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HOTARIRE
CU PRIVIRE LA ANIVERSAREA

SEMICENTENARULUI
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NATIONALE

Marea Adunare Națională a 
reluat, vineri dimineața, în 
ședință plenară, lucrările ce
lei de-a patra sesiuni a celei 
de-a VI-a legislaturi, încețpu- 
te în luna martie. în perioa
da de la ultima ședință ple
nară, comisiile permanente de 
specialitate ale celui mai înalt 
for al țării au examinat pro
iectele de lege 
ordinea de zi a 
siuni.

Deputății iau 
documente de o deosebită im
portanță pentru dezvoltarea 
pe mai departe a economiei 
naționale a țării noastre. Ele 
se înscriu,în ansamblul mă
surilor cu privire la perfecțio
narea conducerii și planificării 
economiei naționale, la crește
rea eficienței activității econo
mice, stabilite de Conferința 
națională și Congresul al X-lea 
al partidului. Unele din a-

înscrise pe 
actualei se-

în discuție

ceste documente au fost su
puse dezbaterii publice, un 
mare număr de oameni ai 
muncii aducîndu-și contribu
ția la îmbunătățirea și defi
nitivarea lor. Dezbaterea pu
blică a documentelor de bază 
ale sesiunilor Marii Adunări 
Naționale este încă o dovadă 
a caracterului larg democra
tic al orînduirii noastre, o 
expresie a spiritului democra
tismului socialist, care carac
terizează întreaga viață poli
tică și socială a țării.

în sală se aflau1 deputății 
Marii Adunări Naționale, 
precum și numeroși invitați 
— conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
activiști de partid și de stat, 
personalități ale vieții știin
țifice și culturale, ziariști.

Printre invitați se aflau, de 
asemenea, șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați

București, precum și cores
pondenți ai nresei străine.

Este ora 10. întîmpinațl cu 
puternice aplauze, sosesc în 
sală conducătorii partidului 
și statului. în loja din dreap
ta a marii incinte rotunde 
iau loc tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș, Paul 
Niculescu-Mizil, 
Pană, 
Virgil Trofin, 
Maxim
Dănălache, 
gan, Emil Dr&gănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Manea 
Mănescu, Dumitru Popa, Du
mitru Popescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu.

în loja din 
loc membrii 
Stat.

Președintele
Naționale, tovarășul Ștefan 
Voitec, deschide ședința și

propune, în numele Biroului
ordine

Gheorghe 
Gheorghe Rădulescu, 

Ilie Verdeț, 
Berghianu, Florian 

Constantin Dră-

stînga ocupă 
Consiliului de

Marii Adunări

în mai 1971 se vor împlini 50 de ani 
He la crearea Partidului Comunist Ro- 
®ân. conducătorul încercat al poporului 
român în lupta pentru lichidarea exploa- 

■ tării și asupririi, pentru transformarea 
revoluționară a societății, pentru bună
stare și fericire, pentru triumful socialis
mului în România.

Constituirea partidului comunist cu o 
jumătate de secol în urmă a marcat o co
titură istorică în dezvoltarea mișcării 
muncitorești din țara noastră pe baza 
ideologiei marxist-leniniste, a ridicat pe 
o treaptă superioară lupta revoluționară 
a proletariatului, a forțelor democratice, 
progresiste, continu.înd și ducînd mai de
parte glorioasele tradiții ale luptei po
porului pentru eliberare socială și națio
nală, pentru făurirea unei Românii pros
pere, libere și independente. Sub condu
cerea P.C.R., oamenii muncii din Româ
nia au străbătut un drum lung de lupte 
și victorii, au înlăturat dominația clase
lor stăpînitoare și a imperialismului 
străin, au înfăptuit revoluția populară, 
au trecut la edificarea socialismului, au 
deschis larg căile progresului social în 
patria noastră.

Comitetul Central hotărăște ca ani
versarea semicentenarului Partidului Co
munist Român să se desfășoare sub sem
nul activității creatoare pentru în
făptuirea mărețului program de în
florire a patriei elaborat de Congre
sul al X-lea, pentru realizarea de noi 
succese în construcția socialismului, în 
dezvoltarea economică și culturală, în ri
dicarea nivelului de trai, pentru întări
rea continuă a partidului, a rolului său 
conducător în societate, pentru 
carea activității sale politice, 
torice și ideologice în rîndul 
largi de oameni ai muncii.

Mișcarea muncitorească din 
are bogate tradiții revoluționare ; ea s-a 
afirmat în viața politică a țării în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea, venind 
neîntîrziat în contact cu ideile socialis
mului, cu concepția marxistă despre lume 

• și societate, acționind ca o puternică for
ță motrice a progresului social. Detașa
ment activ al proletariatului mondial, 
mișcarea muncitorească din România a 
dezvoltat largi legături de solidaritate cu 
clasa muncitoare din alte țări, a avut 
contact, prin reprezentanții săi. cu prima 
Internațională comunistă făurită de 
Marx și Engels, a fost apreciată de în
șiși fondatorii comunismului științific. 
Un moment de seamă în evoluția mișcă
rii noastre muncitorești l-a constituit în
ființarea în 1893 a Partidului Social-De
mocrat al Muncitorilor din România, care 
a stimulat răspîndirea ideilor socialismu-

intensifi- 
organiza- 

maseior

România

I
lui științific, desfășv area în forme tot 
mai largi a activității social-politice a 
proletariatului, a luptei maselor munci
toare de la orașe și sate pentru drepturi 
economice, pentru libertăți democratice, 
pentru dezvoltarea pe o. linie progresistă 
a țării.

Primuî război mondial a ascuțit într-o 
măsură fără precedent contradicțiile so
ciale, economice și de clasă, a dat un 
nou impuls mișcărilor sociale, a intensi
ficat lupta întregului nostru popor pen
tru realizarea statului național unitar. 
Tn aceste condiții, s-a afirmat cu o forță 
impresionantă voința proletariatului, a 
oamenilor muncii de a impune, pe cale 
revoluționară, satisfacerea năzuințelor 
lor vitale, de a imprima o orientare nouă 
dezvoltării social-economice a României.

Un exemplu însuflețitor și o profundă 
influență a exercitat asupra mișcării 
muncitorești, revoluționare din țara 
noastră victoria Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie în Rusia, care a des
chis epoca trecerii omenirii de la capita
lism la socialism. Militanții revoluționari 
români, masele populare din țara noas
tră au văzut în triumful Revoluției din 
Octombrie un imbold și o înflăcărată che
mare la lupta pentru realizarea năzuin
țelor de libertate și progres, pentru eli
berarea socială și națională. Sînt cunos
cute amploarea și combativitatea deose
bită pe care le-a avut greva generală din 
octombrie 1920, grevă care a zguduit pu
ternic înseși temeliile orînduirii bur- 
ghezo-moșierești, demonstrînd’ forța și 
vigoarea revoluționară ale proletariatu
lui român, capacitatea sa — pe care is
toria a verificat-o apoi pe deplin —• de 
a conduce destinele întregului popor.

In condițiile creșterii furtunoase a miș
cării muncitorești, ale unui profund pro
ces de clarificare politică și ideologică 
marxist-leninistă, in lupta pentru adop
tarea unei linii consecvent revoluționare, 
Congresul din 8 mai 1921 al Partidului 
Socialist a hotărît transformarea acestui 
partid în Partidul Comunist din Româ
nia și afilierea lui la internaționala a 
III-a Comunistă, făurită de V. I. Lenin.

