator de băuturi 
alcoolice și răcoritoare ; electrician de întreținere și reparații ; 
brutar ; lăcătuș mecanic industria alimentară ; preparator pro
duse lactate ; pescuitor și prelucrător de pește in apele ma
ritime.

— Mecanic agricol.
ȘCOALA PROFESIONALĂ, TECUCI, str. 23 August, nr. 107. 

Telefon 33. Ministerul Agriculturii și Silviculturii.
— Mecanic agricol ; lăcătuș mecanic utilaje de construcții și 

terasamente.
ȘCOALA PROFESIONALA. TECUCI, str. Ana Ipătescu, nr.

21. Telefon 268. Ministerul Agriculturii și Silviculturii.

— Mecanic agricol; lăcătuș mecanic utilaje de construcții și 
terasamente ; mașinist utilaje de construcții și terasamente.

ȘCOALA PROFESIONALĂ SANITARĂ. GALAȚI, str. Mihai 
Bravu, nr. 48. Telefon 1.41.61. Ministerul Sănătății.

ȘCOALA PROFESIONALA, GALAȚI, str, Milcov, Telefon 
1.32.22 Consiliul popular județean.

— Dulgher ; mașinist pentru utilaje de construcții și terasa
mente ■. zugrav-vopsitor : mozaicar-faianțar instalator de insta
lații tehnico-sanitare și de gaze ; zidar construcții ; montator de 
elemente prefabricate din beton armat.

Mitrâliori români acționiml in Munții latra micu

țgfnema
ELIBERAREA (seria I) : rulează 

la Patria (orele 10: 12,30; 16; 18,30;
21. (Ecran panoramic).

BĂNUIALA : rulează la Fa
vorit (orele 15,30; 18; 20,30), Gră
dina Festival (ora 19,30), Festival 
(orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18.20; 21).

CASTELUL CONDAMNAȚI- 
LOR : rulează la Republica (orele 
9; 11,15; 13.30; 16: 18,30; 21), Grădi
na Doina (ora 20).

...SA UCIZI O PASARE ClNTA- 
TOARE : rulează la Central (orele 
8,15; 10,45; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45), 
Modern (orele 9,30; 12,15; 15;
17.45; 20,30).

RĂZBUNĂTORUL : rulează la 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21), București (orele 9; 11,15; 
13,30; 16,30; 18.45; 21), Feroviar
(orele 8,30; 10,45; 13; 15,15; 17,30: 20). 
Excelsior (orele 9,45: 12; 14,15;
16,30; 18.45; 21). Stadionul Dinamo 
(ora 20), Grădina Expoziția 
(ora 20).

PENTRU TARA $1 REGE : ru
lează la Capitol (orele 9,45: 12; 
14.15; 16,30; 18,45: 21).

AL 8-LE -V • rulează la Victoria 
(orele 9; 11,15; 13,30: 16; 18.30;
20,45).

RĂZBOIUL DOMNIȚELOR : ru
lează la Lumina (orele 9.30—15.30 
în continuare : 18.15: 20,30).

ELVIRA MADIGAN : rulează la 
Doina (orele 11,30; 13.45; 16; 18,15; 
20,30) — program pentru copii 
(ora 10).

PROGRAM DE FILME DOCU-
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Noi (orele 9—21 în continuare).

SPLENDOARE IN IARBA : ru
lează la Grivița (orele 15,30; 18; 
20,30). Miorița (orele 15; 17,30; 20).

PRIETENI FARA GRAI : rulea
ză la înfrățirea (orele 16,30; 19).

MIREASA ERA 1N NEGRU : ru
lează la Grădina Buzești (ora 20), 
Viitorul (orele 16; 18,15; 20,30), Mo
șilor (orele 15,30; 18), Grădina Mo
șilor (ora 20).

MOLL FLANDERS : rulează la 
Dacia (orele 8,30—15,45 în conti
nuare ; 18; 20,30), Drumul Sării
(orele 15; 17,30; 20).

ASTERIX ȘI CLEOPATRA : ru
lează la Bucegi (orele 16; 18,15), 
Grădina Bucegi (ora 20) ; Arta 
(orele 15,30; 18). Grădina Arta (ora 
20).

TARZAN. OMUL JUNGLEI : ru
lează la Grădina Lira (ora 20).

COLONIA LANFIERI : rulează 
la Glulesti (orele 15.30; 18; 20,30).

TE IUBESC, TE IUBESC : ru
lează Ia Cotroceni (orele 15.30; 18; 
20,30).

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Crîngași (orele 15,30; 19).

IUBITA LUI GRAMINIA : ru
lează la Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30: 20,45). Gloria (orele 
9; 11.30: 14,30; 17,30: 20.30).

URMĂRIREA : rulează la Flo- 
reasca (orele 15: 17.20: 20).

CU MINE. NU, MADAM ! : ru
lează la Volga (orele 16; 18,15; 
20,30).

PICIOARE LUNGI, DEGETE 
LUNGI : rulează la Aurora (orele 
9; 11; 13; 16; 18), Grădina Aurora 
(ora 20); Tomis (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18), Grădina Tomis
(ora 20), Flamura (orele 11; 17; 
19.30).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : ru
lează la Munca (orele 16; 18; 20).

LA EST DE EDEN : rulează la 
Vitan (orele 15.30; 18; 20.30).

IUBIREA STRICT OPRITA : ru
lează la Pacea (orele 16.45; 19).

MINA CU BRILIANTE : rulea
ză la Popular (orele 16,30; 19).

EXPLOZIE IN MUNȚI : rulează 
la Cosmos (orele 15,30; 18: 20,15).

ANGELICA Șl SULTANUL : ru
lează la Grădina Progresul 
(ora 20).

DOMNIȘOARA DOCTOR : ru
lează la Flacăra (orele 15,30; 18; 
20.15).

NU FI TRIST : rulează la Ra
hova (orele 15,30; 18).

IN FIECARE SEARA LA ORA 
11 : rulează la Progresul (orele 
15,30; 13).
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Opera Română : CAVALERIA 
RUSTICANA ; PAIAȚE — ora 
19,30 ; Teatrul de Operetă : SU-

ZANA — ora 19,30 ; Teatrul Națio
nal „I.L. Caragiale" (Sala Come
dia) : HEIDELBERGUL DE ALTĂ
DATĂ — ora 20 ; Teatrul de Co
medie : COMEDIA ÎNTREBĂRI
LOR — ora 20 ; Teatrul Mic : 
EMIGRANTUL DIN BRISBANE 
— ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra“ (Schitu Măgureanu) : 
PURICELE IN URECHE — ora 
20 ; Teatrul Giulești : GEAMAN
DURA — ora 19,30 ; Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Bd. Magheru) : 
CRIMA ȘI PEDEAPSĂ — ora 
19,30 ; (Sala Studio) : CÎND LUNA 
E ALBASTRĂ — ora 80; Teatrul 
„Ion Vasilescu" : VIAȚA... O CO
MEDIE — ora 19,30 ; Teatrul 
Evreiesc de Stat : GOLEM — ora 
19,30 ; Studioul I.A.T.C. : JEDER- 
MANN — ora 20 ; Teatrul „Țăn
dărică" (Cal. Victoriei) : O PO
VESTE CU CÎNTEC — ora 15 ; 
(Str. Academiei) : GULIVER ÎN 
ȚARA PĂPUȘILOR — ora 17 ; 
Teatrul ,,C. Tănase" (Sala Savoy) : 
LA GRADINA CĂRĂBUȘ — ora 
19,30 ; Ansamblul U.G.S. : ESOP, 
VIAȚA, MUZICA ȘI NOI — ora 
20 ; Circul de Stat : CIRCUL 
MARE DIN MOSCOVA — orele 16 
și 19,30.

PROGRAMUL I

• 17,30 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremiera • 17,35 Emi
siune în limba maghiară • 18,05 
Film serial „Oliver. Twist" (IX)
• 18,35 Mult e dulce și frumoasă
• 19,00 Telejurnalul de seară
• 19,20 Muzică populară interpre
tată de orchestra condusă de 
Stan Simion • 19,30 Prim plan r 
Inginerul Dorin Pavel • 20,05 Re
flector q 20,15 Seară de tea
tru TV. „Comedia celui care 
a luat de nevastă o femeie mută" 
de Anatole France • 21,15 Un
sfert de veac de la victoria asu
pra fascismului • 22,10 Telejurna
lul de noapte • 22,25 Avanpre
miera • 22,40 Douăzeci de minute 
de muzică ușoară. Recital Lumi
nița Dobrescu • 23,00 închiderea 
emisiunii programului I.

PROGRAMUL II

• 20,00 Film artistic „Post sezon" 
— film distins cu premiul „Funda
ției Cini" din Veneția • 22,00 Ac
tualități literare • 22,10 Film se
rial : „Rocambole" (reluare) • 
22,50 închiderea emisiunii progra
mului 2.
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Vizita tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
la Institutul de fizică atomică
(Urmare din pag. i)

în conformitate cu prevede
rile Programului Nuclear Na
țional, elaborat în baza direc
tivelor Congresului al X-lea 
al partidului, Institutul este 
conceput ca o unitate com
plexă de cercetare, proiectare, 
producție, montaj a instalații
lor nucleare și de pregătire de 
cadre. Activitatea Institutu
lui este astfel orientată incit o 
mare parte din rezultatele cer
cetărilor să fie valorificate în 
diferite ramuri ale economiei 
naționale, contribuind nemij
locit la modernizarea acesto
ra. în pas cu cerințele revo
luției științifice și tehnice con
temporane.

Primul obiectiv vizitat îl 
constituie laboratoarele de la- 
seri-instalații cu largi aplicații 
în cercetare și în industrie. 
Țara noastră are de pe acum 
o tradiție în acest domeniu, 
specialiștii Institutului creînd 
încă din 1962 lasere cu 
gaze, cărora le-au urmat 
alte tipuri perfecționate. Prof, 
univ. Ion Agârbiceanu, mem
bru corespondent al Aca
demiei, șeful secției de radia
ții și plasmă, prezintă tovară
șului Nicolae Ceaușescu cîteva 
din cele mai noi realizări ale 
colectivului și arată că aici au 
fost proiectate și construite 
mai multe tipuri de laseri. 
în prezent, în laboratoare se 
execută o serie de laseri de pu
tere, care au largi aplicații în 
cercetările de optică nelinea
ră și în numeroase domenii 
industriale.

Conducătorii de partid și de 
stat solicită explicații în legă
tură cu caracteristicile și per
formanțele laserilor româ
nești destinați Institutului Po
litehnic București, Universită
ții din Timișoara, Viitor centre 
științifice și unități de produc
ție.

(Urmare din pag. I) 

să începem să construim și 
centrale atomo-electrice. Toate 
acestea cer eforturi foarte se
rioase. în planul nostru este 
prevăzut să importăm o cen
trală care să funcționeze pe 
bază de uraniu îmbogățit, și, 
în acest sens, sînt în curs tra
tative cu Uniunea Sovietică, 
în același timp, ducem trata
tive cu alte state pentru im
portul de centrale pe uraniu 
natural cu apă grea — care 
reprezintă o altă filieră de 
bază în programul național de 
utilizare a energiei nucleare 
în scopuri pașnice. Aceasta 
presupune însă și impulsio
narea cercetării în țara noas
tră, precum și o serie de mă
suri serioase pentru pregătirea 
cadrelor respective. După cîte 
știu, în programul nuclear 
național este prevăzut ca 
pînă în 1980 să pregătim a- 
proape 30 000 de cadre — ceea 
ce reprezintă o sarcină deose
bit de importantă. Desigur, 
crearea centrului dumneavoas
tră de pregătire a cadrelor re
prezintă un fapt pozitiv, dar 
constituie numai un început. 
Va trebui să se realizeze în 
acest domeniu o mai bună co
laborare cu facultățile de fi
zică, deoarece, pînă la urmă, 
acestea au un rol principal în 
pregătirea cadrelor respective.

In continuare se vizitează 
Atelierul de electronică, unde 
specialiști și tehnicieni de înal
tă calificare realizează apara
te destinate cercetărilor de fi
zică și tehnică nucleară, pre
cum și aplicațiilor practice ale 
energiei nucleare în industrie, 
construcții, agricultură și în 
alte sectoare ale economiei na
ționale. Este prezentat unul 
dintre calculatoarele electro
nice proiectate și construite în 
Institut.

în laboratorul de cercetări 
privind „Corpul solid în cîmp 
de radiații4* sînt înfățișate 
oaspeților unele rezultate ob
ținute în domeniul cercetării 
fundamentale, precum și în 
stabilirea proprietății oțeluri
lor, a aliajelor, a unor crista
le etc.

In atelierul de mecanică fi
nă, unde se execută, pe baza 
studiilor și proiectelor elabo
rate de specialiștii Institutu
lui, diferite aparate pentru 
cercetarea științifică și pen
tru aplicații practice în medi
cină, învățămînt și în diverse 
ramuri ale industriei și agri
culturii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat calitatea 
și performanțele instalațiilor 
realizate aici.

Oaspeților le sînt prezentate 
aparate pentru controlul auto
mat al uzurii căptușelii fur
nalelor, unelte de manipulat 
de la distanță, surse radioac
tive, aparate pentru controlul 
densității unor produse și pen
tru depistarea unor defecțiuni 
în piesele turnate etc.

Secretarul general al par
tidului recomandă ca Institu
tul să contribuie într-o mai 
mare măsură la lărgirea sfe
rei de utilizare a fizicii și teh
nicilor nucleare în diverse ra
muri ale economiei naționale.

Directorul tehnic al Institu
tului, Mihai Bălănescu, infor
mează conducătorii de partid

Cuvintarea tovarășului->

NICOLAE CEAUȘESCU
Este necesar să luăm toate 
măsurile spre a asigura pre
gătirea din timp a specialiști
lor, pentru că numai astfel 
vom putea realiza programul 
pe care l-am stabilit.

Cu toate rezultatele bune 
obținute pînă acum, cu toate 
că dispunem de oameni cu 
temeinică pregătire, va trebui 
totuși să ne propunem să li
chidăm într-un timp cît mai 
scurt rămînerea în urmă în 
ce privește folosirea energiei 
nucleare în scopuri pașnice în 
diferite domenii de activitate.

Una din problemele ce mi 
se pare că ar trebui să stea 
mai mult în atenția Comite
tului și a organelor noastre 
de sinteză centrale este ca 
atît rezultatele care se obțin 
în institutele dumneavoastră, 
cît și în alte unități de cer
cetare științifică să fie in
troduse mai rapid în produc
ție. Am văzut că pe baza so
luțiilor oferite de cercetare 
s-au realizat o serie de lu
cruri foarte bune, aparate 
perfecționate de diferite ti
puri. Din păcate, realizarea 
unora din aceste aparate se 
oprește numai la prototipuri 
sau la cîteva unicate, neasi- 
gurîndu-se trecerea la pro
ducția industrială.

Mie mi se pare că institute
le dumneavoastră au realizat 
atît în domeniul aparaturii, cît 
și al cercetării multe lucruri 

și de stat despre activitatea 
desfășurată, precizînd că apa
ratele și instalațiile realizate 
aici sînt destinate dotării la
boratoarelor proprii, celor u- 
niversitare și unor sectoare ale 
economiei. Dezvoltînd siste
mul de contractare cu indus
tria, sarcină pusă de cel de-al 
X-lea Congres al Partidului 
Comunist Român întregii ac
tivități de cercetare științifi
că, I.F.A. a realizat în 1969 
beneficii în valoare de peste 
34 milioane lei.

Secretarul general al parti
dului a recomandat să se trea
că fără întîrziere de la pro
ducția de prototipuri și de se
rie mică a unor aparate și in
stalații care prezintă interes 
la execuția lor la scară indus
trială, eventual prin colabora
rea cu o întreprindere pro
ductivă.

Se vizitează apoi centrala 
termică, prima unitate din ța
ră dotată cu cazane „Gama“ 
concepute la secția din Cluj 
și construite în Institut. 
Performanțele superioare ale 
acestor instalații s-au bucu
rat de recunoaștere pe plan 
internațional, ducînd la dis
tingerea lor cu Medalia de 
aur la Tîrgul internațional de 
invenții de la Bruxelles, ediția 
1969. Cazane de acest tip, in
troduse în fabricație de serie 
la Uzinele „16 Februarie** din 
Cluj, echipează centrale ter
mice a circa 30 de unități in
dustriale și instituții, printre 
care și noul Teatru Național 
din Capitală.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
îi felicită pe autorii invenției, 
inginerii Eugen Radu și Ion 
Berindan. Ei informează că 
au fost realizate variante per
fecționate, de dimensiuni mai 
mici pentru încălzirea locuin
țelor. Dată fiind eficiența ridi
cată și larga utilizare a unor 
astfel de cazane, se prevede 

bune care ar putea să fie 
produse pe scară industrială. 
Acest lucru ne-ar putea da, 
în primul rînd, posibilitatea 
să asigurăm înzestrarea insti
tutelor de cercetare și indus
tria cu aparate pe care astăzi 
le importăm ; mai mult, am 
putea crea chiar și anumite 
disponibilități pentru expor
tul unor asemenea aparate. 
De aceea, cred că ar trebui 
să analizăm mai bine legătu
rile dintre unitățile de cerce
tare și producție, să trecem 
mai rapid de la prototipuri la 
producția industrială, încît 
tot ceea ce se realizează ca 
rezultat al cercetării științifi
ce să poată fi valorificat la 
maximum. De altfel, aceasta 
este linia pe care se dezvoltă 
progresul tehnic în toată lu
mea. Realizările mari pe care 
le-au obținut multe țări a- 
vansate se datoresc tocmai 
acestui ciclu foarte scurt al 
trecerii de la cercetare la 
producția industrială. Oricît 
de mari ar fi realizările în 
munca de cercetare și oricît 
de apreciate ar fi, dacă nu 
sînt folosite în producție, ele 
nu duc la creșterea avuției 
naționale, rămîn pînă la urmă 
fără rezultate practice, concre
te. O serie de țări au obținut 
în ultimii ani rezultate deose
bite în dezvoltarea lor tocmai 
datorită aplicării cu repeziciu
ne în producție atît a rezulta
telor cercetării proprii, cît și 

construirea unei fabrici spe
cializate pentru producerea 
lor.

Se vizitează reactorul ato
mic, una din instalațiile de 
bază ale Institutului, dată în 
exploatare încă din anul 1957. 
Prin studii proprii, specialiștii 
care își desfășoară activitatea 
aici au ridicat puterea reacto
rului de la 2 000 la 3 500 kW, 
iar fluxul neutronilor termici 
a fost sporit de cîteva ori. Cu 
ajutorul reactorului, a fost 
realizată o gamă largă de 
radioizotopi, destinați atît 
cercetărilor științifice, cît și 
aplicațiilor practice în dife
rite domenii. în prezent, se e- 
fectuează studii privind opti
mizarea caracteristicilor reac- 
torilor utilizați în centrale e- 
lectrice nucleare.

Ultimul obiectiv al vizitei 
conducătorilor de partid și de 
stat la Institutul de Fizică A- 
tomică, îl constituie ciclotro- 
nul, instalație complexă a că
rei putere a fost ridicată, prin 
contribuția directă a specialiș
tilor noștri, de la 6,3 ME.V. e- 
nergie fixă, la 16,5 ME.V. ener
gie variabilă, fapt care a per
mis lărgirea cîmpului de cer
cetare în domeniul reacțiilor 
nucleare la energii joase și 
medii. Astfel, au putut fi a- 
bordate probleme de o deose
bită actualitate pentru cerce
tarea științifică, cum sînt cele 
privind structura nucleelor 
atomice.

Intr-o clădire alăturată se 
află un centru de specializare 
a cadrelor, dotat cu un reac
tor subcritic și alte instalații 
destinate scopurilor didactice. 
Un mare număr de studenți 
din ultimii ani ai facultăților 
își pregătesc lucrările de ab
solvire în laboratoarele Insti
tutului ; peste 100 de docto
ranzi își pregătesc la I.F.A. 
teza de doctorat. în labora
toare își desfășoară, de aseme
nea, activitatea numeroase ca
dre didactice din învățămîntul 
superior. începînd din 1956, 
s-au organizat, de două ori 
pe an, cursuri pentru utiliza
rea radioizotopilor în sectoa
rele productive, cursuri urma
te pînă acum de peste 2 000 
de specialiști din diverse do
menii ale economiei naționale.

în încheierea vizitei, în 
fața a numeroși cercetători, a 
cadrelor de conducere ale In
stitutului. a luat cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu.

în secții, laboratoare, ate
liere, cercetătorii, lucrătorii 
Institutului și ai Comitetului 
de Stat pentru Energia Nu
cleară au întîmpinat pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu și pe 
ceilalți conducători de partid 
și de stat eu o deosebită căl
dură și entuziasm. Prin vii 
aplauze și urale, ei și-au 
exprimat bucuria, înalta satis
facție de a avea în mijlocul lor 
pe conducătorul partidului și 
statului nostru, hotărîrea lor 
fermă de a contribui prin în
treaga capacitate creatoare și 
de muncă la înfăptuirea pro
gramului nuclear național, o- 
biectiv de cea mai mare im
portanță pentru progresul ști
inței, al economiei, pentru în
florirea României Socialiste.
N. POPESCU-BOGDANEȘTI 

ION HOBANA
PETRU UILACAN

ale cercetării realizate pe plan 
mondial, folosirii a tot ceea ce 
este mai nou și înaintat în 
știință și tehnică.

Cred că ar trebui să stu
diem — și pentru acest lucru 
să se acorde și investițiile ne
cesare — posibilitățile de a 
asigura valorificarea mai bună 
a rezultatelor cercetării. Tot
odată este necesar ca institu
tele noastre de cercetare să 
stabilească anual care din 
realizările lor se pot introdu
ce în producție cu rezultate 
maxime și să urmărească mă
surile ce trebuie luate pentru 
finalizarea în domeniile res
pective ale activității practice 
a rezultatelor cercetării știin
țifice.

Doresc, tovarăși, să exprim 
încă o dată aprecierea deose
bită pe care conducerea parti
dului o dă institutului și ca
drelor sale, rezultatelor obți
nute în activitatea desfășurată 
pînă acum. Am convingerea 
că în următorii ani institutul 
va contribui în mod substan
țial la realizarea programului 
național de cercetare nuclea
ră, că va aduce o contribuție 
tot mai consistentă la progre
sul general al patriei noastre. 
Vă urez dumneavoastră, fizi
cienilor, inginerilor, tehnicie
nilor și muncitorilor, specia
liștilor, tuturor salariaților a- 
cestui institut noi succese, re
zultate tot mai bune în activi
tatea viitoare.

Mobilierul nou cu care au fost dotate cluburile din incinta ctlmi* 
nelor își așteaptă tinerii. Absența lor se motivează prin lipsa unor 

jocuri, televizor etc.

Una dintre aleile de intrare în incinta celor cinci cămine este 
desfundată, spațiile din jurul lor într-o stare dezolantă

Foto ; O. PLECAN

(Urmare din pag. I)

Stadiul și ritmul lucrărilor 
susțin promisiunea. Am sondat 
însă și părerea beneficiarului.

— Aveți aceeași certitudine ?
— Nici vorbă — ne taie orice 

elan, tovarășul inginer Constan
tin Juncu, șeful serviciului in
vestiții. De ce ? Pentru că la 
Centrala noastră industrială de 
utilaj energetic, metalurgic și 
de construcții n-au fost lămu
rite încă toate chestiunile de 
ordin financiar legate de modi
ficările aduse la proiect. Deci, 
mai trebuie să așteptăm.

Vinovat de încurcăturile pro
duse, de omisiunile din proiect 
și devize, de tergiversarea per
fectării la timp a formalităților 
necesare, beneficiarul nu trebuie 
să aștepte ci dimpotrivă, să ac
ționeze energic pentru urgen
tarea acestor formalități, pen
tru a nu diminua ritmul de 
muncă de pe șantier, grăbind 
astfel încheierea lucrărilor. Un 
plus de eforturi, atît din par
tea constructorilor cît și a bene
ficiarilor se impune în aceeași 
măsură și pe șantierele cămi
nelor Uzinei nr. 2, a Fabricii 
de șuruburi și a Uzinei de rul
menți, planificate pentru pre
dare la sfirșitul acestui trimes
tru.

Alăturate celorlalte mai vechi, 
noile cămine destinate tinerilor 
muncitori din Brașov întregesc, 
prin capacitatea lor de circa 10 
mii de locuri, imaginea unui au
tentic oraș.

— Ce fonduri au fost chel
tuite în ultimii ani pentru con
strucția de cămine ? l-am în
trebat pe tovarășul Constantin 
Șuțu, primarul Brașovului.

— Peste 50 de milioane lei — 
ne-a răspuns dînsul — sumă 
care de la un an la altul își 
mărește valoarea.

Așadar, 50 de milioane con
vertite în ospitalitate și confort, 
în excelente condiții de viață 
pentru tinerii muncitori. Cum 
sînt gospodărite aceste moderne 
spații de locuit, destinate să 
slujească nu numai generației 
de azi ci și altora care vor 
urma ? Am căutat răspunsul

Acum, locul specialîs 
tuluî este in cîmp

(Urmare din pag. I)

da după condițiile pe care le 
are, semănatul porumbului tre
buia să fie pe terminate. Dar el 
este realizat doar pe jumătate 
din suprafața planificată. Nu în- 
tîmplător. Aici alte preocupări 
au căpătat prioritate în dauna 
însămînțatului. în loc să supra
vegheze mersul lucrărilor agrico
le, pe Vasile Teberean, președin
tele cooperativei, l-am întîlnit 
împărțind de zor... loturi perso
nale. O fi și acest lucru necesar, 
dar putea fi executat altădată, 
nu acum, cînd orice zi pierdută 
în campanie înseamnă pagube în 
hambar. Inginera agronom Ma
ria Suchov lipsea și ea din coo
perativă. Era convocată, alături 
de ceilalți colegi din județ, la 
ședință la Direcția agricolă. Se 
pare că Direcția amintită n-a re
nunțat nici acum la practica 
dăunătoare de a retrage cadrele 
tehnice de pe ogoare exact în 
momentele cele mai inoportune. 
Ba mai mult. Aflăm că doar n-a 
fost considerată mulțumitoare 
prezența specialiștilor, și drept 
urmare au fost convocați, la șe
dință, și președinții cooperative
lor agricole. Dacă nu era po
vestea cu loturile personale, cu 
siguranță că și Vasile Teberean 
ar fi fost activ la... discuții. Ră
mînerea în sat a președintelui 
nu s-a făcut însă simțită pe o- 
goare. Rugîndu-1 să ne spună 
unde se găsesc cele 11 tractoare 
ale secției, ne-a răspuns prompt:

— 5 sînt la discuit, 5 la arat 
și unul la împrăștiatul îngrășă
mintelor. Azi nu semănăm. Nu 
avem terenuri pregătite. 

prin mai multe cămine brașo
vene.

Primul popas l-am făcut chiar 
acasă la constructori, în interi
oarele celor ce cunosc mai bine 
decît oricine eforturile investite 
în aceste construcții, în strada 
„Baba Novac**, la căminele în
treprinderii 10 instalații și în 
Calea București, la cele ale în
treprinderii de construcții și 
montaj. Deși exploatate de ani 
de zile, căminele își păstrează 
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Gerilâ" n-a fost darnic, dar vina nu-i aparține • Intervenția 

Comitetului municipal U.T.C. a fost operativa și eficienta dar 
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trarea bunurilor colective n-au poposit încâ în fiecare locuința 

• „Enigmaticele" urme duc spre... constructori și instalatori.

în general aspectul frumos și 
curat, cele mai multe dintre ca
mere denotă ordine și civiliza
ție. Tovarășul inginer Mircea 
Ionescu, directorul întreprinde
rii, explică comportarea și spi
ritul de buni gospodari al loca
tarilor în cîteva cuvinte : „I-am 
învățat nu numai să constru
iască ci și să-și prețuiască pro
pria muncă**. La rîndul său, 
prim-secretarul comitetului mu
nicipal al U.T.C., tovarășul 
N. Calancea, ne vorbește des
pre munca de educație, continuă 
și sistematică, desfășurată în 
rîndul acestor tineri.

Realitatea nu corespundea cu 
spusele președintelui. La discuit 
au plecat, dimineața, doar trei 
tractoare. Pe la orele 11, însă, 
nu mai lucra nici unul. Pe cel 
condus de tinărul mecanizator 
Valentin Dehelean l-am întîlnit 
îndreptîndu-se spre sediul secți
ei. I se spărsese un furtun și 
trebuia să-1 schimbe. Pe la orele 
15 odihnea încă pe malul gîr- 
lei din sat, iar tînărul tractorist 
repara de zor... un autocamion. 
Ne-a spus că-1 așteaptă pe șeful 
secției, plecat nu se știe unde. 
Un alt tractor zăcea tot de dimi
neață defect, abandonat de că
tre mecanizatorul Ștefan Bălos, 
Iar al treilea...

— Poate s-o fi dus să bea 
apă ! — spunea mecanizatorul 
loan Tibori, aflat la semănat... 
fără știrea conducerii cooperati
vei.

De altfel, președintele a trecut 
pe acolo, a observat că tractoa
rele nu lucrează dar a închis o- 
chii și și-a văzut mai departe de 
măsurători.

Iată, așadar, o primă expli
cație a întîrzierilor. Prezența or
ganizației U.T.C. în campanie 
este insesizabilă. Nu ne referim 
numai la atenția pe care trebuie 
s-o acorde mecanizatorilor (toți 
sînt tineri), ci și la îndatorirea 
de a-i mobiliza pe uteciști la 
sprijinirea campaniei. Mecaniza
torul loan Tibori ne informa că 
întîmpină gieutăți din cauza să- 
mînței care sosește cu întîrziere 
pe cîmp, ca și datorită faptului 
că nu sînt asigurați permanent 
însoțitori pe semănători.

— Organizația U.T.C., afirma 
el, ne-ar putea fi de un mare

— Cu ani în urmă, ei ne ofe
reau cele mai neplăcute surpri
ze. Era aici, deseori, locul scan
dalurilor. al degradării bunuri
lor. al dezordinii. Cu concursul 
comitetelor de sindicat am în
treprins o vastă acțiune de îm
bunătățire a climatului din a- 
ceste cămine, am reorganizat și 
activat comitetele de blocuri, 
cluburile au devenit atractive, 
propunînd programe interesante 
și riguros respectate. Activiștii 

noștri și ai comitetelor U.T.C. 
din întreprinderi vizitează a- 
proape seară de seară căminele, 
se întrețin cu tinerii, cu ad
ministratorii și personalul de 
serviciu, acționează prompt la 
cererile acestora. Acum, in ge
neral, situația în căminele res
pective este într-adevăr de ne
recunoscut.

Comitetul municipal a proce
dat bine. Activitatea sa în a- 
cest sector a fost bine coordo
nată. Se pare însă că ea s-a 
restrîns la cîteva cămine, de 
vreme ce altele se situează din 
acest punct de vedere tocmai la 

folos mobilizînd în aceste sec
toare cîțiva tineri de nădejde.

Am relatat pe larg situația în- 
tîlnită la C.A.P. Galda de Jos, 
pentru că ea nu a avut prea 
mult de suferit de pe urma re
vărsării apelor. Serioase rămî- 
neri în urmă au înregistrat și 
alte unități. La C.A.P. Sînbene- 
dic porumbul a fost însămînțat 
doar pe 55 hectare din cele 400 
planificate. Iar la Lunca Mureș 
numai pe un sfert din suprafața 
planificată. Vitezele de lucru la 
pregătirea terenului și la semănat 
în loc să crească, se mențin la 
un nivel constant scăzut. La 
C.A.P. Stremț nu se însămînțase- 
ră, pe zi, nici 10 hectare. Mai 
mult de jumătate din suprafața 
ce va fi cultivată cu porumb nu 
a fost încă însămînțată și nici 
măcar pregătită. Data încheierii 
campaniei este aici cu totul in
certă. Revenind la pregătirea te
renului trebuie să mai adăugăm 
încă un exemplu, cel al coope
rativei agricole de producție 
Drîmbar care mai are de pregă
tit pentru însămînțări 300 hecta
re din cele 360 planificate.

Așadar, optimismul afișat la 
județ riu are o bază solidă, se 
dovedește hagii la primul con
tact cu realitatea de pe teren. 
Dacă se lucrează în ritmul de 
pînă acum, în majoritatea coo
perativelor agricole vor mai fi 
necesare cel puțin două săptă- 
mîni pentru încheierea campani
ei. Asta în cazurile cele mai fe
ricite. Căci există cooperative, 
cum sînt cele din Blanaiana și 
Cugir, care nu au început încă 
semănatul. Dar și pentru înca
drarea în acest termen mai este 
necesară încă o condiție : vre
mea să fie în permanență favo
rabilă. Ceea ce este foarte puțin 
probabil. Deci nădejdea rămîne 
tot în perfecta organizare a 
muncii și în hărnicia, în spiritul 
de gospodar al oamenilor.

polul opus. Sîntem la căminul 
nr. 5 din cartierul Tractorul. A 
fost inaugurat în iulie 1969. După 
numai cîteva luni, deci, se ob
servă clanțe lipsă la uși. gea
muri sparte, „fluturași** înstrăi
nați de la robinete, suporturi de 
prosoape rupte. Una din aleile 
de intrare in incinta celor cinci 
cămine este desfundată, spațiile 
din jurul lor într-o stare dezo
lantă.

— De ce comitetele de blo-1 
curi nu-i mobilizează pe tinerii 
locatari la curățirea și amena
jarea spațiilor verzi și a aleilor ?

Administratorul blocului 5, 
tovarășul Lache Costache, dă 
din umeri.

— Cîte ore de muncă le-ar fi 
necesare celor 1 500 de tineri 
care se bucură de ospitalitatea 
acestor cămine pentru schimba
rea aspectului neplăcut al îm
prejurimilor blocului lor ?

— Două-trei ore, apreciază 
tovarășul Eugen Voica, inginer 
șef al șantierului nr. 2, care con
struiește aici, dar ei lasă totul 
pe seama noastră.