Afirmîndu-se pe arena vieții politice, 
organizînd luptele sociale contra clase
lor exploatatoare, partidul comunist a în
scris în istoria patriei nenumărate pagini 
de eroism și abnegație revoluționară. Cu 
deosebită forță s-a manifestat capacitatea 
politică și organizatorică a partidului co
munist în timpul marilor bătălii revolu
ționare din ianuarie—februarie 1933 îm
potriva măsurilor luate de capitaliști de 
a ieși din criză pe spinarea celor ce mun
cesc, bătălii care, totodată, au reprezen
tat prima mare mișcare muncitorească

din Europa împotriva pericolului 
care-1 reprezenta fascismul. Partidul co
munist s-a dovedit neînfricatul detașa
ment revoluționar de avangardă al pro
letariatului și, totodată, exponentul inte
reselor vitale ale maselor largi de oa
meni ai muncii, ale țărănimii și intelec
tualității, ale unor largi categorii sociale 
progresiste. Partidul nostru a luptat cu 
consecvență și fermitate împotriva asu
pririi naționale, pentru prietenie și soli
daritate frățească între toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționalitate ; 
în rîndurile sale au activat fiii cei mai 
buni ai poporului român și ai naționali
tăților conlocuitoare.

Stegar al intereselor naționale funda
mentale ale poporului român, partidul 
comunist s-a ridicat în apărarea inde
pendenței și suveranității țării, a militat 
pentru o politică externă de pace și co
laborare cu celelalte popoare, împotriva 
dominației imperialismului străin, pentru 
prietenie și alianță între România și 
Uniunea Sovietică.

în istoria patriei va rămîne ca un sim
bol strălucit al spiritului revoluționar al 
comuniștilor, al dăruirii lor pînă la sa
crificiu pentru cauza libertății poporu
lui lupta împotriva fascismului și a ocu
pației naziste, pentru eliberarea Româ
niei și recîștigarea independenței na
ționale.

în anii ilegalității, comuniștii români, 
devotați ideilor internaționalismului pro
letar, au manifestat un înalt spirit de so
lidaritate cu lupta comuniștilor, a clasei 
muncitoare,, a popoarelor din alte țări, 
împotriva reacțiunii, a fascismului, pentru 
drepturi democratice și o viață mai bună, 
pentru libertatea și independența țărilor 
lor.

Numeroși au fost membrii partidului 
nostru, ai Uniunii Tineretului Comunist, 
alți militanți revoluționari care, în anii 
ilegalității, ai dictaturii militaro-fasciste, 
au înfruntat închisorile și lagărele, au 
plătit cu prețul vieții devotamentul față 
de cauza socialismului și a libertății pa
triei. Partidul nostru, întregul popor 
român dau o înaltă prețuire activității 
comuniștilor, a tuturor militanților re
voluționari care — călăuziți de idealul 
făuririi unei societăți mai drepte pe pă- 
mîntul României — au înfruntat cu ab
negație greutățile luptei împotriva regi
mului burghezo-moșieresc, și-au consa
crat întreaga viață eliberării oamenilor 
muncii, progresului României.

Unul din momentele cele mai glorioase 
ale istoriei partidului comunist este or
ganizarea și conducerea insurecției ar-

(Continuare în pag. a 11-a)
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ÌN ACTUALITATE,
In timpul lucrărilor sesiunii 

Marii Adunări Naționale

SUTE DE TINERI
In urma

COMBINELOR
pofida tuturor dificultd- 
— cerul nu s-a înseninat 
pe deplin, ploile intermi-

In 
ților 
încă 
tente continuînd să stânje
nească efectuarea normală a 
lucrărilor — în județul Te
leorman secerișul se desfă
șoară sub semnul unei maxi
me responsabilități și exi
gențe.

Pînă acum a fost recoltat 
griul de pe o suprafață de 
circa hectare,

de NICULAE BELLU

(Continuare în pag. a Il-a)Foto : ION CU CUVedere panoramică a barajului „Poiana Uzului“ — județul Bacău

producție medie la hectar de 
peste 3 000 kilograme. Cele 
trei C-A.P.-uri din comuna 
Bragadiru au și strîns recolta 
pe primele două sute de hec
tare. In cursul zilei de ieri am 

‘asistat și la secerișul unor su
prafețe mai consistente în 
C.A.P. Siliștea și în unitățile 
din comuna Cervenia. Pe linia 
eforturilor reunite, a maximei 
griji pentru soarta recoltei, se 
situează desigur și acțiunile 
pentru întărirea frontului me
canizat de recoltare cu mai 
multe brațe de muncă. Ca ur
mare a acestor acțiuni, numai 
ieri pe ogoarele C.A.P. „Secera 
și ciocanul" și „Buzescu“ au 
muncit peste 800 de oameni.

„O deosebită preocupare 
pentru sprijinirea campaniei 

,— ne relatează Horia Cioabă, 
secretar al comitetului jude
țean U.T.C. Teleorman — 
manifestă și tinerii, uteciști și 
elevi. Eforturile lor se îmbină 
in mod armonios cu cele ale 
mecanizatorilor, țăranilor coo
peratori. Peste tot tinerii sînt 
pregătiți să dea o mână de a- 
jutor, gata să arunce în „bă
tălia 
tate 
care

griului“ întreaga capaci- 
de muncă, tot elanul de 
sînt capabili“.

ANDREI BARSAN

Din timpuri uitate, imaginea filozofului se confundă a- 
proape cu aceea a vîrstei atingînd spațiul venerabil și în
cărcat de ani al bătrîneții. In acest înțeles filozoful e înțe
leptul, omul ajuns la plinătatea totalizatoare a experienței 
sale trăite. Cuvîntul său e suma, rezultatul, încheierea unei 
epoci, testamentul ei. E o privire din trecut asupra prezen
tului și a viitorului. Dar, ca atare, o privire purtînd mai 
curînd pecetea timpurilor vechi, cu pasiunile lor vii între 
timp consumate, cu dificultățile, întrebările și visurile lor
între timp soluționate sau atenuate pe parcurs, decît des
coperind cu ochii prezentului noile dimensiuni ale mereu ne
liniștitoarelor căutări umane. Incit, sub efigia anilor tîrzii ai 
filozofului, filozofia însăși pare a se fi exprimat sub înfă
țișarea de imobilitate, sau mai corect de extremă încetinea
lă a timpurilor pe care le exprima.

O epocă de revoluții, în schimb, cînd succesiunea răstur
nărilor pe care le înfăptuiește constituie forma de mani
festare a unui nou ritm, accelerat, al istoriei ; cînd 
filozofia însăși devine prin excelență dinamică și prospec
tivă, e invadată de spiritul de insurgență al schimbărilor 
care se precipită; o epocă de mutații adînci și repetate în 
starea de spirit a oamenilor, care decurg din schimbarea 
adeseori bruscă și radicală a condițiilor lor de viață, des
coperă în schimb și mai curînd imaginea de dincoace de 
bătrînețe a filozofului, respectiv fiorul anilor săi de energie 
explozivă si evident pătimașă, dînd glas nu atît liniștii su
fletești, echilibrării aroprii și împăcării cu sine a cugetări
lor sale, cît puterii de a surprinde necunoscutul din neliniș
tea epocii, dezvăluind astfel sensul căutărilor umane reale, 
care sînt în același timp ale sale ca individ viu, încălzit de 
pasiunile și visurile cele mai cutezătoare ale timpului său- 
Imaginea de dincoace de bătrînețe a filozofului devine, 
astfel, indicele unui nou timp și totodată indicele unui nou 
stil al filozofiei. E o deplasare a centrului de greutate de la 
apologie la critică. Filozofia devine polemică prin natura 
ei critică și toate spațiile cunoașterii sau ale acțiunii sînt

_____  ... _.. , iginea d
bătrînețe a filozofului, respectiv fiorul anilor

I
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UNDE FUGIM

Subsemnatul Schun Oskar, fiul lui Hans și Roșa, născut la 24 
ianuarie 1955 la Sibiu, elev în clasa a Vll-a B la Școala generală 
nr. 3, domiciliat în Sibiu, strada V. Aron nr. 11 declar următoarele :

La teatru de vară am fost la s fir și tul trimestrului I și ne-am 
jucat acolo. Am spart niște geamuri — vreo 10 — și am luat două 
siguranțe și le-am spart. Au mai fost încă niște băieți cu mine 
Gotschling, Lorenz, Zdîrcu de la Școala nr. 1.