Situația este asemănătoare și 
la căminele din strada Muncii. 
Cînd îți arunci privirea în spa
tele blocului I.C.L. ți se taie 
respirația. Terenul a devenit o 
veritabilă groapă de gunoi, a- 
runcat pe ferestrele camere
lor. Prostul gust se află la el 
acasă în multe locuințe din a- 
ceste cămine. Pereții sînt jal
nic ornamentați cu poze mâi 
mult sau mai puțin decente, de
cupate din diverse reviste. Ac
tele de huliganism sînt tratate 
cu îngăduință. Chiar cu cîteva 
seri în urmă Tudorel Isfache 
din secția 520 a Uzinei de auto
camioane s-a întors în stare de 
ebrietate în cămin, l-a bătut pe 
portar, a spart un geam, a ri
dicat cu scandalul său tot blo
cul în picioare.

—Ce măsuri ați luat ?
— încă nici una, mai încercăm 

cu vorba bună, ne spun tova
rășii Nicolae Maxim — mem
bru în comitetul U.T.C. pe uzină 
și Ștefan Dediu — șeful servi
ciului social.

Prin gravitatea lui, însă, cazul 
respectiv nu intră în competen
ța „duhului blîndeții**. Si, în 
sfîrșit, tabloul în nuanțe cenu
șii pe care l-am surprins în u- 
nele camere și cămine se com
pletează cu neplăcute „pete** lă
sate de constructori pe propria 
lor operă. Termenul din ghili
mele este propriu. Căminul nr. 
3 din zona cartierului Tracto
rul — nou și el — reclamă o 
serie de deficiențe de construc
ție : pereții culoarului de la par
ter sînt pătați de igrasie pentru 
că după o lună de folosință 
conducta s-a spart ; 1inoleum-ul 
de pe coridoare s-a dezlipit.

Grave deficiențe de construc
ție sînt vizibile la blocul U.A.B. 
din strada Muncii. Infiltrațiile 
de apă au surpat tencuiala din 
jurul conductelor în toate ca
merele și toate băile.

La întrebarea, de ce nu s-au 
remediat pînă acum, ni se răs
punde că nu se știe exact cine 
trebuie să facă acest lucru. în
cercăm o expertiză operativă la 
care i-am invitat pe tovarășii 
Grigore Farcaș, directorul ad
junct al întreprinderii 10 insta
lații, maistrul Silaghi Andrei, 
sub conducerea .căruia s-au e- 
xecutat lucrările de instalații, 
arhitect Ion Mănescu și inginer 
Corneliu Zota, inginer șef al 
șantierului 501. Rezultatul : in
filtrațiile de apă din apropierea 
gurilor de aerisire, prezente la 
toate nivelele blocului, sînt de 
natură... necunoscută. Numai a- 
supra infiltrațiilor din camere 
s-a ajuns la o concluzie palpa
bilă : Conductele din P.V.C. au 
pleznit, parcă ar fi fost de hîr- 
tie. Ele n-au durat nici un an 
de zile.

— Cum explicați fragilitatea 
acestora ?

— întrebarea ar trebui adre
sată fabricii chimice din Orăștie 
care le-a confecționat sau și mai 
precis fabricilor de mase plas
tice, spune tovarășul maistru 
Silaghi. în cazul de față s-a do
vedit că ele nu corespund cali
tativ. La temperatură de peste 
60 de grade s-au topit.

Situația se prezintă așa cum 
am descris-o. întrebarea presan
tă rămîne însă aceasta : cine va . 
remedia reclamațiile, cine va 
salva aceste cămine — pentru 
care s-au cheltuit sume enorme 
— de la stricăciuni care se vor 
accentua progresiv și, mai ales, 
de ce nu se trece imediat la 
treabă ? Răspunsul trebuie să fie 
da^acum, în perioada în care 
căminele mai sînt încă în garan
ție și el nu poate veni decît din 
partea constructorilor și al in
stalatorilor deopotrivă, indife
rent de cauzele „enigmatice4* 
care au provocat degradările atiț 
de timpurii.
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50 DE ANI DE LA MOARTEA
LUI C. DOBROGEANU-GHEREA

cu noi scrieri mar- 
Gherea, printr-un 

și aprofundat, trece 
pozițiile sooialismu- 
în spiritul și pen

Formarea lui C. D. Gherea ca 
militant socialist a avut loc în 
itiînsă și indisolubila legătură 
:u procesul dezvoltării mișcării 
.■Muncitorești din România la sfîr- 
ptul secolului al XIX-lea și în
ceputul secolului al XX-lea. încă 
de la 17 ani, Gherea a venit în 
contact cu mișcarea socialistă, a- 
cumulînd cu pasiune cunoștințe 
de ordin filozofic și social, dove- 
dindu-se a fi receptiv la întrebă
rile înnoitoare ale generației sale, 
Sa ideile luptei de libertate. în 
martie 18'75, la Iași și București 
— unde se afla o mișcare socia
listă închegată — el intră în le
gătură cu Eugen Lupu, Nicol ae 
Codreanu, C. Stăuceanu, Con
stantin C. Bacalbașa și alții, cu 
ajutorul cărora organizează mai 
temeinic cercurile socialiste și di
fuzarea literaturii socialiste, se 
integrează în viața și lupta po
porului nostru, participă cu toată 
energia și capacitatea sa de 
muncă la dezvoltarea mișcării 
socialiste și muncitorești. Venind 
în contact 
xiste. C. D. 
studiu atent 
el însuși pe 
lui științific, 
tru apărarea căruia a militat toa
tă viața. Dragostea de muncă și 
popor, spiritul de sacrificiu, pa
siunea și dăruirea de sine au gă
sit un teren prielnic pentru dez
voltarea teoreticianului socialist 
român, îmbogățind cu noi opere 
patrimoniul culturii socialiste, al 
gîndirii filozofice marxiste, al es
teticii și criticii literare materia
liste. La toate aceste probleme, 
sublinia Gherea, „răspunsul mi 
l-a dat marxismul”.

% Gherea și-a manifestat capaci
tatea și energia creatoare prin- 
tr-o contribuție de seamă în do
meniul muncii ideologice a miș
cării socialiste. El se relevă în 
perspectiva istoriei ca un propa
gandist competent al învățăturii 
marxiste, un apărător ferm al a- 
cesteia, un pionier care a cău
tat să aplice socialismul științific 
la condițiile României. C. Do- 
brogeanu-Gherea desfășd&ră o 
bogată activitate pentru răspîn- 
direa tezelor fundamentale ale 
marxismului, pentru apărarea pa-

Hforurite reunite ale Universității București, Universității Timișoara și Casei studenților din Tîrgu 
Mureș Foto : C. CONSTANTIN

Talent și virtuozitate („Călușarii" — dans executat de formația Casei studenților din București)

O IMPRESIONANTĂ

FRESCĂ
(Urmare din pag. I)

studențești, ecouri ale gîndirii 
și simțirii întemeiate pe reali
tățile profunde âle țării, expre
sie grăitoare a aspirațiilor ti
nerei generații de a fi o conști
ință lucidă a lumii contempo
rane.

Acompaniate de orchestra „A- 
cademica", a Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu" din Bucu
rești, corurile reunite ale Uni
versității București, Universită
ții Timișoara și Casei studen
ților din Tîrgu Mureș, fac să 
răsune sub imensa cupolă a 
Sălii Palatului acordurile cînte
celor patriotice („Uteciștii", de 
Vasile Timiș, „Glorie partidului", 
de Radu Palade), vădind o cer
tă orientare a activității for
mațiilor studențești spre asi
milarea creației contemporane 
românești.

Conceput caleidoscopic, spec
tacolul de gală redă un amplu 

' tablou al preocupărilor artisti- 

trimoniului marxist, pentru orga
nizarea proletariatului român în- 
tr-un partid propriu de clasă. Se 
remarcă scrierile sale din „Con
temporanul" (1881) și „Emanci
parea" (1883), amplele studii din

D PERSONALITATE
PROEMINENTA A MIȘCĂRII
SOCIALISTE DIN ROMANIA

„Revista socială" (1884) — cea 
dintîi revistă marxistă în Româ
nia —- din revistele „Critica so
cială" (1891—1893) și „Viitorul 
social" (1907) etc. Dintre studii
le sale cu caracter social-politic 
s-au impus, îndeosebi, „Karl Marx 
și economiștii noștri", „Ce vor 
socialiștii români ?", „Robia și 
socialismul", „Anarhia cugetării", 
„Concepția materialistă a istori
ei", „Din ideile fundamentale 
ale socialismului științific", „A- 
narhism și socialism", „Război 
sau neutralitate" și, mai ales, mo
numentala lucrare „Neoiobăgia". 
în studiile sale, Gherea definește 
natura economică a antagonis
melor de clasă, rolul istoric al 
proletariatului în răsturnarea rîn- 
duielilor capitaliste și formulea
ză, pentru prima oară în litera
tura socialistă românească, teza 

ce ale studenților. Firește, fiind 
vorba despre tineri, estrada și 
muzica ușoară se bucură de a- 
precieri unanime. Semnificativ 
este faptul că studenții și-au 
propus să evidențieze valoarea 
și frumusețea cîntecelor româ
nești. In acompaniamentul in
spirat al orchestrelor reunite din 
centrele universitare Cluj și 
Tîrgu Mureș, — momentele de 
muzică ușoară s-au derulat în
tr-un ritm tineresc, viguros.

Apoi, pe strune și-au luat zbo
rul cîntece vesele, în ritmul că
rora flăcăi și fete au jucat o 
nuntă bihoreană. Acest moment 
muzical-coregrafic deschide re
prezentația formațiilor folclori
ce. S-au succedat, una după 
alta, într-un ritm viu, trepidant, 
unele dintre cele mai frumoase 
secvențe ale spectacolului. Or
chestrele reunite ale centrelor 
universitare București, Cluj, Ti
mișoara și Suceava, dansatorii 
din București, Timișoara, Sucea
va, Tîrgu Mureș, Craiova, stu- 
denții-artiști din Baia Mare, 

despre dictatura poletariatului ca 
formă a puterii sale politice. 
„Proletariatul — scria Gherea — 
are chemarea istorică de a rea
liza forma viitoare socială, apro
pierea colectivă... Poporul, pro
letariatul ajungînd la putere, 
după revoluția socială, proletară, 
va întrebuința dictatura sa de 
clasă ca mijloc pentru a-și întări 
domnia, pentru a organiza for
mele de viață ale societății socia
liste" („Revista socială" nr. 8—11 
din 1885—1886, p. 380).

în
creării 
crat al 
(1893),

perioada premergătoare 
Partidului social-demo- 
muncitorilor din România 
ca și a activității acestu-

ION IACOȘ
șef sector la Institutul de studii
..........................  peistorice și social-politice de 

lîngă C.C. al P.C.R.

nu-ia, Gherea a fost prezent cu 
meroase articole în ziarele mun
citorești și socialiste, fie sub 
semnătură proprie, fie sub pseu
donime (Caius Grachus, I. Vasi- 
liu, De Ia Olt, N. Ionescu). în 
publicațiile mișcării socialiste — 
„Drepturile omului", „Munca", 
„Democrația socială", „Lumea 
nouă", „România muncitoare" 
etc. — el tratează succint teme 
cu caracter politic sau economic 
la ordinea zilei. Totodată, în ca
drul ședințelor ținute la cercu
rile de studii sociale, la sediile 
organizațiilor muncitorești din 
București sau alte orașe, alături 
de alți fruntași ai mișcării noas- 

care au reconstituit scenic un 
obicei pastoral străvechi („Fo
cul viu"), reușind să-i surprindă 
esența și sensurile, soliștii de 
muzică populară au făcut nu 
numai dovada unor interpret 
talentați, ci și, mai ales, a res
pectului față de autenticitatea 
creației folclorice, a contribu
ției de prestigiu pe care și-o 
aduc la revitalizarea obiceiu
rilor și tradițiilor artei popu
lare românești și a naționalită
ților conlocuitoare.

Tabloul final îi regăsește în 
scenă pe toți studenții care și-au 
adus contribuția h realizarea 
spectacolului de gală : coriști, 
soliști vocali și instrumentiști, 
recitatori, dansatori, prezenta
tori. Se intonează „Gaudeamus" 
— imnul bucuriei studențești, 
al respectului pentru Alma Ma
ter, pentru profesori și colegi, al 
încrederii în viitor. Studenților- 
artiști li s-au oferit flori din 
partea conducătorilor de partid 
și de stat. 

tre socialiste (Al. Ionescu, I. C. 
Frimu, Al. Constantinescu, Ște
fan Gheorghiu, C. Racovski, M. 
Gh. Bujor, D. Marinescu, Gh. 
Cristescu, C. Popovici),. Gherea a 
ținut conferințe pe teme privind 
tactica mișcării socialiste, pro
bleme de interes teoretic și 
practic pentru mișcare, a evocat 
figuri de luptători pentru drep
tate socială, a vorbit despre în
semnătatea zilei de 1 Mai ețc. 
„Influența lui Gherea în mișca
rea socialistă de la noi — scria 
M. Gh. Bujor — a fost întot
deauna covîrșitoare și hotărîtoare 
în lucrările lăuntrice, de înche
gare a Partidului, de orientare 
în diferite probleme politice, so
ciale sau economice, în stimula
rea principiilor lui". („Lupta so
cială" din 10 mai 1915).

C. D. Gherea a abordat, în a- 
celași timp, în scrierile și studiile 
sale probleme cu caracter social- 
filozofic, prezentînd, de pildă, e- 
sența teoriei marxiste despre stat, 
aspecte ale conceptului de liber
tate și argumentînd superiorita-

tea metodologiei marxiste în cer
cetarea dezvoltării progresive a 

■ istoriei, în stabilirea legilor evo
luției sociale față de teoriile me
tafizice; el respinge apologia ca
pitalismului, care ascunde contra
dicțiile de clasă, exploatarea 
cruntă a oamenilor muncii gene
rată de orînduirea capitalistă.

Ca sociolog, Gherea s-a afir
mat ca un creator prestigios, în- 
cît studiile sale asupra structurii 
sociale din societatea româneas
că, asupra stării de drept și stă
rii de fapt, asupra vieții politice 
românești, ca și analiza proble
mei agrare, atît de complexă și 
deosebită, au rămas neegalate 
multă vreme. Gherea avea să a- 
tace în lucrările sale parazitis
mul claselor avute, să demaște 
întreaga alcătuire socială, să facă 
bilanțul evoluției societății capi
taliste și să desprindă concluzia 
viabilității socialismului pe pa

Mate da ladw

Sistemul muncii
educative în liceu44:

De 20 de ani sînt diriginte, nu 
de nevoie, ci de plăcere. De 20 
de ani urmăresc cu interes tot 
ceea ce este nou în materie de 
educație. Nu o dată am afir
mat că un profesor serios, dacă 
vrea, poate deveni un bun di
riginte ; nu o dată am semnalat 
pericolul exagerărilor pe tema 
caracterului realmente complex 
al activității educative. Dacă în
tr-o perioadă destul de lungă 
de timp au existat inconsecvențe 
și confuzii, apoi tot atît de a- 
devărat este că cel puțin în ul
timii 5 ani au apărut suficien
te lucrări de natură să-l orien
teze și să-l ferească de greșeli 
pe cel ce le-a studiat cu aten
ție. SISTEMUL MUNCII EDU
CATIVE IN LICEU, apărută 
sub egida Institutului de cerce
tări pedagogice și sub redacția 
prof. dr. P. Bărbulescu, o lu
crare de mare importanță pen
tru așezarea pe baze solide a 
întregii activități de formare a 
tinerelor generații, ocupă în rîn
dul acestora un loc de frunte, 

însemnătatea ei este cu atît 
mai mare cu cît vine într-un 
moment de aprinse și contra
dictorii discuții pe teme educa
tive, într-un moment cînd, ală
turi de poziții înaintate, își fac 
loc și unele teme perimate care 
tind să dea improvizației bote
zate ad-hoc „bun simț" valențe 
fetișiste, dind astfel apă la moa
ra superficialității și stării de 
expectativă.

Reunind rezultatele unor cer
cetări de durată, puse de a- 
cord cu cele mai noi cuceriri 
pe plan mondial ale pedagogiei 
și verificate în practica școla
ră. SISTEMUL MUNCII EDU
CATIVE ÎN LICEU, atît prin 
caracterul major al problemati
cii abordate, cît și prin concep
ția care-i stă la bază, constituie 
în literatura pedagogică actuală 
un eveniment.

Ia partea I, intitulată „Bazele 
psihopedagogice și sociologice 
ale educației elevilor în liceu" 
prof. dr. P. Bărbulescu prezintă, 
într-o strînsă și convingătoare 
argumentare, principiile funda
mentale de care au fost călăuziți 
autorii. De o atenție deosebită 
se bucură ideea de sistem care 
stă la baza muncii educative, 
încadrînd eforturile zilnice în
tr-o viziune de perspectivă cla
ră, și ideea că „educația comu
nistă a elevilor se realizează 
in nrimul rînd în procesul de 
invățămînt, în cadrul lecției".

Tratînd într-o amplă parte a 
sa, obiectivele și sarcinile gene
rale ale educației, volumul le'în
soțește de valoroase îndrumări 
metodice menite să le particu
larizeze indicînd, totodată, eta
pă de etapă, și „pașii mărunți" 
pe care educatorii și discipolii 
trebuie să-i facă împreună. Ea 
cuprinde următoarele 6 studii : 
Schiță metodică privind educa
ția intelectuală în liceu, de Vir
gil Caraba și Aculin Cazacu ; 
Indicații metodice pentru educa-

mîntul românesc, victoria inevi- ■ 
tabilă a acestuia prin înlăturarea b 
rînduielilor capitaliste. g

Bogata activitate teoretică și" 
practică desfășurată în cadrul ® 
mișcării noastre muncitorești, ca ■ 
și cunoașterea situației mișcării s 
socialiste internaționale i-au a- 
dus lui C. Dobrogeanu-Gherea 
un binemeritat prestigiu. însuși ■ 
F. Engels, pe care Gherea l-a cu- ■ 
noscut personal, și-a exprimat b 
satisfacția pentru orientarea mar- g 
xistă a mișcării socialiste din Ro- 
mânia. în Congresul Internațio- H 
nalei a Il-a de la Ziirich, din ini- • 
țiativa lui Gherea a fost dezbă- B 
tută problema agrară; la alte g 
congrese a luat parte activă la 
dezbateri. Ani de-a rîndul gîndi- " 
torul socialist român a purtat co- ■ 
respondență și a avut legături cu B 
socialiștii marcanți ai timpului g 
(C. M. Plehanov, K. Liebknecht, 
R. Luxemburg, D. Blagoev, G. " 
Dimitrov și mulți alții). în 1910, ® 
telegrama avînd următorul con- B 
ținut : „Bunului tovarăș și exce- g 
lentului om Dobrogeanu-Gherea, 
salutul și frăția Congresului in- 
temațional de la Copenhaga", ■

• purta iscălitura lui V. I. Lenin ■ 
și a altor 20 de reprezentanți ai b 
mișcării muncitorești din diferi- g 
te ®

Firește, în activitatea și scrie- “ 
rile lui C. Dobrogeanu-Ghefea ■ 
s-au manifestat și anumite incon- B 
secvențe, limite și chiar lipsuri, g 
determinate fie de anumite îm- 
prejurări subiective, fie de însuși " 
stadiul de dezvoltare a societății • 
românești de atunci. Ele nu pot B 
însă umbri opera lui Gherea, care g 
ocupă un loc de mare însemnă- _ 
tate în istoria științelor Sociale — 
din România, în răspîndirea idei- ■ 
lor marxiste, în dezvoltarea con- B 
cepției revoluționare a proleta- b 
riatului.

C. Dobrogeanu-Gherea a în- — 
cetat din viață la 7 mai 1920. 
întreaga presă socialistă, clasa ■ 
muncitoare și mișcarea socialistă, ■ 
reprezentanți ai culturii și opiniei b 
publice progresiste din țara noas- g 
tră au adus un cald omagiu ce
lui dispărut. Ziarul „Socialismul" ■ 
scria că „nici un semn de pioa- ■ ; 
să recunoștință nu poate fi mai b • 
minunat pentru părintele nostru 
spiritual decît hotărîrea de a 
lupta și de aci înainte fără șo
văire pentru idealul socialist, că
ruia și-a închinat viața. Și rea
lizarea visului său va fi cel mai 
măreț monument pe care-1 vom 
ridica". Acest vis a devenit azi 
realitate, cînd întregiți nostru po
por, sub conducerea încercată a 
Partidului Comunist Român, des
fășoară ipunca creatoare pentru 
construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

■

■

ția politehnică în liceu, de Mihai 
Ghivirigâ : Intensificarea proce- * 
sului educației moral-cetățe- 8 
nești Ia vîrsta adolescenței, de B 
Gheorghița Fleancu. Ion Dragu 
și Elena Istrate ; Mijloacele edu- ■ 
cației estetice în liceu — Su
gestii metodice, de Bianca Bra- 
tu ; Resursele formative ale e- 
ducației fizice în liceu, de N. N 
Ceaușescu și Vladimir Simio- 
nescu ; Educația tineretului pen
tru sănătate, pentru dezvoltarea 
armonioasă a organismului, dc 
Petre Penciu și Vasilc Pavlid.

In economia volumului, dr. 
Ion Dumitrescu abordează o pro
blemă cheie în dialogul școlar 
și anume „Cunoașterea elevilor 
— factor important in creșterea 
eficienței muncii instruciiv-e- 
ducative".

Dirigintele, departe de a fi în
corsetat, va găsi în paginile a- 
cestei cărți nu numai puncte 
de sprijin, ci și temeiuri pentru 
o adevărată operă de creație.

■

Prof. AUGUSTIN MACARIE

(Urmare din pag. I)

foarte îngustă, este în afară de 
orice îndoială că amploarea cu
noștințelor obișnuite este mult 
mai mare decît înainte. Avea 
dreptate un cunoscut matemati
cian să considere că ești desigur 
un incult dacă nu știi cîte ceva 
despre Rimbaud și Ion Barbu, 
dar că nici lipsa unor noțiuni de 
teoria relativității sau de geome
trie neeuclidiană nu califică mai 
bine. Evenimentele științei actua
le, izbînzile și dramele sale au 
devenit un bun public, ele se 
adresează atît minții, cît și inimii 
a milioane de oameni. De exem
plu, este puțin probabil că ma
joritatea celor care au urmărit 
nava „Apollo-13“ în derivă au 
înțeles implicațiile tehnice ale 
accidentului, dar e sigur că toată 
lumea a fost impresionată și că 
a luat parte sufletește la această 
tragedie care s-a terminat cu 
bine. Solicitudinea internațională 
a fost promptă și participanții 
direcți nu au uitat să o consem
neze. Fiindcă cel mai neînsemnat 
eveniment aparține astăzi tuturor 
oamenilor de pe glob, iar această 
dezmărginire a orizontului său in
fluențează radical pe locuitorul 
Terrei, cu atît mai mult cu cît 
s-a extins pînă la scara sistemu- • 
lui solar, pășind pe solul prăfos 
al satelitului nostru natural.

Cele de mai sus sînt bune și 
frumoase, nu ar exista d nerozie 
mai mare decît a încerca să-l re
aduci pe om între stănoagele co
munităților restiînse și fără legă-

După ce a scris două volume 
.fundamentale despre viața și 
opera lui Alexandru Măcedon- 
oki, Adrian Marino pare a-și fi 
îndreptat atenția cu deosebire 
asupra unor probleme de teorie, 
metodă și terminologie literară. 
Introducere în critica literară, 
prima lucrare de acest gen care 
apare, în literatura română, este 
în primul rînd expresia unei 
necesități de clarificare mai ri
guroasă decît o pot face discu
țiile din presa literară. Modern, 
modernism, modernitate este, cu 
cuvintele autorului, „un mic 
studiu critic sistematic și ana
litic de terminologie literară, 
într-un domeniu invadat de a- 
proximații și cuvinte goale". 
Abordarea, din rațiuni clarifica
toare, a unor astfel de proble
me ale criticii și terminologiei, 
este simptomatică pentru lipsa 
de ordine din întreg acest do
meniu, nentru starea lacunară 
a istoriei și criticii literare. 
G. Călinescu a spris despre difi
cultățile, în momentul respecy 
tiv, care stau în calea istoricu
lui literar. Este vorba, cu alte 
cuvinte, de o tradiție negativă 
care vizează starea precară a 
operațiunilor preliminare, strict 
necesare oricărei întreprinderi 
de mai mari proporții, lucrări
lor de sinteză. Situație pusă în 
lumină și de, recent, întrebarea 
revistei „Luceafărul" : „De ce 
nu scrieți o istorie a literaturii 
române contemporane ?“ Așa 
îneît, din toate aceste motive, 
și altele, cărțile de riguroasă 
definire a obiectivelor și terme
nilor cu care operează critica 
și istoria literară sînt de mare 
actualitate.

Adrian Marino are meritul 
de a fi primul care încearcă să 
facă ordine într-un domeniu în. 
care termenii par, într-adevăr, 
de multe ori folosiți fără dis- 
cernămînt. Analiza istorică și 
estetică a conștiinței moderne 
în literatură este riguroasă, au
torul extrăgînd didactic momen
tele de afirmare și semnifica
țiile lor, ponderînd la tot pasul 
tendința de a substitui atitudi
nea modernă actualității strict 
cronologice. Tocmai din această 
cauză, probabil, ajunge în situa
ția de a privi modernul cu 
ochii cam încruntați și suspi- 
cioși ai clasicului dar, cîtâ vre
me exagerarea inversă e mai 
reală, circumspecția este justifi
cată. Nu putem să nu obser
văm, în spatele analizei acestor 
termeni („modern", „moder
nism", „modernitate") un spirit 
„clasic", dispus mai puțin decît 
pare să recunoască integral in-

Această culegere de articole 
diverse (muzică, sculptură, lite
ratură, teatru francez contem
poran, Malraux și Camus, fol
clor italian etc.) exprimă mai 
puțin vocația unui critic decît 
plăcerea diversității de preocu
pări, fructificată uneori în arti
cole notabile. Este cazul, în pri
mul rînd, al eseului despre lite
ratura de război („Neobișnuite 
lumini pe cer". Primul război 
mondial și sensul Iui în cultura 
noastră) în care V. Râpeanu 
vede, pe drept cuvînt, nu o temă 
oarecare dar un adevărat mo
ment de răscruce. în procesul 
radicalizării conștiinței româ
nești, cu consecințe de prim 
ordin în cultură, literatură, artă 
în general. V. Râpeanu crede, 
astfel, că după război „cultura 
noastră intrase într-un nou cir
cuit de valori, mai precis, altul 
trebuia să fie înțelesul noțiunii 
de valoare". Criteriile valorii 
depășesc un anumit provincia
lism al literaturii, temele mino
re ori strict locale devin ana
cronice : „o literatură populată 
în primele două decenii ale se
colului, cu regretele și maniile 
blajinilor pensionari și funcțioȚ 
nari din schitele și nuvelele lui 
Bassarabescu, Brătescu-Voinești, 
D. D. Pătrășcanu, o literatură 
în care predominau deziluziile 
provinciale sau dezamăgirile 
eroilor neo-vlahuțieni, o litera
tură în care omul trăia într-un 
univers mărunt o existență ce
nușie, își caută alte căi de afir
mare". Este vorba, cu alte cu
vinte, de anacronismul „micului 
romantism" (G. Călinescu : Is
toria literaturii române...). în 
ce măsură și cum a răspuns li
teratura română acestei mari 
modificări de perspectivă auto
rul nu ne spune. în orice caz, 
punerea unei astfel de probleme 
este binevenită, urmînd proba
bil să citim și o serie de analize 

turi între ele. Cu toate acestea, 
încă la sfîrșitul deceniului cinci 
al secolului nostru, Andre Mal
raux, cunoscutul scriitor progre
sist francez, vorbea de tehnicile 
psihologice care tind să falsifice 
personalitatea umană, aservind-o. 
Malraux considera mijloacele pu
blicitare ca dușmane ale culturii, 
atunci cînd sînt folosite pe o a- 
nume direcție. Nu vom pune în 
discuție transmiterea pe viu a 
marilor evenimente ale secolului. 

INFORMAȚIA
Există totuși o anumită tehnică 
a informației care eludează 
pulsația vie și dramatică a vieții, 
tragismul ei adevărat care naște 
speranța și încrederea. Aceste 
practici informaționale dezorien
tează mai mult decît febra creată 
artificial în organism. Există, de 
exemplu, fenomene specifice u- 
nor anumite condiții, care pot fi 
explicate rațional. Tinerii hippies 
sînt produsul dezabuzat al so
cietăților de consum ajunse la 
ultima expresie a alienării omu
lui. Lipsa de sens a vieții lor, în 
condițiile în care trăiesc, a de
terminat întoarcerea unora la for
mele vieții gentilice, ale culturi
lor orale. Este o mare tragedie

dependența și factura proprie a 
termenilor discutați, existența 
lor ca atare, și mai mult să îi 
semnaleze într-o preexistentă 
istorică. Nu se demonstrează 
deci atît esența unor atitudini 
(clasic-modern) cit proveniența 
și caracterul lor istoric. Con
știința modernă nu este apana
jul modernilor de azi, ci un fe
nomen repetabil, cu o venera
bilă tradiție. în ultimă instanță, 
modernul este redus la alt tip 
de clasic, opoziția între termeni 
rămînînd pur formală. Mai rea
lă, ne lasă să înțelegem anali
zele lui Adrian Marino, ar fi 
opoziția dintre un spirit clasic 
și alt spirit clasic, ambele în- 
cepînd prin a fi moderne. Mai

AORUN mahino
ADRIAN MARINO

modernitate

modernism,
modernitate

mult, conștiința modernă auten
tică nu presupune atît respin
gerea clasicului pentru altceva 
decît clasicul cît o întoarcere a 
criteriilor, argumentelor, teme
lor și ideilor clasice împotriva 
clasicului însuși, cu efectul lăr
girii viziunii și sferei. Exemplul 
hotărîtor în această privință 
ni-1 dă modernitatea marilor 
clasici. Ei întorc armele clasice, 
utilizîndu-le din plin, împotri
va clasicului, dovedindu-se ast- 

■ fel moderni. Sigur că, teoretic,
A. Marino pledează pentru echi
librul organic între aceste două 
atitudini, stări 'de spirit, numai 
astfel, printr-o opoziție dialec
tică fiecare termen al echilibru
lui punîndu-se în valoare J 
„Conceptul de clasic nu poate 
fi gîndit decît in opoziție cu

decurgînd logic din aceste judi
cioase premise generale. De 
altfel, V. Râpeanu pare a măr
turisi un interes deosebit față 
de momentele în care conștiința 
estetică românească tinde spre 
universalitate. în EnesCu și 
Brâncuși autorul vede nu numai 
mari artiști dar și asemenea 
momente cruciale reflectate în 
toate manifestările de artă. Toc
mai o astfel de cercetare nu ne

VALERIU RÂPEANU:

spirituale
dă însă V. Râpeanu, deși, ia
răși premisele sînt bine puse. 
Nu ne putem ascunde insatis
facția produsă de „talentul" au
torului de a-și încheia articolul 
în momentul în care el pare să 
devină cu adevărat interesant. 
Pentru că, atît în Permanențe 
românești cît și în Sinteze, V. 
Râpeanu își propune obiective 
admirabile dar rezultatele nu 
pot fi mai mult decît stimabile.

Carnetul de cronicar se oon- 

să vezi grupuri masive de tineri 
refuzînd să muncească, fiindcă 
sînt convinși că munca lor ar 
produce răul. Prezentarea pito- 
rescă în paginile revistelor de 
mare tiraj, idilizarea vieții lor 
comunitare a dus la o inflație 
a fenomenului în țări cu care nu 
prezintă nimic comun, transfor- 
mînd un produs social care avea 
la început o semnificație protes
tatară într-unul de competenta 
tribunalelor. Toți derbedeii au 

devenit hippies, și nu am mai a- 
flat apoi decît rareori cum o for
mă de revoltă oarbă, lipsită de 
contact real cu viața vie, poate 
eșua în delincvență și crimă, sau 
am aflat numai cu prețul unei 
mari tragedii, care satisfăcea gus
tul pentru senzație. Tot așa cum, 
pe alt plan, putem afla tot ce do
rim despre aventurile amoroase 
ale lui Brigitte Bardot, o putem 
vedea goală pe toate plajele din 
lume sau putem contempla vila 
ei elegantă de la St. Tropez, dar 
numai rareori putem ști cîte ceva 
despre autenticele sale eforturi 
artistice, atîtea cîte sînt, și care 
i-au creat adevărata notorietate. 
Foarte mulți tineri suferă de un 

acela de „modern" și invers. 
Planurile se întrepătrund, se 
completează, se asociază și se 
disociază în mod necesar, gra
dual, parțial, pentru a se reface 
la un etaj superior. Noțiunile 
și realitățile clasice și moderne 
în același timp se exclud și coo
perează. Deci, nu mai poate fi 
vorba de a demonstra azi su
perioritatea absolută a princi
piului clasic sau modern, cînd 
ambele poziții se dovedesc deo
potrivă de valabile, viabile, le
gitime, egale in drepturi". Pen
tru istoria literaturii de aici 
decurg consecințe importante, 
în primul rînd renunțarea la 
periodizările artificiale „pro
fund belferești" (antici-moderniț 

clasicism-romantism). Pus in le
gătură cu spiritul epocii, con
ceptul de „modern" își relevă 
proveniența extraliterară dar 
care se impune literaturii. Spi
ritul modern apare înaintea li
teraturii și nu este neapărat 
consacrat de aceasta. Clasicul 
reprezintă o consacrare a lite
raturii. Situația diferită a con
sacrării literare în cazul celor 
două concepte ar putea duce 
la concluzii interesante. însăși 
ideea de consacrare este respin
să de „modern". De aici pînă la 
„antiliteratură" nu este prea 
mult...