Zdîrcu a spart globu și a luat becu și a vărsat acolo vopseaua 
dtntr-un bidon. Menționez că la teatru de vară am fost de două 
ori. Mai cunosc un băiat, Zeck de la Școala generală nr. 4 in a

Vll-a B care mi-a arătat unde sînt porumbeii. El tot merge la 
biserică și la restaurant. Prietena lui Zeck, pe nume Broască care 
ia bani și merge la local. Tata este mecanic la I.C.S. Alimentara. 
Mama este casnică. Din obiectele de la teatru nu am luat niciuna 
acasă. Am dat răspunsul sincer în fața tovarășului director. In con- 
tinoare mai declar că Lorenz Cristian din clasa a Vll-a B a luat 
receptorii de la telefonu public din strada Filarmonicii. Aceasta în 
luna februarie 1970 pe care apoi l-a dat lui Gotschling Gunther 
din clasa a Vl-a povestind acest lucru Lorenz. Tot Lorenz a furat 
banii din biserica din parcu Astra sustrăgîndu-i cu magnetul. De 
asemenea a furat vermut de la vinalcool și a luat picsuri din clase.

Declarația de mai sus aparține 
unuia dintre membrii grupului 
de elevi care, la începutul aces
tui an, în mai multe rînduri au 
pricinuit avarii Teatrului de vară 
al tineretului din Sibiu. După o 
primă apreciere, pagubele se ri
dică la circa 12 500 lei. Făptașii 
sînt toți elevi în clasele mari ale 
diferitelor școli generale din Si-

biu. Nici unul dintre ei nu de
pășește 16 ani.

Am reprodus dinadins declara
ția lui Schtm Oskar, întrucît poa
te fi luată drept model pentru de
clarațiile celor mai mulți dintre 
neașteptații autori ai acestui act

OVIDIU PĂUN

(Continuare In pag. a Vll-a)

M.A.N., următoarea 
de zi:

1. — Proiectul 
zării producției 
în agricultură.

2. — Proiectul 
vind gospodărirea 
celor materiale șl bănești, or
ganizarea si funcționarea 
controlului financiar.

3. — Raportul Consiliului da 
Miniștri cu privire la măsu
rile pentru înlăturarea efec
telor calamităților natural« 
din primăvara anului 1970.

4. — Proiectul de lege cu 
privlr^ la organizarea și func
ționarea cooperației de con
sum.

5. — Proiectele de legi pen
tru aprobarea decretelor cu 
putere de lege emise de Con
siliul de Stat de la ultima se
siune a Marii Adunări Națio
nale.

6. — Raportul despre acti
vitatea desfășurată de orga
nele Procuraturii în anul 1969.

7. — Darea de seamă asu
pra activității Tribunalului 
Suprem în anul 1969.

Marea Adunare Națională a 
adoptat in unanimitate ordi
nea de zi propusă. s

La primul punct al ordinii 
de zi, deputatul Angelo Mi- 
culescu, ministrul agriculturii 
și silviculturii, a prezentat 
expunerea la proiectul legii 
organizării producției și a 
muncii in agricultură. Rapor
tul comisiei de specialitate și 
al Comisiei juridice la acest 
proiect de lege a fost prezen
tat de deputatul Dumitru Co- 
liu, președintele Comisiei pen
tru agricultură și silvicultură.

A început apoi discuția ge
nerală la acest proiect de 
lege.

Au luat cuvîntul deputății 
Marin Vasile, prim-secretar al 
Comitetului județean — Ialo
mița al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean,

(Continuare în pag. a VII-a}
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legii
a?i

de

organi- 
muncii

lege pri-
mijloa-

Președintele Republicii
Africa Centrală,

general Jean Bedel Bokassa, 
soseste astăzi in tara J »»

noastră
La invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii So

cialiste Romania, Nicolae Ceaușescu, astăzi sosește în țara noas
tră, într-o vizită oficială, președintele Republicii Africa Centrală, 
Jean Bedel Bokassa.

Jean Bedel 
Bokassa s-a năs
cut la 22 februa
rie 1921 Ia Bo- 
bangui, localita
te situată la 80 
km. de Bangui. 
Iși face studiile 
la școlile de mi
sionari din Ban
gui și Brazzavil- 
le. în 1939 se an
gajează ca vo-‘ 
luntar în arma
ta franceză, un
de rămîne timp 
de 23 de ani.

Ajuns la gra
dul de căpitan, 
este transferat în 
forțele armate 
ale Africii Cen
trale, unde cre
ează Cabinetul 
Militar al Preșe
dinției Republi
cii Africa Cen
trală, fiind unul 
dintre înteme
ietorii Armatei 
Naționale. în 
1964 este avan
sat la gradul de < 
decembrie 1967 _____ „____
de brigadă. între timp este nu
mit șeiul Statului Major al A- 
părării Naționale.

La 31 decembrie 1965, genera
lul Jean Bedel Bokassa devine 
președintele Republicii Africa 
Centrală.

După remanierea guvernamen
tală din 4 februarie .1970, pre
ședintele deține și funcțiile de 
șef al guvernului, ministru al a- 
părării naționale și ministru al in
formațiilor. Totodată, Jean Bedel 
Bokassa este președintele parti
dului Mișcarea Evoluției Sociale 
a Africii Negre (M.E.S.A.N.), 
partid unic de guvernămînt din 
Republica Africa Centrală.

Ca șef al statului, președinte
le Bokassa și guvernul pe care îl

colonel, iar la 1 
devine general

conduce promovează o politică 
de consolidare a independenței 
naționale a Republicii Africa Cen
trală, de dezvoltare economică și 
socială, bazată, în primul rînd, 
pe valorificarea resurselor pro
prii, pe folosirea potențialului u- 
man al țării.

„Țară din inima Africii" —- 
cum este denumită datorită așe
zării sale, Republica Africa Cen
trală ocupă un vast platou cu o 
înălțime de 600—700 metri, a- 
vînd o suprafață de 617 000 km. 
pătrați. Savana împădurită la 
nord și pădurea ecuatorială la 
sud-vest se întind pe aproape 6 
milioane de hectare. Este o țară 
bogată în priveliști pitorești, că
deri de apă, cu> o climă tropicală;

(Contint/nre în pag. a VIII-a)

Astăzi, 11 iulie, în jurul orei 12,30, posturile noastre de radio 
și televiziune vor transmite de la aeroportul internațional Bucu
rești—Otopeni, sosirea președintelui Republicii Africa Centrală 
si președintele guvernului, general Jean Bedel Bokassa, care, 
la invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nkolae Ceaușescu, va face a vizită oficială în 
țara noastră.
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mate din August 1944. Dînd glas frămân
tărilor poporului, aspirațiilor uriașei ma
jorități a națiunii, partidul comunist a 
reușit să coalizeze cele 'inai largi forțe 
sociale patriotice, democratice, progre
siste, cadrele militare , și armata și să'a- 
sigure răsturnarea dictaturii militaro- 
fasciste, întoarcerea armelor împotriva 
Germaniei naziste și alăturarea țării co
aliției antihitleriste. O importanță deose
bită pentru victoria luptei de eliberare 
duse de poporul român au avut strălu
citele. izbînzi obținute de glorioasa Ar
mată Roșie, de eroicele popoare ale Uni
unii Sovietice, care au dus greul războiu
lui antihitlerist, dînd contribuția holă- 
rîtoare la eliberarea popoarelor de sub 
jugul fascist. Partidul nostru a fost forța 
hotărîtoare, care a asigurat participarea 
poporului român, cu‘ toate resursele saje 
economice, militare și umane, în războiul 
dus alături dc armata sovietică, pentru 
eliberarea deplină a teritoriului patriei, 
pentru zdrobirea fascismului, pînă la 
victoria finală asupra Germaniei naziste.

Partidul comunist a condus cu succes 
revoluția populară, lupta pentru demo
cratizarea țării și cucerirea puterii po
litice ; sub conducerea sa, în furtunoase 
bătălii de clasă, de o amploare necunos
cută în istoria României, clasa munci
toare — care și-a afirmat cu vigoare 
spiritul său consecvent revoluționar — 
în alianță cu țărănimea muncitoare, cu 
masele largi de oameni ai muncii a în- 
frînt forțele reacțiunii, a instaurat guver
nul revoluționar democrat de la 6 Mar
tie 1945, a înlăturat monarhia și a pro
clamat Republica, făurind apoi statul so
cialist.

Un rol de cea mai mare importanță 
l-a avut realizarea, încă în condițiile ile
galității, a colaborării dintre Partidul 
Comunist și Partidul Social-Democrat ; 
prin unirea lor în 1948 — pe baza ideo
logiei marxist-leniniste — s-a constituit 
partidul unic al clasei muncitoare, Parti
dul Muncitoresc Român, țara noastră 
fiind printre primele in care s-a realizat 
unitatea politico-organizatorică a clasei 
muncitoare. Această însemnată victorie 
politică a împlinit o imperioasă necesi
tate istorică, experiența României de- 
monstrînd că unitatea clasei muncitoare 
constituie una din premisele fundamen
tale pentru cucerirea puterii și făurirea 
noii orînduiri sociale.

îndeplinindu-și măreața misiune în
credințată de popor, Partidul Comunist 
Român a deschis cea mai luminoasă epo
că din îndelungata istorie a patriei noas
tre — epoca revoluției și construcției so
cialiste ; sub conducerea sa, România 
a cunoscut în ultimul pătrar de veac 
transformări radicale in întreaga structu
ră economică și de clasă,. în organizarea 
socială și, de stat. în modul de viață al 
oamenilor muncii exploatarea burghe- 
zo-moșierească a fost lichidată pentru 
totdeauna, socialismul a triumfat defi
nitiv la orașe și. sate.

La semicentenarul partidului comunist, 
România prezintă imaginea unui stat so
cialist în plin avînț, care ocupă un loc 
demn în rindul popoarelor lumii ; pe ba
za făuririi unei industrii socialiste mo
derne. au crescut puternic forțele de pro
ducție ; cooperativizarea agriculturii a 
schimbat profund viața satelor și a si
tuat agricultura pe linia dezvoltării in
tensive și multilaterale ; s-a îmbogățit te
zaurul spiritual al țării învățămîntul, 
știința, arta și literatura cunoscînd o pu
ternică înflorire, afirmîndu-se ca factori 
de seamă în edificarea societății socialis
te. în condițiile progresului dinamic al 
economiei, a crescut an de an venitul na
țional și, pe această bază, nivelul de trai 
al poporului — obiectivul suprem al po
liticii partidului, al orînduirii noastre 
socialiste.

Una din marile victorii al» politicii 
Partidului Comunist Român este lichi
darea inegalității, discriminării și asu
pririi oamenilor muncii de alte naționa
lități, rezolvarea în spiritul marxism-le- 
ninismului a problemei naționale. Socie
tatea noastră socialistă a creat condițiile 
afirmării libere, nestingherite, în viața so
cială a tuturor cetățenilor, indiferent de 
naționalitate, a întărit prietenia și unita
tea frățească dintre poporul român și 
naționalitățile conlocuitoare.

Politica partidului comunist, făurirea 
orînduirii socialiste au dat o nouă stră
lucire națiunii române, asigurînd fruc
tificarea tuturor energiilor sale creatoare, 
întărind coeziunea societății pe baza co
munității telurilor și intereselor majore 
ale tututor celor ce muncesc. Alianța și 
prietenia dintre clasa muncitoare și ță
rănime, unitatea social-politică a tuturor 
oamenilor muncii s-au consolidat trainic

CU PRIVIRE LA ANIVERSAREA
SEMICENTENARULUI

PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
jurul Partidului Comunist Român, aîn 

conducerii sale. Nu există astăzi forță 
care să poată răpi poporului român cu
ceririle sale revoluționare, să-1 abată de 
pe calea pe care pășește ferm și sigur, 
sub flamura partidului — calea socialis
mului și comunismului.

Desigur, istoria de cinci decenii a Par
tidului Comunist Român nu reflectă o 
evoluție rectilinie, partidul nu a fost fe
rit de greutăți, greșeli și neajunsuri în 
elaborarea liniei politice, a tacticii, în 
stabilirea formelor de activitate. Carac
teristic este însă faptul că partidul a 
găsit în rîndurile sale, ale clasei munci
toare, suficiente forțe pentru a corecta 
greșelile comise, a depăși greutățile, a 
asigura victoria socialismului. în lupta 
pentru învingerea greutăților și lipsuri
lor, Partidul Comunist Român s-a întărit 
și maturizat, a dobîndit o bogată expe
riență, și-a sporit capacitatea de a re
zolva problemele complexe ale luptei re
voluționare și cor.'+rucției socialiste in
tr-un mod creator, original, corespunză
tor cerințelor obiective și condițiilor con
crete ale țării noastre.

Mărețele realizări obținute de-a lungul 
acestui drum istoric de o jumătate de 
secol reprezintă cea mai concludentă 
dovadă a justeței politicii Partidului Co
munist Român, care s-a călăuzit întot
deauna și se călăuzește neabătut după 
concepția revoluționară a proletariatului 
despre lume și viață, după ideile mar- 
xism-leninismului, aplicîndu-le creator 
la condițiile României, la particularități
le fiecărei etape a dezvoltării societății. 
Ele constituie, totodată, o mărturie grăi
toare a faptului că partidul _ comunist, 
trup din trupul poporului român, al cla
sei muncitoare, țărănimii, intelectuali
tății, nu are țeluri mai înalte, scopuri 
mai nobile decît servirea intereselor 
fundamentale ale poporului, a cauzei so
cialismului și comunismului, că întreaga 
sa politică internă și externă este ex
presia fidelă a cerințelor dezvoltării 
ascendente a societății românești, a ridi
cării României pe culmi tot mai înalte 
de civilizație, a sporirii contribuției sale 
la întărirea forțelor socialismului și păcii 
în lume. Tocmai de aceea politica par
tidului este însușită și înfăptuită cu elan 
de toți oamenii muncii, indiferent de 
naționalitate, tocmai de aceea partidul 
comunist este urmat cu deplină încredere 
și devotament nețărmurit de întregul 
ncstru popor.

Aniversarea semicentenarului Parti
dului Comunist Român constituie un pri
lej de evocare a glorioaselor tradiții re
voluționare ale mișcării noastre munci
torești. a clocotitoarei istorii de lupte și 
victorii a partidului, de trecere în revistă 
a mărețelor realizări dobândite de poporul 
nostru sub conducerea sa încercată. In 
această perioadă vor fi sărbătorite o 
serie de evenimente importante din isto
ria luptei clasei muncitoare care au pre
cedat crearea Partidului Comunist Ro
mân, între care un loc de seamă ocupă 
aniversarea semicentenarului grevei ge
nerale din octombrie 1920. Vor fi mar
cate, de asemenea, prin manifestări 
sărbătorești, împlinirea unui sfert de 
secol de la Conferința națională a parti
dului din 1945, precum și aniversarea 
unor figuri de seamă ale mișcării noastre 
muncitorești din trecut. împlinirea a 
150 de ani de la nașterea lui Friedrich 
Engels va prilejui, de asemenea, mani
festări menite să releve caracterul 
marxist-leninist creator al politicii apli. 
cate cu consecvență de Partidul Comu
nist Român.