Partizan 
lui critic, 
excesele, 
te“ ca și 
nu mai puțin important al uti
lului său studiu.

hotărît al echilibru- 
autorul semnalează 
exagerările „clasicis- 
„moderniste", aspect

stituie din simple cronici, fără 
prea mare consistența, deși, nici 
aici nu lipsesc observațiile acu
te dar nefruetificate. Desigur, 
poate că autorul le va relua 
într-o altfel de întreprindere. 
Substantial este doar articolul 
despre îngerul a strigat de Fă-
nuș Neagu, cronicarul observînd 
lucrul esențial : romancierul 
sparge umanitatea canonică a 
satului tradițional („Fănuș Nea-

fcapeanu

INTERFERENȚE 
SPIRITUALE

gu nu descrie o lume statică, 
peste care anotimpurile trec, 
aducînd doar ruginirea frunze
lor, negurile toamnelor și albul 
imaculat al zăpezii. Lumea lui, 
și aici mi se pare că aflăm cheia 
farmecului acestei cărți, e o 
lume ce descinde din legendă și 
eres,$ dar nu rămîne încreme
nită acolo1).

C. STANESCU

adevărat bovarism, pentru ei toa
tă lumea de dincolo de locul lor 
de muncă este minunată, savan- 
ții sînt văzuți la marile recepții, 
scriitorii la primirea Premiului 
Nobel sau Pulitzer, actrițele la 
premiere, elegante și frivole, o 
viață de trăit! Nimic din toate 
astea nu-i adevărat! Nu trebuie 
să ai neapărat nici laboratoare 
gigantice pentru a face mari des
coperiri științifice, nici șapte vile 
risipite pe toate meridianele pen
tru a scrie cărți mari de literatu
ră. Emisiunile radiofonice, pro
gramele de televiziune, reporta
jele de senzație urmăresc mai pu
țin efortul migălos și teribil, ob
sesia cotidiană a savanților și ar
tiștilor, uriașa energie cheltuită 
în miile de ore de efort. Tot așa 
cum pictorii paseiști îl imaginea
ză pe Napoleon într-o poză mar
țială pe vreo colină, iar scriitorii 
îi rețin vreo vorbă mai răsărită, 
nici unul nu și-l reprezintă măr
șăluind prin noroi alături de gre- 
nadieri sau invadat de presimți
rea vreunui eșec. O simplă in
formație spune prea puțin sau 
poate spune neadevărul. Trebuie 
să înțelegem ce se ascunde in
tr-adevăr în spatele ei, ce semni
ficație înglobează ea. Darea în 
folosință a unei hidrocentrale — 
ca să ne referim la noi — fn 
adevăr, înseamnă efortul unei 
națiuni de a se depăși pe sine, 
lumină în spitale, uzine în func
țiune. Dar și acestea sînt numai 
cuvinte. Cum sa le faci să crape 
sub presiunea realității, să le faci 
să trăiască ?

I
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a eliberării Cehoslovaciei
Cea de-a 25-a aniversare a eli

berării Cehoslovaciei de sub ocu
pația fascistă a fost marcată în 
Capitală printr-o adunare festivă, 
organizată la clubul uzinelor 
„Republica**, miercuri după-a- 
miază, de către Consiliul Națio
nal al Frontului Unității Socia
liste și Comitetul municipal 
BucureȚi P.C.R.

La aounare au participat tova
rășii Gheorghe Radulescu, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R.. vicepreșdinte al Consi
liului de Miniștri. Maxim Ber
ghianu. membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării. Dumitru Popa, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului Municipal București 
al P.C.R., primarul general al 
Capitalei, Ion Turcu, vicepre
ședinte al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
George Macovescu, prim adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
activiști de partid, de stat și ai 
organizațiilor obștești, oameni ai 
muncii.

Erau prezenți Miroslav Sulek, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, și membri ai ambasa
dei.

Despre semnificația împlinirii 
unui sfert de veac de la elibe
rarea Cehoslovaciei a vorbit to
varășul Maxim Berghianu :

Alături de Armata Sovietică, 
forța principală a coaliției anti
fasciste, care a purtat greul răz
boiului, de' patrioții cehi și 
slovaci, pentru eliberarea Ceho
slovaciei a luptat cu eroism și 
spirit de sacrificiu și armata ro
mână.

După insurecția armată din au- 
njt 1944, poporul nostru, sub 

conducerea Partidului Comunist 
Român, și-g mobilizat toate re
sursele economice, întregul po
tențial militai* și uman pentru 
eliberarea întregului teritoriu al 
țării, adueîndu-și, totodată, con
tribuția Ia eliberarea Ungariei, 
Austriei și Cehoslovaciei, la vic
toria finală asupra fascismului. La 
operațiunile militari de pe terito
riul Cehoslovaciei, a’rmata româ
nă a participat cu 15 divizii, un 
corp aerian, o divizie de artilerie 
antiaeriană, un regiment de 
tancuri și alte 'formațiuni mili
tare, efectivul total al trupelor 
sale ridieîndu-se la peste 248 000 
ostași și ofițeri. In luptele duse 
timp de 146 de zile, armata ro
mână a eliberat sau a participat 
Ia eliberarea a numeroase loca
lități, printre care Roznava, Lu- 
cenec, Banska Bystrica, Banska 
Stavnice, Zvolen, Brno, Bratis
lava, Humpolec și altele. Pierde
rile suferite de armata română 
în luptele pentru eliberarea 
Cehoslovaciei s-au ridicat la pes
te 66 000 de ostași. Pentru glo
rioasele fapte de arme, pentru 
spiritul de sacrificiu și eroismul 
de care au dat dovadă în luptă, 
organele cehoslovace au acordat 
unor ostași, subofițeri și ofițeri 
români un număr de peste 5 600 
medalii și ordine militare ceho
slovace. în același timp, pentru 
faptele lor de eroism ostași ro
mâni au primit numeroase ordine 
și medalii românești și sovietice.

Pe teritoriul Cehoslovaciei 
află numeroase monumente 
dicate în memoria eroilor
mâni, simbol al omagiului și pre
țuirii de către noporul cehoslovac 
a sacrificiilor fiilor poporului ro
mân care și-au jertfit viața pen
tru eliberarea Cehoslovaciei prie
tene de sub jugul fascist.

In anii puterii populare și ai 
construirii socialismului, relațiile 
de prietenie și colaborare dintre 
țările și popoarele noastre s<iu 
ridicat pe noi trepte, dezvoltîn- 
du-se pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului și internaționa
lismului socialist. S-au întărit ast
fel continuu legăturile între par
tidele și statele noastre, au loc 
schimburi de delegații pe linie 
de partid și de stat, între organi
zațiile de masă și obștești.

După ce a arătat că poporul 
român, strîns unit în jurul parti
dului și al conducerii sale, își 
dedică întreaga sa energie crea
toare transpunerii în viață a mă
rețului program adoptat de Con
gresul al X-lea al P.C.R. pentru 
făurirea societății socialiste mul-

se 
ri- 
ro-

tilateral dezvoltate, vorbitorul a 
spus :

Partidul Comunist Român si
tuează în mod neabătut în cen
trul politicii sale internaționale 
prietenia frățească, alianța și co
laborarea multilaterală cu toate 
țările socialiste, care alcătuiesc 
un sistem de state independente 
și egale în drepturi, unite prin 
legături de solidaritate interna
tionalists, prin comunitatea orîn
duirii sociale, a ideologiei mar
xist-leniniste, a țelurilor comune 
— construirea socialismului și 
comunismului.

Participînd tot mai activ la cir
cuitul mondial al valorilor ma
teriale și spirituale, Republica 
Socialistă România promovează 
totodată relații de colaborare cu 
toate statele, indiferent de orîn- 
duirea lor socială.

Temelia trainică a relațiilor 
noastre internaționale cu toate 
țările o constituie respectarea 
principiilor independenței si su
veranității naționale, egalității, 
neamestecului în treburile inter
ne, avantajului reciproc, dreptu
lui fiecărui popor de a decide ne
îngrădit asupra destinelor sale.

Reafirmînd poziția României 
în principalele probleme inter
naționale, vorbitorul a spus, prin
tre altele : Poporul român se pro
nunță cu fermitate pentru înce
tarea războiului dus de Statele 
Unite ale Americii în Vietnam, 
pentru retragerea trupelor aces
tora din Vietnamul de sud și 
respectarea dreptului poporului 
vietnamez de a-și hotărî de sine 
stătător destinele, fără amestec 
din afară.

Republica Socialistă România 
condamnă cu hotărîre extinderea 
și intensificarea acțiunilor agre
sive ale imperialismului american 
și sateliților lui împotriva popoa
relor vietnamez, laoțian și cam
bodgian ; își reafirmă deplina so
lidaritate și întregul sprijin față 
de lupta dreapta a popoarelor 
din Indochina pentru libertate și 
independență.

Ne pronunțăm, de asemenea, 
pentru restabilirea păcii în Orien
tul Mijlociu prin trecerea la mă
suri concrete în vederea aplicării 
rezoluției Consiliului de Secu
ritate din 22 noiembrie 1967.

î-n încheierea cuvîntării sale, 
tovarășul Maxim Berghianu a 
spus :

Sărbătorind astăzi, alături de 
popoarele ceh și slovac, cea de-a 
XXV-a aniversare a eliberării 
Cehoslovaciei de sub jugul fas
cist, ne exprimăm convingerea 
că relațiile de prietenie și cola
borare tovărășească dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Socialistă Cehoslovacă 
se vor dezvolta și întări pe mai 
departe, spre binele popoarelor 
noastre, în interesul unității tu
turor țărilor socialiste, al cauzei 
socialismului și păcii în lume.

A luat apoi cuvîntul ambasa
dorul Miroslav Sulek.

După ce și-a exprimat satis
facția de a avea prilejul să se 
adreseze muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor participant la a- 
dunare, vorbitorul a făcut un is
toric al ocupării Cehoslovaciei 
de către hitleriști, spunînd între 
altele :

Începînd cu 6 octombrie 1944 
— a spus vorbitorul — cînd 
primele unități sovietice și, ală
turi de ele, și ostașii cehoslovaci, 
au trecut granița țării noastre la 
Dukla, satele și orașele noastre 
au fost succesiv eliberate. Ele
ment Gottwald, primul nostru 
președinte muncitor, a spus : 
„Armata sovietică a realizat la 
noi cea mai grea parte a muncii, 
zdrobirea ocupanților**. în ziua 
de 9 mai, prin lovitura 
dară de la Berlin, armata 
tică a eliberat Praga.

Noi, cehii și slovacii,

o

Iegen- 
sovie-

apre-

★

Miercuri dimineața a plecat la 
Praga delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii Socia
liste România, condusă de tova
rășul Ion Pățan, membru al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, eare va parti
cipa Ia festivitățile prilejuite de 
cea de-a XXV-a aniversare a eli
berării Cehoslovaciei.

Din delegație fac parte tova
rășii Petre Ionescu, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al
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ciem foarte mult că, împreună 
cu armata sovietică, ostașii și vo
luntarii români au ajutat în e- 
liberarea patriei noastre. In a- 
ceste zile ne amintim mai ales 
participarea ostașilor români ală
turi de armata sovietică la elibe
rarea orașelor și satelor, în spe
cial ale Slovaciei centrale și de 
sud, și apreciem foarte mult 
luptele eroice pe care le-a dus 
armata română alături de cea 
sovietică în eliberarea orașelor 
Banska-Bystrica și Zvolen. Pa
tria noastră din est și pînă în 
vest este presărată de morminte
le ostașilor sovietici, și alături de 
ei zac peste 60 006 de soldați ro
mâni. Prețuim foarte mult acest 
mare sacrificiu al poporului ro
mân în lupta pentru libertatea 
noastră. Faptul că libertatea 
noastră a fost cucerită în comun 
și cu ostașii români, a creat o 
bază fermă pentru prietenia 
noastră actuală 
slovacă.

Referindu-se în 
lupta popoarelor 
pentru construirea orînduirii noi, 
democrat-populare, vorbitorul a 
spus : în cei 25 de ani ai con
struirii Republicii Socialiste 
Cehoslovace, poporul nostru a 
obținut realizări importante. 
Cehoslovacia a intrat în rînduri- 
le țărilor celor mai industrializa
te din lume; s-a înregistrat o 
dezvoltare impetuoasă, nemaivă
zută a industriei, agriculturii, 
culturii și a învățămîntului, iar 
prin aceasta a crescut rapid și 
nivelul de trai. O dezvoltare 
deosebită a cunoscut Slovacia, 
care a fost istoricește cea mai 
înapoiată parte a patriei. Toate 
aceste înfăptuiri au fost obținute 
pe de o parte prin munca po
porului nostru sub conducerea 
Partidului Comunist Cehoslovac, 
dar și datorită ajutorului mare, 
tovărășesc, pe care l-am primit 
în toate domeniile, din partea U- 
niunii Sovietice. Avîntul puternic 
al patriei noastre a fost înlesnit 
și prin colaborarea strînsă cu ță
rile socialiste, mai ales în cadrul 
C.A.E.R. Foarte larg s-a dezvol
tat colaborarea între Republica 
Socialistă Cehoslovacă și Repu
blica Socialistă România, care în
registrează în fiecare an o creș
tere impetuoasă, în folosul am
belor țări socialiste.

Subliniind apoi că poziția 
internațională a Cehoslovaciei, ca 
stat socialist suveran s-a întărit, 
ambasadorul a relevat importan
ța faptului că țara sa este mem
bră a Tratatului de la Varșovia, 
că ea este legată printr-un tratat 
de alianță cu Uniunea Sovietică. 
EI a arătat că acest tratat a fost 
reînnnoit la Praga cu ocazia 
celei de-a 25-a aniversări de la 
eliberarea de sub jugul fascist și 
care corespunde pe deplin inte
reselor ponorului cehoslovac.

în continuare, vorbitorul a re
levat dezvoltarea economică a 
țării sale, a subliniat rolul condu
cător al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, întărirea relațiilor 
Cehoslovaciei cu țările socialiste. 
Remarcînd dezvoltarea colaboră
rii în toate sectoarele dintre Ro
mânia și Cehoslovacia, el a ară
tat că evoluția favorabilă a rela
țiilor economice, culturale, de în- 
vățămînt, vizitele delegațiilor de 
partid, sînt o mărturie a întăririi 
prieteniei cehoslovaco-române pe 
baza principiilor internaționalis
mului proletar.

Tn încheierea cuvîntării sale, 
ambasadorul Miroslav Sulek, a 
adresat urări pentru întărirea con
tinuă a colaborării tovărășești; 
pentru unitatea fermă a țărilor 
socialiste, pentru victoria ideilor 
marxist-leniniste în întreaga lu
me.

în încheierea adunării festive a 
avut loc un program artistic.

româno-ceho-

continuare la
Cehoslovaciei

★

Comitetului județean Constanța 
al P.C.R., și Ion Obradovici, am
basadorul României la Praga.

în aceeași zi, delegația româ
nă a sosit în capitala Ceho
slovaciei.

ROMANIA - IUGOSLA VIA: 0-0
a Așadar s-a consumat și ultima 

apariție în public a reprezenta- 
“ tivei noastre. Perioada pregătiri-
■ lor „acasă" a fost încheiată cu 
B un „egal" în fața puternicei e-

chipe a Iugoslaviei. Au venit 
să-i vadă, înainte de despărțire, 
vreo 50 000 de spectatori. Ne 
gîndim că mulți or fi plecat de 
la acest meci supăiați că Dobrin, 
Dinu, Lucescu et comp, nu le-au 
dat satisfacția deplină a goluri
lor și victoriei. Aceasta cu atît 
mai mult cu cît echipa noastră,

B mai ales în prima repriză, a ju- 
B cat bine și a avut destule ocazii 
g de a înscrie și de a-și arăta, 

astfel, superioritatea și pe tabe-
■ la de marcaj. Să le amintim nu- 
B mai pe cele ale lui Dinu și 
B Dembrovschi. Șuturile năprazni-

■

■

ce sau mai lente, dar cu adresă 
precisă, ale fotbaliștilor noștri au 
fost apărate, unele, miraculos de 
portarul Mutibarici, poate cel 
mai bun din 22, care a avut in
tervenții salvatoare și reflexe sen
zaționale.

Sigur, la citeva minute, după 
meci e mai greu să formulezi a- 
precieri care să nimerească inte
gral la țintă. Poate și pentru 
că a fost un „amical" și, cum se 
știe, adevărata forță și capacita
te, măsura reală a valorii sale o 
echipă o dă numai și numai în 
confruntări oficiale, cu miză 
mare. In general după opinia 
noastră ținînd cont de unele cir
cumstanțe, echipa tricolorilor a 
evoluat destul de bine, a arătat 
un grad corespunzător de pregă-

■ minutul©
Ștefan Covacj (antrenorul e-

■ chipei Steaua) : „Meci frumos 
B unde a dominat tehnicitatea dar
— fără să fie și eficace. Cu puțin 
“ mai multă atenție în unele mo- 
B mente echipa noastră putea să-și 
g adjudece victoria în prima re

priză. Vorbind despre punctele
■ slabe trebuie să arăt că e nece- 
B sar ca echipa noastră să-și îm-

bunătățească jocul în atac, mai
■ ales pe extreme. Dintre ai noștri 
B mi-au plăcut Dobrin, Dinu, 
g Dembrovschi și Adamache, iar

de la oaspeți portarul, apoi Hol- 
B țer și Giaici, în a doua repriză.

Ion Balaș, vicepreședinte al
■ F.R.F.: Mi-a plăcut cum a mers 
B echipa. Sigur că vin in conflict 
H cu publicul care ar fi dorit vic- 
" toria consemnată prin goluri. Pe
■ noi ne-a interesat jocul în sine 
g și formula de echipă pe care am

folosit-o astăzi. Ambele, după
■ opinia mea, au corespuns. 
B Adamache — sobru, bine inspi

rat, Dinu manifestă un plus de
B combativitate, Dobrin se dove-
— dește un creator excelent, Dem- 

brovschi, care face parte din
B formula consacrată, și-a dovedit 
g utilitatea în angrenajul echipei 

ș.a. In concluzie, deci, consider
■ acest meci ca un test în care 
B echipa a marcat un plus de for-

mă, de închegare a jocului, fața,
■ să zicem, de Reims. E bine de 
B știut, că acum, cu aproape o lună 
« înainte de începerea „ostilități»

Jor" în Mexic, nu am prins încă
■ forma maximă, echipa se va ** 
g pregăti în continuare".

Angelo Niculescu : „A fost o
■ partidă antrenantă, rezultatul 
B este bun, echitabil. Remarc în- 
_ treaga echipă, n-am avut nici
■ un jucător slab. Un plus de 
B clarviziune și energie — Radu, 
g Dinu și Dobrin. De la oaspeți 
“ m-a impresionat portarul. Altuia,
■ băieții mei i-ar fi marcat 2—3 
B goluri, pentru că s-a tras bine

Ia poartă, pe tot spațiul ei dar
■ șansa și inspirația lui Mutibarici 
B au decis un rezultat egal. Mulți 
—. spun că Neagu n-a corespuns. 
B El nu a strălucit, dar n-a jucat
■ slab. Va avea posibilitatea să 
g joace mai bine în Mexic. în

turneu a dovedit că-i priește
■ climatul de acolo. Ne vom pre- 
B găti in continuare pentru că 
g greul pentru noi de-abia acum

începe".
■ Rajko Mitici, antrenorul echi- 
g pei oaspe : „In general meciul

n-a fost de un nivel prea ridicat.
■ A fost un meci de tactică pen- 
B tru cucerirea mijlocului terenu- 
_ lui. In acest „mijloc" românii 
" au avut mai mult succes. Noi 
B am fost ceva mai periculoși la 
g poartă. Atacul român a greșit 
— încercînd rezolvări individuale,
■ dorind să treacă prin _ apărarea 
g deasă a jucătorilor meî. De ace-

ea atacurile lor au părut ster-
■ pe. în repriza intîi am fost do- 
B minați, dar intr-a doua am avut 
g pătrunderi periculoase și oca- 
" zii de gol. Apărarea condusă de 
B Dan e destul de solidă, joacă 
g clar, decis și simplu. Dar jocul,

acțiunile echipei române, cu cit
■ avansează spre poarta adversă 
B se complică tot mai mult. Arbi- j

trajul a fost bun, a sancționat
■ tot ce trebuia și bine a făcut. Aș
■ remarca, în mod mai deosebit
■ pe Dobrin, un mare talent, pe 
B Sătmăreanu, un fundaș ofensiv

„Cursa munților^
£

V

72 KM PE PLOAIE Șl UN SPRI NT FINAL MASIV CIȘTIGAT 
DE CEHOSLOVACUL ANTONIN BARTONICEK

către germanul Wanzlik care 
izbutește să-i „ciupească" ita
lianului 10 secunde și ocuparea 
locului III la sprint și deci să 
se apropie în clasamentul ge
neral la 5 secunde de lider, 
urmat la alte două secunde de 
învingătorul etapei.

Etapa a fost cîștigată de An
tonin Bartonicek (Ruda Hvez- 
da Plsen) urmat de Karl Heinz 
Miersch (Dinamo Berlin), 
Wanzlik (Dinamo Berlin), On
garato (Rovena — Italia). V. 
Sălăjan (Dinamo București), C. 
Grigore (Dinamo București), 
Ulm (Dinamo Moscova), Ciu- 
meti (Dinamo București), Va
sile Teodor (alias Tudor) Dina
mo București), V. Burlacu 
(Steaua) etc.

A fost evident că toți con- 
curenții s-au rezervat pentru 
etapa de azi, a treia, cea mai 
grea : circuit în orașul Sinaia 
pe un traseu de 3 500 metri cu 
urcușuri severe, care va fi a- 
coperit de 5 ori. In această e- 
tapă de altfel se va decide în 
măsură de 99 Ia sută cîștigăto- 
rul ediției si clasamentul pri
melor locuri în „Cursa munți
lor". Aceasta întrucît ultima 
etapă, a patra, vineri 8 mai, 
Sinaia-București, nu are — 
teoretic — perspective de a 
aduce modificări substanțiale 
în ordinea ce va fi stabilită în 
această dură etapă a treia.

EMIL IENCEC

SINĂIA. (prin telefon, de la 
trimisul nostru). — Toată di
mineața în localitate strălucea 
un soare generos, la un mo
ment dat suspect de fierbinte. 
Spre ora trei după-amiază, 
cînd cicliștii se pregăteau de 
start, nori vineți s-au adunat 
amenințători deasupra Văii 
Prahovei. Cînd șțarterul a lă
sat steagul mareînd plecarea 
în cea de-a doua etapă Sinaia- 
Bănești-Sinaia, ca la comandă 
a început să plouă. O ploaie 
repezită cu bășici, apoi s-a aș
ternut o ploaie deasă de... vii
tor care avea să-i însoțească 
pe concurenți de-a lungul în
tregii etape. Cicliștii goneau 
pe șoseaua asfaltată, pe ser
pentinele Posadei, apoi prin 
Comarnic și mai departe în
tr-un peisaj cenușiu cu plafo
nul foarte scăzut înaintînd ca 
niște năluci prin perdeaua 
ploii.

In fapt, etapa a fost un ru
laj în grup. într-o cadență vie 
pînă la Bănești. De aici, la 
înapoiere, ritmul a scăzut sim
țitor iar faimoasa Posadă nu a 
adus nimic deosebit. De sem
nalat că în vîrful urcușului 
primul a trecut V. Sălăjan 
urinat de Cernea, Tudor și 
Burlacu. Apoi un pluton de 46 
de cicliști angajează un sprint 
monumental în centrul Sinaei 
sub răpăiala insistentă a ploii. 
Ongarato, purtătorul tricoului 
galben este păzit strașnic de

V.

— păcat că nu știe juca mingea 
și cu stîngul — pe Dinu, care 
ne-a speriat cu șutul lui puter
nic... Luați individual jucătorii 
români toți au calități dar echi
pa mai arc nevoie să-și corecte
ze jocul în ansamblu pentru că 
dispune de un element uman va
loros.

Despre șansele ei în Mexic ? 
Nu are prea multe. Dar să nu 
fiu înțeles greșit. Cînd spun 
asta mă gîndesc că echipele din 
grupa ei sînt foarte sus cotate. 
Dar acolo forma poate fi mai 
slabă decît credem noi acum și
— atunci e posibil orice. în fot
bal se-ntîmpiă foarte multe. Eu 
apreciez mult fotbalul românesc 
și aș dori să aibă în Mexic cît 
mai mult succes. Tin pumnii e- 
chipei României încă de pe 
acum".

c. v.

FINALA C.C.E.
stadionul .,San Siro“ din 

s-a disputat finala 
campionilor europeni"

o Pe
Milano 
„Cupei -----T_____  ,___ r___
la fotbal între echipele Feynoord 
Rotterdam și Celtic Glasgow 
Victoria a revenit fotbaliștilor 
olandezi cu scorul de 2—1 (după 
prelungiri). Au marcat : Israel 
(min. 32), Kindvall (min. 117) și 
respectiv Gemmel (min. 31).

tire, destulă mobilitate în teren, 
o orientare tactică adecvată jo
cului și calităților jucătorilor. 
Trebuie însă să reproșăm faptul 
că în ofensivă atacanții noștri 
n-au fost destul de hotărîți și 
incisivi, de combativi, n-au știut 
cum să se descurce în fața unei 
apărări aglomerate, secondate de 
„un libero“ în persoana lui Hol- 
țer, care a înlăturat magistral 
numeroase pericole și a dat viață 
unor atacuri și acțiuni pe care 
coechipierii săi — îndeosebi în 
repriza secundă cînd dominarea, 
atacurile, fazele de poartă, au 
fost împărțite în mod egal — 
le-au purtat adesea spectaculos, 
spre buturile apărate de Adama
che. Din această cauză, cu tot 
efortul, momentele de presiune 
aveau ceva steril, ceva ce amî- 
na mereu deznodămîntul, finali
zarea, golul, iar meciul a lăsat 
impresia, în multe rînduri, că nu 
e suficient de aprins, ci, dim
potrivă, prea calm și fără nerv, 
Dincolo de unele carențe mani
festate de jucătorii noștri și cu 
acest prilej — ieșirile apărători
lor în față lăsînd o zonă largă de 
acțiune adversarului, temporiza* 
rea exagerată a jocului la mijlo
cul terenului, încercările unor 
înaintași de a rezolva individual 
situații fericite de gol cînd era 
necesară pasa decisivă, fenta de
rutantă, o combinație dinamică, 
imprevizibilă — echjpa noastră 
se recomandă 
tabil, alcătuit 
nici, posesori 
derne de joc, 
rezultate prestigioase care să o- 
noreze soccerul românesc. Acest 
draw, în fața vicecampionilor 
europeni, e meritoriu, e tonic, 
dar nu trebuie uitat nici o clipă 
că bătăliile de pe platourile me
xicane se anunță mult mai apri
ge și incendiare, vor solicita o 
angajare fizică și morală totală, 
o mobilizare plenară a tuturor 
forțelor. Acolo, la Guadalajara ne 
încrucișăm spadele cu echipe 
care ocupă primele poziții în 
fotbalul mondial, cu fotbaliști 
care au creat legende și au de
venit mituri pentru iubitorii fot
balului : Pele, Boby Charlton, 
Adamec...

ca un team redu- 
din jucători teh- 
ai unor idei mo- 

capabili să obțină

V. CABULEA

Un excepțional posesor de reflexe .* Mutiba'rici, „îngerul păzitor” 
al sirbilor, care buxează în corner la un șut impecabil expediat 

de Dinu.
Fotografie de VIOREL BABA

0 nouă acfiune sportivă
organizată de „SCINTEIA TINERETULUI"

1. e 2 = e 4
Florin Gheorghiu la mutare!

Tncepînd de joi 14 mai a.c., ziarul nostru organizează la ru
brica sa de sport, o nouă acțiune sportivă intitulată 
„1. e 2 — e 4, Florin Gheorghiu la mutare I" destinată cititori
lor săi, iubitori ai șahului. Este vorba de o partidă inedită de 
șah prin corespondență pe care o susține marele maestru in
ternațional Florin Gheorghiu, avînd ca adversari numeroșii 
tineri pasionați ai sportului minții. Condițiile de participare 
sînt simple : o dată pe soptămînă, în numerele de joi, vor fi 
publicate mutările marelui maestru urmînd ca răspunsurile 
participanților să fie expediate imediat după apariția ziarului 
pe adresa : Redacția Scînteii tineretului. București, Piața Scîn- 
teii nr. 1 — pentru concursul de șah.

Precizăm că la acest concurs pot participa șahiști cu orice 
clasificare sportivă. Celor care vor obține în fața marelui ma
estru internațional Florin Gheorghiu remize sau chiar victorii 
li se vor acorda premii speciaie.

PE ADRESA SECȚIEI SPORT A COMITETULUI JUDEȚEAN 
BUZĂU AL U.T.C. ȘI A C.J.E.F.S.

Ne aflăm în plin sezon al 
activității sportive de masă. 
Mai exact, în perioada ca
lendarului competițional care 
prevede disputarea etapei a 
IlI-a pe județ și apoi finala 
Crosului tineretului ca și aproa
pe de jumătatea intervalului 
primei etape (și cea mai impor
tantă) a Cupei tineretului de 
la sate — ediția de vară. In 
toate județele țării — căci așa 
rezultă din numeroasele relatări 
care ne sosesc zilnic la redacție 
de la corespondenți, ca și din 
constatările noastre — marea 
majoritate a asociațiilor sporti
ve sătești, organizațiile comu
nale U.T.C. s-au preocupat în
deaproape de startul etapelor de 
masă ale celor două importan
te competiții rezervate tinere
tului. Preocuparea aceasta, evi
dent superioară celei din peri* 
oada anului trecut, s-a materia
lizat mai intîi în asigurarea ba
zei materiale și, mai apoi în 
strădania de a atrage în între
ceri pe toți tinerii, sau aproape 
toți, sau cît mai mulți. Prezența 
noastră pe citeva „trasee spor
tive" sătești ale județului Buzău 
ne-a prilejuit un contact direct 
cu tinerii cooperatori, elevi, 
mecanizatori, dornici de sport, 
de întrecere.

Primul popas l-am făcut la 
Limpeziș-Buzău. Pe un loc vi
ran, din vecinătatea șoselei, cam 
20 de tineri jucau fotbal. Unul 
dintre jucători, tinărul Vasile 
Bănuță, muncitor la Uzina me
canică, ni s-a părut de departe 
„cel mai bun de pe teren", mo
tiv pentru care l-am preferat ca 
prim interlocutor. ,.Ce vedeți 
aci, acum, este tot „sportul" sa
tului nostru. Sînt aproape doi 
ani de cînd asociația „Snicul"- 
Limpeziș a încetat efectiv să mai 
existe. Ea poate mai figurează 
prin scriptele Secției sport a Co
mitetului județean Buzău al 
U.T.C., însă în realitate este dis
părută. Pe absolut nimeni nu 
interesează problema activității 
noastre sportive de masă : nici 
din sat, nici din comună (Movila 
Banului — n. n.), nici de la ju
deț. Despre Crosul tineretului 
sau Cupa tineretului de la sate, 
mai aflăm cîte ceva din ziare.

La noi, nici vorbă de așa ceva..."
Această relatare ne-a descum

pănit întrucitva. Ea era făcută 
în fața și în numele unui grup 
de tineri, reprezentind opinia și 
starea de lucruri generală. Au 
urmat amănuntele. Gheorghe 
Leonte, Ion Popescu. Aurel Pa- 
nait, toți trei elevi ai unor școli 
profesionale, s-au arătat mirați 
la întrebarea dacă măcar orga
nizația U.T.C. din sat a între
prins ceva pe linia activității

tează tovarășul secretar, pe ca
re l-am invitat la o discuție în 
prezența tinerilor sportivi din 
sat. String și depun doar coti
zațiile. Cît despre îndrumare din 
partea Comitetului județean Bu
zău al U.T.C., a Secției sport 
sau a vreunor activiști ai 
C.J.E.F.S. nu poate fi vorba. 
Dumnealor nu vin niciodată în 
satul nostru, nici nu-i cunoaș
tem, nici măcar nu ne întreabă 
telefonic ceva".

Mingea lui Chiran, nici ea, nu 
mai are mult, intr-atit este de 
solicitată. Poate la Căminul cul
tural se mai organizează ceva ? 
„Șahul și tableif; parcă le ve
dem ? Sînt folosite de cei de la 
C.A.P. și atît — completează 
Vasile Bănuță. Deci dacă teren 
și echipament nu mai avem de 
mult, dacă asociația sportivă nu 
există, despre ce activitate spor
tivă să discutăm ?“ Față de a- 
ceastă situație — și vom cons
tata că in județul Buzău ea nu 
este unică (!!) — ce soluții de 
moment se impun totuși ? Fără 
a avea pretenția că le-am intuit 
pe toate, sugerăm citeva puncte : 
grupul de sportivi cu care am

SlNTEȚI AȘTEPTA ȚI

sportive. „Nu ne aducem amin
te să ne fi strips toți laolaltă, 
vreodată, pentru a discuta ceva 
despre sport. Și, se-nțelege, am 
fi vrut să luăm și noi parte la 
cros sau Ia vreuna din probele 
,,Cupei" cum ar fi atletismul, 
fotbalul, voleiul. Printre noi 
sînt destui tineri care ar putea 
trece cu ușurință examenul fa
zelor preliminare ale acestor 
competiții chiar dacă n-ar viza 
un loc in finala pe ța«ă. Dar cui 
să spunem și cine să organizeze 
ceva ?“

Intr-adevăr, cine să organize
ze ? Dacă ar fi să ne luăm după 
litera instrucțiunilor, atunci Co
mitetul U.T.C., prin asociația 
sportivă. Dar la Limpeziș nu 
numai asociația lipsește. In ca
drul „Comitetului" U.T.C., tînă- 
rul contabil de la cooperativa 
agricolă Constantin Glodeanu 
îndeplinește funcția de secretar. 
Am folosit ghilimele pentru că, 
în fapt, acest comitet nu există 
din moment ce nu desfășoară 
nici un fel de activitate. „Sînt 
peste măsură de ocupat cu tre
burile profesionale — ne rela-

LIMPEZIȘI
Și cînd te gîndești că între 

Limpeziș și Buzău sint doar 26 
de kilometri... Ar fi interesant 
de știut ce trec in rubricile dă
rilor de seamă activiștii* Secției 
sport a Comitetului județean 
sau instructorii C.J.E.F.S.. care 
fac „teren", referitor la activita
tea sportivă a tinerilor din Lim
peziș !