în întâmpinarea marii sărbători va fi 
editată Istoria Partidului Comunist

• Român ; de asemenea, editurile vor

HOTĂRÎRE

tipări lucrări consacrate trecutului isto
ric al partidului, mișcării comuniste 
și muncitorești din România. In preajma 

partidu-

cheamă muncitorii, țăra- 
intelectualii, pe toți oamenii mun- 
fără deosebire de naționalitate, 
întâmpine gloriosul semicentenar 

eforturile pentru 
program

aniversării semicentenarului 
lui, va fi inaugurat Muzeul de Isto
rie al Republicii Socialiste România, 
iar muzeele județene vor organiza expo
ziții documentare consacrate tradițiilor 
mișcării noastre muncitorești, istoriei 
partidului comunist, realizărilor dobîn- 
dite în epoca construcției socialiste în 
țara noastră.

Prilejuind un bogat bilanț al activită
ții de cinci decenii a partidului nostru, 
jubileul va reprezenta, totodată, un eve
niment politic deosebit de important pen
tru munca de viitor a partidului ; el va 
marca intensificarea activității partidului 
și statului, a întregului nostru popor, 
pentru obținerea de noi succese în con
strucția socialistă. Comitetul Central al 
partidului 
nii, 
cii, 
să 
sporindu-și eforturile pentru înfăp
tuirea grandiosului program adoptat 
de cel de-al X-lea Congres al P.C.R., 
de făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate, pentru înflorirea eco
nomică, socială și culturală a patriei, 
pentru ridicarea României pe noi trepte 
ale civilizației.

Obiectivul fundamental ce stă în fața 
partidului și a întregului popor este dez
voltarea tot mai puternică a bazei teh- 
nico-materiale a societății, creșterea for
țelor de producție, realizarea unei vi
guroase industrii moderne și a unei a- 
griculturi intensive, bazate pe introdu
cerea largă în producție a cuceririlor 
științei, toate acestea trebuind să ducă 
la lichidarea decalajului care ne des
parte de țările cu economie avansată. 
Partidul adresează tuturor oamenilor 
muncii chemarea de a-și concentra for
țele spre sporirea și perfecționarea con
tinuă a producției de bunuri materiale, 
spre creșterea avuției noastre naționale, 
spre ridicarea eficienței și’ a nivelului 
calitativ al întregii activități economice. 
Pe această bază se vor asigura creșterea 
continuă a venitului național, sporirea 
veniturilor cetățenilor, îmbunătățirea 
condițiilor de trai ale populației, satisfa
cerea în tot mai largă măsură a cerin
țelor oamenilor muncii.

Punerea deplină în valoare a superio
rității noii orînduiri sociale, accelerarea 
procesului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate impun să 
se acționeze cu perseverență pentru per
fecționarea relațiilor de producție, a tu
turor raporturilor sociale, a activității 
statului nostru socialist, a formelor de 
conducere și organizare a societății so
cialiste. Este necesară continuarea acțiu
nilor inițiate de partid pentru îmbună
tățirea conducerii, planificării și organi
zării economiei naționale, întărirea ro
lului planului unic, precum și a răs
punderii și inițiativei tuturor organis
melor economice. Pentru continuarea 
procesului de adîncire a democrației 
socialiste — necesitate obiectivă a pro
gresului continuu pe calea socialismului 
și comunismului — este necesar să se 
creeze cadrul corespunzător în vederea 
participării tot mai active a maselor la 
conducerea statului, la dezbaterea și 
elaborarea politicii interne și externe, la 
adoptarea celor mai importante decizii 
și măsuri privind evoluția societății. în 
cadrul vastei activități consacrate per
fecționării și întăririi noii orînduiri so
ciale, vor trebui promovate în continuare 
cu fermitate principiile echității și drep
tății sociale, ale umanismului socialist, 

creîndu-se cele mai favorabile condiții 
pentru manifestarea plenară a persona
lității umane.

Afirmarea deplină a forței societății 
noastre impune să acordăm o neslăbită 
atenție întăririi alianței muncitorești- 
țărănești — temelia trainică a orînduirii 
noastre — unității social-politice și 
coeziunii' națiunii noastre socialiste, 
dezvoltării prieteniei frățești dintre po
porul român și naționalitățile conlocui
toare. Unitatea întregului popor în jurul 
partidului constituie principalul izvor al 
forței și trăiniciei de nezdruncinat a o- 
rînduirii noastre sociale și de stat.

Orientarea justă a procesului complex 
de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate pune în fața partidu
lui cerința imperiosă de a-și perfecționa 
neîncetat activitatea politică și organi
zatorică, formele prin care își exercită 
rolul conducător în societate, de â da un 
caracter științific întregii munci de con
ducere a vieții sociale. Exprimînd vo
ința, gînduriie și aspirațiile întregului 
popor, afirmîndu-se ca forță motrice a 
societății,, participînd direct, nemijlocit, 
la întreaga viață socială, organizînd prin 
membrii săi, prin organele și organiza
țiile de partid activitatea creatoare a 
muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, a 
tuturor oamenilor muncii, indiferent de 
naționalitate, partidul comunist va re
prezenta și în viitor izvorul care vitali- 
zează energia creatoare a poporului în 
procesul făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, forța care dinami
zează societatea noastră și asigură mer
sul ascendent spre comunism.

Unul din factorii esențiali ai victorii
lor de ieri, de azi și de mîine ale Par
tidului Comunist Român, ai capacității 
sale de a-și înfăptui în continuare mi
siunea de forță politică conducătoare a 
societății, îl constituie unitatea politico- 
organizatorică, coeziunea de granit a 
rândurilor sale. Mai puternic și unit ca 
oricînd, reprezentînd o uriașă forță po
litică, organizatorică și ideologică, Par
tidul Comunist Român va acționa și în 
viitor cu toată hotărîrea pentru păstra
rea și întărirea unității sale de nezdrun
cinat — bunul său cel mai de preț, prima 
condiție a forței, sale de luptă, a po
tențialului său de mobilizator și orga
nizator al poporului în opera de con
strucție socialistă.

îndeplinirea rolului ce-i revine în so
cietate impune, de asemenea, înfăptuirea 
neabătută a principiilor democrației in
terne și a centralismului democratic, res
pectarea strictă a normelor disciplinei 
de partid, precum și statornicirea mun
cii colective în activitatea tuturor orga
nelor centrale și locale, valorificarea în
țelepciunii colective a cadrelor, a între
gului efectiv al partidului, afirmarea tot 
mai largă a inițiativei comuniștilor, par
ticiparea lor la găsirea soluțiilor celor 
mai juste, a hotărîrilor celor mai cores
punzătoare cerințelor dezvoltării patriei.