Cu elevul Dumitru Chiran am 
discutat despre „problema" ma
terialelor sportive. L-am prefe
rat fiindcă el este proprietarul 
mingii de fotbal (unică in tot 
satul) cu care tinerii încing cite 
o miuță. „în 1966, pe vremea 
asociației sportive, C. A. P.-ul 
ne-a dotat cu un rind de echi
pament de fotbal care, firește, 
s-a deteriorat de atunci. Am 
primit și o masă de tenis, acum 
deteriorată și ea, însă din cau
za nefolosirii : n-a fost nicioda
tă montată. Fostul teren de fot
bal ? A fost desființat, iar acesta 
unde ne intîlnim din 
cînd între noi este o simplă 
prafață nefolosită de unde, 
ocamdată, nu ne izgonește 
meni..."

cînd în
su- 
de- 
ni-

Baza sportivă” de la Limpeziș este un simplu loc viran, mărginit de bălți. O cunoașteți, tovarăși acti
viști ai secției Sport a Comitetului județean Buzău al U.T.C. și ai C.J.E.F.S. ?

Foto i R. VIOREL

discutat, împreună cu ceilalți ti
neri din sat, s-ar putea consti
tui într-un nucleu al unei mici 
asociații sportive ; micul teren, 
profitînd de timpul frumos, ar 
putea fi nivelat Iară eforturi 
deosebite.; secretarul U.T.C.. 
Constantin Glodeanu, (să notăm
— contabil la C.A.P. !) ar putea 
face demersurile necesare pentru 
obținerea unui minim de fonduri 
din partea C.A.P. care de altfel 
are obligații exprese in acest 
sens. Iată așadar citeva puncte 
de reflecție pentru — mai întii
— secția Sport a Comitetului ju
dețean Buzău ca și pentru 
C.J.E.F.S.

Spuneam că situația de la 
Limpeziș nu este singulară în 
județul Buzău.
vizita citeva puncte 
aceluiași raid : 
Cîlnău, 
tive se 
peste o 
treprins 
tivității 
ținere a propriei baze sportive. 
Fiindcă, aidoma situației de la 
Limpeziș, este vorba de același 
dezinteres.

La Rîmnicu Sărat, în timp ce 
baza sportivă — complexă și bi
ne întreținută — stă încuiată, 
tinerii iubitori ai sportului se 
adună pe un loc viran și deni
velat, din extremitatea opusă a 
orașului și își organizează sin
guri cîte un meci amical de fot
bal la două porți marcate de 
cărămizi. Și asta în timp ce în 
alte orașe ale țării bazele spor
tive sînt puse la dispoziția tine
retului cel puțin cite o zi pe 
săptămână... Semnalul de alar
mă pe caro îl lansăm cu această 
ocazie reclamă măsuri imediate. 
Posibilități și soluții există din 
plin. Ca și entuziasm și dragoste 
pentru sport din partea tineri
lor săteni. Sînteți așteptați, to
varăși activiști ai Secției sport 
a Comitetului județean Buzău 
al U.T.C. și ai C.J.E.F.S. Sîn
teți așteptați Ia Limpeziș, Poșta 
Cîlnău și Rîmnicu Sărat. Și e 
foarte probabil că vă solicită 
prezența și tinerii din alte col
țuri ale județului.

VIOREL RABA

Am mai puiuț 
cu ocazia 

. ____ comuna Poșta
unde amenajările spor- 
prezintă dezolant. Cei 

sută de tineri n-au în- 
încă nimic pe linia ac- 
de amenajare și între-



OPINI publica mondiala cere
încetarea acțiunilor agresive

ALE S. U. A. IN INDOCHINA
PRAGA. — Guvernul Repu- 

blicii Socialiste Cehoslovace a 
dat publicității o declarație în 
care se arată că a luat cunoș
tință cu profundă indignare de 
noile acțiuni agresive ale guver
nului S.U.A. împotriva popoare
lor din Indochina și condamnă 
noua intervenție americană îm
potriva intereselor vitale și drep
turilor inalienabile ale acestor 
popoare. R.S.C. — se spune în 
declarație — va sprijini și pe 
viitor popoarele Vietnamului, 
Laosului și Cambodgiei în lupta 
lor împotriva imperialismului a-

„0 greșeală gravă și o
Nemulțumirea persistă în rîndul mem

brilor Congresului S. U. A.
WASHINGTON. — Președin

tele Nixon a primit marți seara 
pe membrii comisiilor pentru 
relațiile externe ale Senatului și 
Camerei Reprezentanților, spre 
a-i informa asupra deciziei sale 
privind intervenția militară ame
ricană în Cambodgia. întrevede- 
derea a avut loc la cererea mem
brilor celor două comisii. Pre
ședintele, relatează agenția 
U.P.I., a încercat să atenueze 
nemulțumirea profundă expri
mată de congresmeni în ultimele 
zile, afirmînd că actuala opera
țiune va fi încheiată pînă la 30 
iunie și că intervenția trupelor 
americane va fi limitată la o 
zonă ce nu va depăși 30—35 km 
de la granița cu Vietnamul de 
sud. El nu a exclus, totuși, po
sibilitatea ca operațiunea să fie 
prelungită peste data stabilită, 
declarînd că, în acest caz, va 
cere aprobarea Congresului.

La sfîrșitul întrevederii,*George 
Aiken, una din personalitățile re
publicane cele măi marcante ale 
Congresului, a relevat că „pre
ședintele nu a reușit să schimbe 
felul de a gîndi al celor mai 
mul ți dintre interlocutorii săi. în 
plus, a adăugat Aiken' nu s-ar 
putea spune că sîntem acum mai 
informați decît eram la începu
tul convorbirii".

întrevederea nu a redus di
mensiunile opoziției și îngrijo-

PROTEST ENERGIC LA 
CONFERINȚA DE LA PARIS 
Hotărirea delegațiilor R. D. Vietnam 

fi Guvernului Revoluționar Provizoriu
al Republicii Vietnamului de Sud

PARIS — Delegația Republi
cii Democrate Vietnam la Con
ferința cvadripartită de la Paris 
asupra Vietnamului a hotărît să 
nu participe la ședința plenară din 
6 mai și să ceară amînarea ei 
pentru 11 mai.

Potrivit purtătorului de cuvînt 
al delegației R.D. Vietnam, 
Nguyen Thanh Le, această hotă
rîre a fost luată în semn de pro
test împotriva recentelor bombar
damente americane asupra teri
toriului R. D. Vietnam, care au

hi state au recunoscut 
Guvernul Regal de Unitate 

Națională din Cambodgia
HANOI. — Fam Van Dong, 

președintele Consiliului de Mi
niștri al R. D. Vietnam, a tri
mis lui Penn Nouth, primul mi
nistru al Guvernului Regal de 
Unitate Națională al Cambod
giei, un mesaj, în care face cu
noscut că „Guvernul R. D. Viet
nam recunoaște Guvernul Regal 
de Unitate Națională, drept 
unicul guvern legitim și legal al 
Cambodgiei".

HAVANA — Agenția PRENSA 
LATINA informează că Guvernul 
Revoluționar al Republicii Cuba 
a hotărît recunoașterea Guver
nului Regal de Unitate Națională 
al Cambodgiei.

PHENIAN. — Președintele 
Cabinetului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene, Kim Ir Sen, a trimis 
o telegramă lui Norodom Sianuk, 
șeful statului cambodgian, pre
ședintele Frontului Național 
Unit al Cambodgiei, cu ocazia 
formării Guvernului Regal de 
Unitate Națională. în telegramă 
se arată că R.P.D. Coreeană, în
tregul popor coreean salută Gu
vernul Regal de Unitate Națio
nală ca pe unicul guvern legi
tim al Cambodgiei. t 

merican, pentru libertate și inde
pendență națională.

PRAGA. — Secretariatul gene
ral al Organizației Internaționale 
a Ziariștilor a dat publicității o 
declarație prin care protestează 
cu hotărîre împotriva interven
ției trupelor S.U.A. în Cambod- 
gia. O.I.Z., se spune în decla
rație, cere încetarea imediată a 
acțiunilor agresive ale S.U.A. 
împotriva Cambodgiei, retragerea 
neîntîrziată a trupelor străine din 
această țară și respectarea 
strictă a neutralității ei.

îării față de această nouă extin
dere a conflictului din Asia de 
sud-est. Senatorul Edward 
Kennedy a criticat în termeni 
deosebit de energici hotărîrea 
Casei Albe, pe care a caracteri
zat-o drept „o nouă manifestare 
a iluziei tragice într-o victorie 
militară în Vietnam". Senatorul 
Warren Magnuson a apreciat ho
tărîrea președintelui drept o

LUPTELE DIN CAMBODGIA
• Trupele americane au deschis un nou 

front • Acțiuni ale rezistenței populare 

cambodgiene

Trupele americane au deschis în zorii zilei de miercuri un nou 
front în Cambodgia, în regiunea Kompong Cham.

Operațiunea a fost precedată, 
ca și cele anterioare, de puter
nice bombardamente întreprinse 
de aviația americană asupra zo
nei respective. Este însă pentru 
prima dată de la declanșarea in
tervenției în Cambodgia, rela
tează corespondentul agenției 

provocat numeroase victime în 
rîndul populației civile, precum 
și împotriva agresiunii fățișe ame
ricane în Cambodgia. Delegația 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud s-a alăturat hotărîrii de 
a nu participa la ședința de 
miercuri. Delegațiile Statelor 
Unite și administrației de la Sai
gon au fost informate despre a- 
ceastă hotărîre miercuri diminea
ța.

BELGRAD.—Guvernul R.S.F. 
Iugoslavia a salutat formarea Gu
vernului Regal de Unitate Națio
nală de sub egida Frontului Na
țional Unit al Cambodgiei și a 
hotărît să-1 recunoască oficial.

BAGDAD. — Postul de radio 
Bagdad a transmis o declarație 
a Consiliului Comandamentului 
Revoluției, cea mai înaltă instan
ță de stat din Irak, în legătură 
cu recunoașterea Guvernului 
Regal de Unitate Națională dn 
sub egida Frontului Național 
Unit al Cambodgiei.

TIRANA — Hadji Lleshi, pre
ședintele Prezidiului Adunării 
Populare a R.P. Albania, și Meh
met Shehu, președintele Consi
liului de Miniștri, au adresat lui 
Norodom Sianuk, șeful statului 
cambodgian, președintele Fron
tului Național Unit al Cambod
giei, și lui Penn Nouth, președin
tele Guvernului Regal de Unitate 
Națională, o telegramă, în care 
arată că guvernul Republicii 
Populare Albania recunoaște Gu
vernul Regal de Unitate Națio
nală drept singurul guvern legal 
al Cambodgiei.

BERLIN. — Federația Demo
crată Internațională a Femeilor 
își exprimă profunda sa indignare 
față de pătrunderea trupelor 
S.U.A. în Cambodgia și condam
nă cu hotărîre noul act agresiv 
al militarismului american, se 
subliniază într-o declarație, refe
ritoare la situația din Asia de 
sud-est, dată publicității de 
F.D.I.F. în numele a milioane de 
femei, F.D.I.F. cere retragerea 
imediată a trupelor S.U.A. și ale 
aliaților lor din Cambodgia și 
din alte țări ale Peninsulei Indo
china.

„eroare politică". „Implicarea tot 
mai profundă într-un mare 
război indochinez constituie o 
greșeală gravă și o tragedie" — 
a subliniat, la rîndul său, sena
torul Clinton Anderson.

Iar senatorul Edward Brooke 
a anunțat că va propune o re
zoluție cerînd retragerea imediată 
a trupelor americane din Cam
bodgia.

Reuter, că la o asemenea acțiune 
participă numai trupe americane; 
pînă în prezent acestea erau în
soțite de unități saigoneze.

In momentul de față, în Cam
bodgia se desfășoară lupte între 
unitățile americano-saigoneze și 
forțe ale rezistenței populare în 
Eitru zone distincte : Rattana- 

ri, situată în partea nordică a 
Cambodgiei, la 350 km de Pnom 
Penh, Kompong Champ (la 140 
km nord-est de Pnom Penh), 
Svay Rieng (la 140 km sud-est 
de capitală) și Prey Vieng (la 50 
de kilometri de Pnom Penh).

în același timp, au loc lupte 
puternice în regiunea capitalei 
cambodgiene între forțele de re
zistență populară și unități ale 
administrației Lon Noi.

Represiuni 
la Saigon

ÎNCHIDEREA TUTUROR INSTI
TUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÎNT
SAIGON. — Administrația de 

la Saigon a ordonat închiderea 
tuturor instituțiilor de învăță- 
mînt din capitala sud-vietnameza, 
instituind totodată severe restric
ții de circulație în acest oraș. 
Aceasta este replica regimului 
Thieu la puternicele manifestații 
studențești care au punctat zil
nic, de peste două luni, viata 
politică saigoneză.

în pofida represaliilor, capitala 
Vietnamului de sud continuă să 
fie scena unor manifestații de 
amploare împotriva x administra
ției saigoneze. Valul protestelor 
s-a extins și în cercurile budiști- 
lor, din rîndul cărora s-a des
prins o grupare ce s-a alăturat 
acțiunilor organizate de studenti 
împotriva regimului Thieu.

jp e
Adunarea festivă 
de la Moscova

La Moscova a avut loc 
miercuri o adunare festivă a ve
teranilor războiului antifascist, 
consacrată împlinirii a 25 de ani 
de la victoria asupra Germaniei 
hitleriste. în afară de veteranii 
de război sovietici, au participat 
reprezentanți din numeroase țări 
ale coaliției antihitleriste, prin
tre care și din Republica Socia
listă România.

• REPREZENTANȚI AI GU
VERNELOR din Brazilia, Ar-

DECLARAȚIA GUVERNULUI ROMAN 

IN LEGĂTURĂ CU NOILE ACȚIUNI 

AGRESIVE ALE S.U.A. ÎN INDOCHINA 

OGLINDITĂ IA PRESA STRĂINĂ
Agenția TĂSS a transmis tex

tul Declarației guvernului român, 
subliniind că țara noastră con
damnă cu hotărîre noile acțiuni 
agresive ale S.U.A. în Indochina. 
TASS relevă, de asemenea, că 
guvernul român consideră inter
venția S.U.A. în Cambodgia 
drept un act grav de încălcare 
a dreptului poporului cambod
gian de a decide asupra soartei 
sale, o violare flagrantă a prin
cipiilor suveranității și indepen
denței naționale, a normelor fun
damentale de drept internațional 
înscris în Carta O.N.U.

într-o corespondență din Bucu
rești, agenția TANIUG transmi
te largi pasaje din Declarația 
guvernului român, remarcînd 
dînca îngrijorare a poporului ro
mân în legătură cu intensificare?, 
acțiunilor agresive ale S.U.A. îm
potriva popoarelor indochineze. 
Guvernul român, relevă agenția, 
consideră că aceste acțiuni a- 
duc serioase prejudicii eforturilor 
popoarelor pentru conviețuirea 
pașnică și le condamnă în mc* 
dul cel mai categoric cerînd în
cetarea lor imediată. Taniug 
subliniază, de asemenea, acea 
parte din Declarație în care se 
arată că o mare putere își asu
mă dreptul de a interveni prin 
forță în treburile interne ale unei 
țări mici și de a sprijini cercu
rile reacționare din această țară.

★

Presa cehoslovacă informează 
pe larg despre Declarația guver
nului român. Ziarul „RUDE 
PRAVO“ inserează Declarația în 
grupajul privind situația din In
dochina, iar „Svobodne Slovo" 
publică extrase, printre care ace
la în care se califică pătrunderea 
trupelor americane în Cambod
gia drept o nouă escaladare a 
agresiunii împotriva popoarelor 
din Indochina. La rîndul său, 
ziarul „PRACE" menționează că

„Vrempace, imediat!“ 
PUTERNICE DEMONSTRAȚII ALE 

STUDENȚILOR AMERICANI
Pe întreg teritoriul State

lor Unite au avut loc marți 
demonstrații ale studenților 
în semn de protest împotriva 
intervenției Statelor Unite 
în Cambodgia și a politicii 
guvernamentale în Asia de 
sud-est. Peste 10 000 de stu- 
denți din Boston au mani
festat în fața clădirii Con
gresului statului Massachu
setts scandînd : „Vrem pace 
imediat". Conducerea Uni
versității din Boston a anun
țat suspendarea cursurilor 
pentru tot restul anului uni
versitar. în piața Dag Ham- 
marskjoeld din New York, în 
fața sediului O.N.U., mii de 
persoane și-au exprimat pro
testul față de pătrunderea 
trupelor americane pe teri
toriul cambodgian. La Uni
versitățile Berkeley, Wiscon
sin, Texas și la Universitatea

8 u r*
gentina, Chile, Ecuador, Salva
dor, Nicaragua, Panama, Peru 
și Uruguay s-au întrunit Ia 
Montevideo pentru a examina 
problema extinderii suveranității 
asupra apelor de coastă pînă la 
limita de 200 mile marine. După 
cum a declarat un purtător de 
cuvînt al Ministerului Afacerilor 
Externe al Uruguayului, „rea
firmarea suveranității naționale 
asupra resurselor maritime 
prezintă o importanță deosebită 
pentru dezvoltarea țărilor lati- 
no-americane“ care își bazează 
în mare măsură alimentația și 
exporturile pe industria pescui
tului. 