Aniversarea semicentenarului Partidu
lui Comunist Român constituie un prilej 
deosebit pentru intensificarea activității 
noastre ideologice. Prin stimularea gîn- 
dirii creatoare, a spiritului novator, prin 
aplicarea originală a legilor generale ale 
construcției socialiste în funcție de ce
rințele obiective și particularitățile so
cietății noastre — evitînd -transpunerea 
mecanică a unor fonrte șTitfetode proprii 

altor condiții social-economice — Parti
dul Comunist Român își va aduce și în 
viitor contribuția la dezvoltarea expe
rienței mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, la tezaurul teoretic și 
practic al marxism-leninismului. Este 
datoria oamenilor de știință, a cercetăto
rilor din domeniul științelor sociale de 
a elabora lucrări care să -oglindească 
fenomenele noi ale evoluției societății 
noastre, să contribuie la elucidarea teo
retică a problemelor privind perfecțio
narea organizării societății, a relațiilor 
de producție, a vieții social-politice, 
evoluția in perspectivă a societății noas
tre, a proceselor care au loc in lume, în 
condițiile epocii contemporane. în întim- 
pinarea jubileului partidului, Academia 
de științe sociale și politice, Insti
tutul de studii istorice de pe lingă 
C.C. al P.C.R., Academia de învă- 
țămînt social-politic „Ștefan Gheorghiu“ 
și Academia Republicii Socialiste Ro
mânia vor organiza o sesiune științifică 
comună cu participare internațională. 
Institutele de cercetări ștințifice, institu
tele de învățămînt superior, societățile 
științifice ale cadrelor didactice vor or
ganiza sesiuni de comunicări și simpo
zioane cu teme adecvate acestui eveni
ment. Aceste manifestări, ca și lucrările 
ce urmează a fi publicate vor releva bo
gata activitate teoretică și practică des
fășurată de Partidul Comunist Român în 
conducerea operei de edificare a socie
tății socialiste, problemele actuale prir 
vind dezvoltarea economiei, culturii, a 
vieții sociale, activitatea internațională a 
partidului și statului.

întimpi narea aniversării partidului 
trebuie să fie o perioadă de intensificare 
a muncii politice pentru educarea comu
nistă a oamenilor muncii, pentru forma
rea și dezvoltarea conștiinței socialiste 
a maselor. în cluburi, case de cultură, că
mine culturale, școli, institute de învăță
mînt superior, unități militare vor fi or
ganizate cu acest prilej conferințe, simpo
zioane și alte manifestări politico-educa- 
tive. Presa centrală și locală, revistele 
teoretice și social-culturale, radioul și 
televiziunea vor desfășura o amplă și 
multilaterală activitate politico-educativă 
consacrată oglindirii eroicelor tradiții de 
luptă ale partidului, cultivării devota
mentului tuturor oamenilor muncii față 
de politica sa marxist-leninistă, mobili
zării întregului popor la înfăptuirea sar
cinilor trasate de partid.

Dezvoltarea culturii și artei va consti
tui și în viitor una din preocupările ma
jore ale partidului și statului. Partidul va 
acționa neobosit pentru îmbogățirea vie
ții spirituale a poporului, pentru culti
varea înaltelor trăsături ale omului nou, 
făuritor conștient al propriei sale istorii, 
pentru lărgirea orizontului cultural al 
maselor populare. în acest sens, scriito
rii, compozitorii, pictorii, sculptorii, toți 
creatorii de artă sînt chemați să-și afir
me talentul, forțele creatoare în opere 
literare artistice, cinematografice, în- 
fățișînd lupta revoluționară a comu
niștilor, a forțelor înaintate ale poporului 
viața nouă, tumultuoasă a societății noas
tre socialiste, care să înaripeze poporul 
în lupta pentru înflorirea patriei.

Sărbătorirea a 50 de ani de activitate 
revoluționară constituie, de asemenea, 
pentru partidul nostru comunist un pri
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lej de dezvoltare a relațiilor de colabo-« 
rare și solidaritate cu toate țările socia
liste, cu toate partidele comuniste și 
muncitorești frățești, cu forțele demo
cratice. antiimperialiste, de intensificară 
a activității internaționale puse în slujba 
cauzei nobile a socialismului și comunis
mului, a progresului social, a luptei pen
tru destindere, securitate și pace în lume» 
Concentrîndu-și eforturile asupra dez
voltării construcției socialiste în țara 
noastră, Partidul Comunist Român își 
îndeplinește o înaltă îndatorire față de 
popor și, totodată, se achită de o obliga
ție esențială față de clasa muncitoare 
din întreaga lume, față de forțele socia
lismului și păcii. Pornipd de la înaltele 
răspunderi ce îi revin ca detașament ac
tiv al mișcării revoluționare contempo
rane, P.C.R. va acționa și în viitor în spi
ritul internaționalismului proletar care a 
caracterizat viața și lupta partidului nos
tru de-a lungul întregii sale istorii. în 
acest spirit, Partidul Comunist Român 
va situa cu fermitate în centrul politicii 
sale dezvoltarea prieteniei, alianței și 
colaborării multilaterale cu toate țările 
socialiste, va milita în continuare nea
bătut pentru depășirea dificultăților e- 
xistente între țările socialiste, pentru 
întărirea unității lor, pe baza principi
ilor independenței și suveranității națio
nale. ale egalității în drepturi, neameste
cului în treburile interne, într-ajutoră- 
rii și avantajului reciproc.

Partidul Comunist Român va intensi- ' 
fica relațiile de solidaritate, colaborare 
și prietenie cu toate partidele comuniste 
și muncitorești, își va aduce contribuția 
la refacerea și întărirea unității mișcării 
comuniste și muncitorești, pe baza mar- 
xism-leninismului și internaționalismu
lui proletar, a respectării independenței 
fiecărui partid, a dreptului său de a-și 
elabora de sine stătător politica internă 
și externă, strategia și tactica revoluțio
nară, formele de organizare și conducere.

In strînsă legătură cu partidele comu
niste și muncitorești vor fi organizate 
manifestări adecvate în străinătate pen? 
tru aniversarea semicentenarului Part. ■ 
dului Comunist Român — expoziții, con
ferințe publice, tipărirea de lucrări con
sacrate acestui eveniment.

Partidul nostru va dezvolta în conti
nuare legăturile de colaborare cu miș
cările de eliberare națională, cu organi
zațiile democratice și progresiste, cu po
poarele care luptă împotriva colonia
lismului și neocolonialismului, pentru 
libertate socială și națională, pentru a- 
părarea independenței și suveranității 
naționale, va milita ou toată energia 
pentru întărirea unității și solidarității 
frontului antiimperialist.

Partidul nostru va milita în continuare 
pentru dezvoltarea colaborării și coope
rării cu toate statele lumii, pentru pro
movarea în relațiile dintre state a prin
cipiilor independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne, avantajului 
reciproc, pentru respectarea dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî de sine stă
tător destinele. P.C.R. va acționa neobo
sit pentru însănătoșirea climatului inter
național, stingerea focarelor de încor
dare și război, soluționarea pe cale 
pașnică a problemelor litigioase, pentru ’ 
întărirea securității internaționale, pen
tru victoria cauzei generale a păcii și 
progresului social.

Comitetul Central al Partidului Co
munist Român își exprimă convingerea 
că împlinirea a 50 de ani de la crearea 
partidului va fi întîmpinată de comu
niști, de uteciști, de toți oamenii muncii 
printr-o activitate însuflețită, prin mo
bilizarea energiilor creatoare pentru în
făptuirea politicii partidului, a progra
mului trasat d.e Congresul al X-lea, asi
gurînd mersul ascendent al economiei, 
culturii și științei, înflorirea multilaterală 
a națiunii noastre socialiste, sporirea 
contribuției României socialiste la în
tărirea forțelor păcii și progresului în 
lume.

La aniversarea semicentenarului său, , 
Partidul Comunist Român asigură clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, 
întregul popor că își va îndeplini și de 
acum înainte cu abnegație și devota
ment misiunea de forță politică condu
cătoare a societății, cu care a fost in
vestit, că va călăuzi în mod ferm Româ
nia pe calea progresului și civilizației, 
slujind cu nemărginită dăruire interese
le patriei noastre socialiste, cauza ge
nerală a socialismului și comunismului.

> cm 
« Zv CÎMP.

UNDE ERMJ?
Și în cîmpia de grîu a Doljului combinele au intrat în lanuri. 

A fost declanșată robust, responsabil, cea mai operativă din
tre campaniile agricole ale anului — SECERIȘUL. Oriunde, 
la Maglavit ori la Braniște, la Cetate, Moțăței, Giubega ori 
Goicea, la Bîrca, Poiana Mare ori Rastu, în aceste zile mai 
mult noroase, oamenii se află într-o, încordare permanentă. Toată 
recolta, fără pierderi, trebuie înmagazinată. Și se știe doar ce im
portanță prezintă pentru producție o oră folosită intens. Un cal
cul ne conduce la o cifră concludentă : într-o oră o combină bine 
pusă la punct recoltează cel puțin 1 700—2 000 kg., iar o clasă de 
elevi conștiincioși poate aduce în magazie, acționînd în urma com
binelor, cam 80—100 kg grîu. De aici și ideea anchetei noastre 
printre mecanizatori și țărani cooperatori de vîrstă utecistă, printre 
elevi : CUM FOLOSIȚI ORELE CAMPANIEI ?

— Foarte bine. In două zile 
și jumătate de lucru ne-am în
deplinit planul pe o săptămină 
întreagă. (PAULIAN POPESCU, 
mecanizator la C.A.P. Goicea Ma
re).

— Intens. Lucrez la combine 
de dimineață și pînă seara tîrziu. 
Pînă se încheie campania mă 

scol la șase fără un sfert dimi
neața, La șase și jumătate mă 
prezint la magazie, iau în primi
re șacii și pornesc în cîmp. li 
împart la cele șase combine. De 
la orele 8, cînd se intră in lan, 
și pînă în asfințit nu fac altce
va decît să alerg de la o mașină 
la alta. Înregistrez producția. 

(GHEORGHE CUIȚOIU, elev 
în clasa a Xî-a la liceu, aflat a- 
cum în vacanță la părinți, în co
muna Maglavit).

— Nu pot răspunde, nu lucrez 
la C.A.P. Eu sînt cu strada... 
(V. D. MARIUS, — așa s-a re
comandat — un tînăr spătos în- 
tîlnit cu undițele în spate pe uli
țele satului Fîntîna Banului).

— Faceți un calcul: în 12 
ore, cu opt combine, trei prese 
de balotat și șase tractoare am 
reușit să strîngem recolta de pe 
cele 30 ha cultivate cu orz — 
peste 3 000 kg la hectar — să 
balotăm paiele, arăm și semănăm 
terenul cu porumb pentru boabe. 
Fiecare mașină, deservită de un 
număr corespunzător de membri 
cooperatori, a executat un volum 
de lucrări cu aproximativ 50 la 
sută superior chiar celei mai bune 
zile din acest an. De ce ? La noi 
se acordă cea mai mare atenție 
organizării, se lucrează după me
toda în flux (VALERIU POPES
CU, inginer șef la C.A.P. Ghi- 
dici).

— Nu cunosc prea bine situa
ția. Știți, eu lucrez în alt sector, 
nu știu cum se comportă tinerii 
în campanie. (Secretarul comite
tului comunal U.T.C. Rastu).

— Am auzit că ar fi început 
recoltatul la C.A.P. N-am idee 
cit s-a recoltat, ce producție s-a 
obținut. De luni încolo cred că 
o să scoatem și noi copiii la 
strînsul spicelor. Zic cred, pen
tru că nu știu dacă o să fie ne
voie. (Directorul școlii generale 
din Braniște).

— Prost, foarte prost, la noi 

nu este organizare. Inginerii 
sînt navetiști, președintele se 
vaită mereu că n-are forță de 
muncă. Noi, mecanizatorii, sîn- 
tem nevoiți să ne aprovizionăm 
singuri cu saci, să-i descărcăm 
tot noi de pe platforma combi
nei, să-i încărcăm în autocamioa
ne. Dacă n-am pune mina — și 
cit timp prețios pentru produc
ție nu pierdem! — n-am face 
nimic. (C. NICOLAE, C.A.P. Po
dari).

— Foarte bine. Mașinile merg, 
oameni care să deservească tot 
timpul combinele avem,' noi nu 
pregetăm nici un moment. Am 
recoltat pînă acum orzul și ma
zărea de pe cele 42 și respectiv 
40 hectare cultivate și griul de 
pe 300 hectare din cele 1020 cul
tivate. In mai puțin de o săptă- 
mînă vom da aldămașu (Șeful 
secției I.M.A. Ostroveni).

...Orele fierbinți, orele de e- 
fort ale campaniei, sînt diferit 
„încărcate“ cu realizări de către 
tinerii județului Dolj. Și cîte 
n-ar avea de făcut în aceste mo
mente, cînd „bătălia pîinii“ 
concentrează atenția și munca 
tuturor. Ocupîndu-se mai mult 
de buna desfășurare a unor în- 
tîlniri sportive sau a activităților 
cultural distractive, unele orga
nizații U.T.C. au scăpat din sfe
ra preocupărilor tocmai ceea ce 
este mai stringent la ordinea zi
lei : atragerea tinerilor la execu
tarea exemplară a muncilor din 
campanie. Pe traseele raidului 
nostru n-am întîlnit nici măcar 
un tînăr țăran cooperator în ju

rul combinelor, nici măcar o 
clasă de elevi care, în urma 
combinelor să adune spicele scă
pate. Unde sînt acele echipe de 
șoc ale organizației U.T.C. care 
să acționeze în momentele de 
maximă încordare, așa cum sînt 
cele de acum ? Drept răspuns, 
un nevinovat ridicat din umeri 
din partea secretarilor organiza
țiilor U.T.C. ca și din partea ce
lor de la comisia de resort a 
comitetului județean U.T.C. Se
cerișul nu este o lucrare cu ade
rentă numai la vîrstnici, ci în 
mod deosebit la tineri. O impun : 
ritmul intens în care trebuie să 
se desfășoare, efortul deosebit so
licitat.

Producția « bună, dar âtîta 
timp cît se află în cîmp este 
încă nesigură. Accelerarea ritrfiu- 
lui la recoltat este imperativul 
zilei, preocuparea ce trebuie să 
domine activitatea tuturor celor 
al căror loc de muncă este ogo
rul. Experiența pozitivă se im
pune a fi generalizată. Pentru a- 
ceasta nu de planuri ingenios în
tocmite se simte nevoia, ci de 
acțiuni concrete, de o activita
te laborioasă depusă de către 
activiștii U.T.C., de către comi
tetele organizațiilor U.T.C. în
târzierile înseamnă pierdere de 
recoltă, înseamnă imposibilitatea 
însămînțării cu bune rezultate a 
terenurilor cu culturi duble. Din 
nou, deci, pierderi. Tinerii pot 
constitui echipe oare să asigure 
buna deservire a combinelor, ur
gentarea eliberării terenurilor de 
paie și depozitarea acestui pre
țios furaj și materie primă pen
tru combinatele de celuloză, exe
cutarea arăturilor și a însămîn- 
țărilor. Elevii, cei aproape o sută 
de mii de elevi ai județului Dolj,

La C.A.P. Călugăreai, județul Ilfov, se recoltează intens griul. 
Foto : GH. CUCU

pot contribui în timpul lor liber 
la recuperarea eventualelor pier
deri prin acțiunile de strîngerea 
spicelor. Zece kilograme de grîu 
dacă fiecare dintre ei ar recu

I» URMA COMBINELOR
(Urmare din pag. I)

In zorii zilei de ieri, de pil
dă, porțiunile acoperite de 
noroi îngreunau efectuarea 
lucrărilor la I.A.S. Vitănești. 
Și tocmai acolo, depunînd toa

pera, Ia nivelul județului, canti
tatea poate ar ajunge la peste 
o sută de vagoane. E o cifră care 
invită...