în Declarație se afirmă că des
fășurarea evenimentelor a confir
mat aprecierile guvernului ro
mân în legătură cu pericolul pe 
care îl reprezintă extinderea con
flictelor militare din Indochina 
pentru pacea în lumea întreagă 
și pentru lupta popoarelor din a- 
ceastă regiune în vederea apără
rii drepturilor și libertății lor, a 
dezvoltării economice și social® 
de sine stătătoare.

★

Ziarele bulgare „ZEMEDEL- 
SKO ZNAME" și „NARODNA 
ARMIA" publică, de asemenea, 
pasaje din Declarație, subliniind 
că guvernul român condamnă ca
tegoric escaladarea agresiunii 
S.U.A. împotriva popoarelor din 
Indochina.

★

Agenția americană de presă 
ASSOCIATED PRESS transmite 
extrase din Declarația guvernului 
român, subliniind mai ales pasa
jul în care se menționează că 
intervenția S.U.A. în Cambodgia 
constitue o nouă violare flagran
tă a principiilor suveranității și 
independenții naționale. Agenția 
reia, de asemenea, partea în care 
se subliniază că o mare putere 
își asumă dreptul de a interveni 
cu forța în afacerile interne ale 
unei țări mici și sprijină cercu
rile reacționare din această 
țară, fapt care constituie o acțiu
ne serioasă de violare a dreptu
lui poporului cambodgian de a-și 
hotărî el însuși viitorul.

★

Agenția FRANCE PRESSE, 
referindu-se la telegrama adresa
tă de președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, prințu
lui Norodom Sianuk, relevă fap
tul că România își reafirmă soli
daritatea cu lupta nobilă a po
porului cambodgian pentru tri
umful cauzei sale drepte.

de stat din Buffalo, poliția 
a folosit gaze lacrimogene 
împotriva demonstranților. 
Acțiuni de protest au avut 
loc și la Universitatea Syra
cuse, Universitatea din Ma
ryland, Universitatea Yale 
și în alte institute de învăță* 
mînt superior.

Dpă cum a făcut cunoscut 
Centrul de informații al stu
denților, demonstrații împo
triva politicii S.U.A. în Asia 
de sud-est au avut loc marți 
în 114 universități și colegii 
din Statele Unite.

Comitetul de mobilizare a 
studenților pentru încetarea 
războiului din Vietnam a 
lansat o chemare la o grevă 
generală universitară și a 
anunțat Ca’ sîmbătă va avea 
loc un marș de protest spre 
Casa Albă.

Convorbirile 
sovieto — americane 

de la Viena
• ÎN CLĂDIREA AMBASA

DEI S.U.A. DIN VIENA a avut 
loc miercuri cea de-a șasea șe
dință de lucru din cadrul con
vorbirilor sovieto-americane pri
vind limitarea cursei înarmări
lor strategice. După reuniunea 
de lucru, reprezentanții S.U.A. 
și U.R.S.S. s-au întîlnit în ca
drul unei discuții neoficiale, de 
20 de minute.

Următoarea ședință va avea 
loc marți 12 mai, în localul am
basadei U.R.S.S.

„Drapelul Victoriei" 
în R. D. Germană

DE LA TRIMISUL NOSTRU

La cîțiva kilometri de 
Praga, o cruce simplă, din 
lemn necojit, ornamentat cu 
un sugestiv cerc de sîrmă 
ghimpată, străjuiește mormîn- 
tul comun al celor 173 de vic
time lăsate aici de armatela 
lui Hitler. Ne aflăm la Li
dice. Vizionăm un film zgu
duitor, un document în care 
fiecare imagine acuză, fiecare 
secvență cheamă la luptă ho- 
tărîtă împotriva războiului.

De la Banska Bystrica spro 
Zvolen, Bratislava, Brno și 
Praga motocicliștii au avut de 
înfruntat capriciile anotimpu
lui. Ploi reci, vînturi puter
nice, ba chiar pe alocuri fur
tuni de zăpadă au ridicat di
ficultăți în calea coloanei 
care, însă, și-a urmat neabă
tut drumul purtînd în frunta 
„Drapelul Victoriei". La 1 
Mai, în Praga asaltată de ză
padă, am avut ocazia să asis
tăm Ia demonstrația oameni
lor muncii din capitala Ceho
slovaciei.

Cei peste 1 000 de kilome
tri străbătuți pe teritoriul 
Cehoslovaciei au prilejuit în
tâlniri interesante cu tineretul 
cehoslovac, cunoașterea aspi
rațiilor profunde ale acestui 
popor prieten.

„Tinerii din țara noastră 
vor să muncească și să tră

Semnarea noului Tratat 
cehoslovaco -sovietic

PRAGA 6. — Corespondentul 
Agerpres, Eugen Ionescu, trans
mite : La 6 mai s-au încheiat la 
Praga tratativele dintre delegații
le de partid și guvernamentale 
ale R. S. Cehoslovace și Uniunii 
Sovietice. în aceeași zi a fost 
semnat noul tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
între R. S. Cehoslovacă și 
U.R.S.S. Din partea cehoslovacă, 
tratatul a fost semnat de Gustav 
Husak, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, și de Lu- 
bomir Strougal, președintele gu
vernului cehoslovac, iar din 
partea U.R.S.S., de Leonid

Scrisoarea trimisă 
de W. Stoph lui

W. Brandt
• DUPĂ CUM S-A MAI A- 

NUNȚAT, la 5 mai, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D. 
Germane, Willi Stoph, a trimis 
cancelarului R.F. a Germaniei, 
Willy Brandt, o scrisoare în le
gătură cu apropiata lor întâlni
re, care urmează să aibă loc la 
Kassel (R.F.G.). Agenția A.D.N. 
precizează că scrisoarea insistă 
asupra necesității ca R.F. a Ger
maniei să creeze premisele co
respunzătoare pentru ca la 
Kassel să se poată desfășura 
tratative pe baza egalității în 
drepturi între parteneri, fără 
nici o discriminare, la fel cu 
cele create pentru întîlnirea ce 
a avut loc la Erfurt.

• MIERCURI, O DELEGAȚIE 
DIN R.D. GERMANA, condusă 
de Gerhard Schussler, adjunct 
al șefului Biroului Consiliului de 
Miniștri a R.D.G., a avut la Bonn 
convorbiri preliminare tehnice 
eu-o delegație a R.F.G., condusă 
de consilierul ministerial Ulrich 
Sahm, de la Cancelaria Fede
rală, în vederea întîlnirii din 21 
mai de la Kassel, dintre preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R.D.G., Willi Stoph, și cancela
rul vest-german Willy Brandt.

A 24-a sesiune
C.A. E. R.

• POTRIVIT COMUNICATU- 
LUI Secretariatului C.A.E.R., la 
12 mai a.c. își va începe lucră
rile, la Varșovia, cea de-a 24-a 
sesiune ordinară a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc. 
La lucrările sesiunii vor parti
cipa șefii guvernelor țărilor 
membre ale C.A.E.R.

Convorbirile 

cvadripartite 

de la O.N.U.
• REPREZENTANȚII PER- 

MANENȚI LA O.N.U. ai 
U.R.S.S., S.U.A., Franței și Marii 
Britanii au participat marți după 
amiază la a 34-a reuniune din 
cadrul consultărilor inițiate Ia 
4 aprilie anul trecut, pentru e- 
xaminarea posibilităților unei 
reglementări politice a con
flictului din Orientul Apropiat. 
Potrivit unor surse informate, 
au fost examinate, cu această o- 
cazie, progresele realizate în ul
timele săptămîni de adjuncții 
reprezentanților permanenți, în 
întocmirea proiectului unui me
morandum în această problemă.

Următoarea reuniune a fost 
fixată pentru data de 26 mai. 

iască în pace, vor ca pe în
treaga planetă oamenii să fie 
liberi și fericiți. Vă rugăm să 
transmiteți aceasta tinerilor 
din România" — ne spune 
Ivan Veilupek, conducătorul 
delegației Cehoslovaciei în 
cadrul ștafetei.

După Lidice depunem co
roane de flori la Terezin, un 
alt Ioc însîngerat de arma
tele fasciste, unul din lagărele 
în care erau torturați luptă
torii pentru libertate din în
treaga Europă, inclusiv din 
România.

Trecem apoi prin Usti pe 
Elba și apoi ne îndreptăm 
spre granița Republicii De
mocrate Germane. Vremea se 
înăsprește din nou. O ceața 
deasă resfiră coloana motoci- 
cliștilor pe drumul alunecos 
care se strecoară prin pădure. 
Deși altitudinea nu trece de 
700—800 metri, pe alocuri se 
păstrează încă straturi groase 
de zăpadă. Locuitorii așeză
rilor pe care le străbatem ne 
primesc cu căldură. La Alten
berg, la Diepoldesvalle, la 
Freiburg, la Floha și Karl 
Marx-Stadt. numeroși tineri și 
vîrstnici, salută trecerea 
ștafetei.

OVIDIU PĂUN 
Karl Marx-Stadt, mai 1970.

Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., și de Aleksei Kosî- 
ghin, președintele Consiliului de 
Miniștri.

în cursul după-amiezii, în 
curtea Hradului din Praga, a avut 
loc un miting la care au luat 
cuvîntul conducătorii celor două 
delegații — Gustav Husak și 
Leonid Brejnev.

Tot mieicuri, a avut loc de
cernarea titlului de Erou al Re
publicii Socialiste Cehoslovace 
lui L. I. Brejnev și a Ordinului 
Leul Alb clasa I lui N. V. Pod- 
gomîi și A. N. Kosîghin; totoda
tă, au fost înmînate înalte dis
tincții sovietice unor conducători 
de partid și de stat cehoslovaci.

Tn timp ce încordarea care a urmat alegerilor prezidențiale 
nu a dispărut total, Columbia, cunoaște actualmente un nou val 
de frămîntări studențești. Pentru prima oară în istoria vieții 
universitare din „țara cafelei", absolut toate instituțiile de în- 
yățămint superior (inclusiv cele 11 colegii particulare) și-au 
închis porțile timp de două zile ca urmare a unei greve gene
rale .s£u<^enteȘți- Pe . frontispiciile clădirilor universitare putea 
fi citită aceeași inscripție : „Desființarea taxelor — universitatea 
deschisă tuturor celor capabili". Obiectivul principal imediat 
al acestei largi acțiuni studențești (desfășurată în pofida riscu
rilor ce decurg din persistența unor clauze ale „stării excep
ționale" proclamată după recentele alegeri), constă în a deter
mina autoritățile să-și respecte promisiunile făcute în vara 
anului trecut de a ușura povara taxelor universitare. In au
gust 1969, un comunicat al ministerului instrucțiunii anunța că 
se vor lua măsuri pentru desființarea taxelor de frecventă 
semestriale, care reprezintă aproximativ 40 Ia sută din totalul 
taxelor universitare în instituțiile dc învățămînt superior ale 
statului (pe Iîngă aceste taxe mai există o substanțială taxă de 
înscriere, taxe de laborator și o așa numită „taxă de asis
tență"). Promisiunea autorităților nefiind ținută, studenții co
lumbieni au hotărît să intensifice acțiunile pentru a obține ceea 

wcj, denumesc „un prim mic pas spre democratizarea univer
sității" : desființarea taxelor de frecventă semestriale.

Nu este de mirare că, în contextul luptei pentru democrati
zarea universității, revendicarea desființării taxelor a devenit, 
m ultimii ani, o cerință dintre cele mai importante ale stu
denților columbieni. Taxele universitare, al căror cuantum a 
crescut in ultimul deceniu de aproape 3,5 ori în universitățile 
de stat și de 5 ori in cele particulare, constituie o redutabilă 
bariera financiară în calea multor tineri înzestrați, dornici să 
urmeze o școală superioară. In această situație e semnificativ 
faptul, indicat de statistici oficioase, că APROAPE JUMĂTATE 
DIN TINERII COLUMBIENI ÎNSCRIȘI IN UNIVERSITĂȚI 
NU POT ABSOLVI FACULTĂȚILE.

Dincolo, însă, de obiectivele imediate al actualului val de 
acțiuni revendicative, frămintările studențești, devenite cronice 
in ultimii ani în „țara cafelei", scot puternic in evidență difi
cultățile școlii superioare, ca și ale întregului sistem de învă- 
țămint columbian.

Car5 cre?t-e raP><I (aproape 19 milioane locuitori astazi, fața de 12 milioane in 1950) Columbia este o „țară tînără" 
(peste 60 la sută din cetățenii Columbiei au sub 18 ani). Trist 
este faptul ca mai mult de 70 Ja sută din locuitorii acestei „tari 
‘‘nne.rL a'nti ana ^abeți. Un recensămint relevă că in țară lipsesc 
, 000 de locuitori m școlile medii și elementare (jumătate din
locurile necesare la numărul populației de vîrsta școlară res
pectiva). Potrivit aceluiași recensămint, lipsa de localuri și cadre 
didactice m universități face ca țara să se situeze pe unul din 
ultimele locuri din America de sud, ca număr de studenți la 
mia de locuitori. Profesorul Bea, rectorul Universității din 
Bogota, declara recent în fața unei comisii parlamentare că 
universitățile columbiene „au un număr extrem de redus de 
locuri pentru o societate modernă" și că ele sînt o „rămășiță a 
structurilor feudale în secolul XX în Columbia". De a’tfcl, pro
blema structurilor universității, mai precis necesitatea unei 
reforme democratice a școlii superioare columbiene, se află 
in centrul revendicărilor mișcării studențești. Studenții colum
bieni protestează, totodată, ferm împotriva „acordurilor univer
sitare" încheiate în 1967 cu S.U.A., acorduri în virtutea cărora — 
așa cum susțin liderii organizațiilor studențești — S.U.A. au 
căpătat „posibilități de a controla viața universitară colum- 
biană".

Greva generală studențească din Columbia apare, așadar, ca o 
manifestare energică în cadrul unei largi și mereu mai puter
nice mișcări vizînd transformări profunde în universitatea Co
lumbiana.

EM. RUCĂR

care a urmat alegerilor prezidențiale

Cinstire 
eroilor 
români

în aceste zile, în orașul Kro- 
meriz din Moravia au avut loo 
festivități prilejuite de cea de-a 
25-a aniversare a eliberării ora
șului de către armata română. 
La monumentul eroilor români 
din centrul orașului au fost de
puse coroane de flori din partea 
delegației Municipiului Rîmnicu- 
Vîlcea, condusă de Gheorghe 
Rizescu, prim-secretar al Comi
tetului Municipal al P.C.R., pre
ședintele Comitetului Executiv 
al Consiliului Popular Municipal, 
care, la invitația organelor lo
cale ale orașului Kromeriz, par
ticipă la festivitățile ocazionate 
de împlinirea unui sfert de veac 
de la eliberarea Cehoslovaciei.

La adunarea festivă care a 
avut loc la Kromeriz, municipiu
lui Rîmnicu-Vîlcea și ambasadei 
române din Praga le-au fost în- 
mînate medaliile jubiliare „a 
25-a aniversare", conferite de 
către guvernul Republicii Socia
liste Cehe. De asemenea, Comi
tetul Național orășenesc Krome
riz a conferit titlul de cetățean 
de onoare al orașului general- 
maiorului în rezervă Alexandru 
Manolache pentru participarea 
directă la eliberarea orașului, în 
1945. Adunarea festivă din Kro
meriz a adoptat în unanimitate 
un mesaj adresat poporului ro
mân, în care se spune, printre 
altele : „Ne amintim cu dragos
te și recunoștință de ostașii ro
mâni care și-au jertfit viața pen
tru eliberarea orașului nostru, 
precum și pentru eliberarea în
tregii Cehoslovacii".

In cinstea zilei de 9 Mai —• 
Ziua proclamării independenței 
de stat a României și aniversa
rea a 25 de ani de la victoria, 
asupra fascismului — reprezen- ț 
tanți ai ambasadei Republicii '?* 
cialiste România la Sofia au de
pus miercuri coroane de flori la 
Mauzoleul eroilor români și ruși 
de la Plevna, la Mauzoleul ro
mân de la Grivița, la Muzeul 
„Ostașul român 1877—1878“ din 
Poradim, precum și la monumen
tul eroilor români de la Oreaho- 
vo (Rahova).

Cu prilejul Zilei independenței 
României și a celei de-a 25-a a- 
niversări a victoriei asupra fas
cismului, ambasadorul României 
la Budapesta, Dumitru Turcuș, a 
depus miercuri o coroană de flori 
Ia monumentul din orașul Cegled, 
închinat ostașilor români căzuți 
în luptele pentru eliberarea Un
gariei de sub jugul fascist.
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