GH. FECIORU

te eforturile spre a deschide 
drum mașinilor, confirmând 
încrederea șt prețuirea ce li se 
acordă tineretului în general 
în această campanie, i-am gă
sit pe elevii Petre Neacu, Ga- 
briel Nița, Constanța Pîrvan, 

Elvira Suțeu, de la liceele 
nr. 1 și 2 din Alexandria, îm
preună cu alți colegi, cu pro
fesorii Vasile Tîrniceanu și 
Gheorghe Mihai. Și ei, ca și 
colegii lor mai mari — cei 
peste 500 de studenți de la 
Academia de Studii Economi
ce din București, răspunzînd 
chemării comitetului județean 
U-T.C. — sînt angajați cu toa
tă dăruirea în acest „seceriș 
al tinereții“. Echipe de stu
denți am întîlnit și la I.A.S. 
Toporu, la Zimnicele. Iar în 
zeci de comune — conform 
angajamentului luat în fața 
comitetelor U.T.C. locale — 
școlarii au inaugurat etapa 
celor 30 norme de muncă pe 
care le efectuează în cadrul 
campaniei.

Desigur condițiile sînt în 
unele locuri, îndeosebi spre 
Roșiori, Turnu Măgurele des
tul de dificile ; suprafețe afec
tate din cauza inundațiilor, sol 
înmuiat, noroios, în care mij
loacele mecanizate pătrund, 
cu greu, vremea nesigură. Și 
totuși, tocmai în aceste con
diții valoarea eforturilor se 
reliefează mai pregnant, iar 
rezultatele materiale superi
oare capătă semnificația eti
că. Tocmai în aceste împreju
rări inițiativele, priceperea 
și potențialul de muncă ale 
celor tineri și vîrstnici, la un 
Ioc, sînt chemate să-și spună 
cuvîntul.

Cum etapa decisivă va în
cepe probabil mîine sau poi
mâine, este neapărat necesar 
ca spiritul de răspundere, au
toexigență manifestate pînă a- 
cum — de bun augur — să sa 
amplifice urmărind înseși ne
cesitățile ascendente ale cam
paniei.



Organizația U.T.C.
universul producție

Terenul fundamental de afirmare a organizațiilor U.T.C. din 
unitățile industriale este, fără îndoială, procesul de producție, 
în afara acestui element, viața de organizație ar deveni aifii o 
noțiune de neconceput. Condiționarea reciprocă și permanentă 
între acești doi termeni impune astfel ca activitatea educativă a 
organizației U.T.C. — politică, ideologică, profesională — să 
izvorască din solicitările majore ale universului atît de com
plex al producției și să se întoarcă apoi la el sub forma unor 
intervenții active, care să reprezinte cuvîntul propriu al orga
nizației de tineret.

Solicitările lansate pe adresa organizației sînt însă într-o 
necontenită prefacere, înseși evoluția tehnicii și modernizarea

procedeelor de lucru sînt cele care ridică mereu cotele exi
genței și obligă la o reevaluare obiectivă a modalităților de 
acțiune. Măsurile adoptate în ultima vreme de conducerea 
partidului și sfatului nostru privind perfecționarea activității în 
industrie, între care recentele hotărîri menite să ducă la întă
rirea disciplinei în producție, la o mai bună organizare a muncii 
reprezintă tocmai o asemenea etapă de evoluție, cu trăsături 
caracteristice bine conturate, ale cărei cerințe sînt calitativ 
deosebite față de cele ale unui trecut foarte apropiat. Iar orga
nizația U.T.C. își poate manifesta capacitatea de înțelegere 
numai prin modul în care știe să răspundă cu promptitudine 
acestor solicitări, raportîndu-și cu receptivitate activitățile pro

prii la fondul esențial al tuturor problemelor care își cer rezol
varea într-un asemenea moment.

Unor astfel de întrebări, care urmăresc să evidențieze posi
bilitățile de situare a organizației U.T.C. în miezul unor feno
mene de strictă actualitate, am încercat să le răspundem pe 
parcursul acestei mese rotunde, inițiată de redacția ziarului 
nostru în colaborare cu Secția organizatorică a C.C. al U.T.C. 
Am stăruit mai ales asupra mutațiilor de natură organizatorică, 
asupra , implicațiilor pe care cerințele în evoluție ale activității 
economice le au csupra stilului, a formelor și metodelor de 
muncă ale organizațiilor U.T.C. din întreprinderi.

De Ia bun început, invi
tații noștri au susținut 
necesitatea unei înțe
legeri profunde și. mai 
bine racordate Ia o- 
biect a unui adevăr re

cunoscut Îndeobște la modul 
teoretic; acela că, dacă, do
meniul principal de acțiune 
al organizației U.T.C. este 
munca de educație comunistă, 
ea poate fi desăvîrșită în pri
mul rînd în prdcesul muncii. 
„O dată ce admitem, așa cum 
prevede și legea despre care 
vorbim afirma, alături de alții, 
și MARCEL GHEORGHIU, că 
una din îndatoririle generale 
ale salariaților este respecta
rea programului de lucru și fo
losirea integrală a timpului de 
muncă, trebuie să ne și gîndim 
la forme de acțiune adecvate, 
care să nu împiedice buna des
fășurare a producției, ci s-o 
susțină activ, să acționeze cu 
adevărat pe linia principiului 
„educație PRIN muncă și PEN
TRU muncă-*.

în sensul acesta s-a arătat, 
pe bună dreptate, că momentul 
pe care îl traversează în pre
zent organizațiile U.T.C. din 
sectoarele economice implică 
mutarea centrului de greutate 
de la organizație, de la nive
lul întreprinderii, spre grupă, 
la nivelul secției, al schimbu- 
’■u. O idee care, fără să li fost 
ftv'unțată pentru prima dată cu 
aceqt prilej, se impunea ca tră
sătură dominantă a stilului de 
muncă tocmai pentru acum, în 
condițiile nou apărute. „Tre
buie să pătrundem mai adine, 
în grupe și in secții, lărgin- 
du-ne sfera de cuprindere Ia 
acțiuni“ (ALECU SIMION). de
oarece „grupa este, prin struc
tura ei organizatorică, forma
ția cea mai legată de procesul 
de pioducție, cea care sesizea
ză imediat cele mai nuanțate 
modificări ale fiecărui Ioc de 
muncă“ (MAXIM CIPRIAN). 
Iar una din condițiile care ar 
putea aduce această dorință 
mai aproape era reliefată 
chiar de secretarul unei secții, 
CONSTANTIN LIPAN : o mai 
mare încredere în acțiunile asa 
zis „simple“, poate nu atît de 
spectaculoase ca cele „ample“, 
dar în orice caz mai directe, 
mai operative în rezolvarea 
unor situații imediate. Ceea ce 
nu însemna de loc o renunțare 
la acțiunile care cer un mai 
mare efort organizatoric; ci o 
pledoarie pentru ceea ce i se 
potrivește mai bine grupei : 
intervenția la fața locului, prin 
care activitatea U.T.C. poate 
deveni un însoțitor permanent 
al procesului de producție, se 
mulează perfect pe scheletul 
său intim, fără să-i stînjeneas- 
că desfășurarea ci, dimpotrivă, 
abia atunci sprijinindu-1 cu a- 
devărat, din interior.

Aceste cîteva considerații, uti
le desigur, conturau însă abia 
faza de început a discuțiilor...

0 primă 
concluzie;

De la om la om, 
nu înseamnă 
doar convocator

întrebarea esențială, care nu 
putea fi în nici un caz evitată, 
rămînea totuși cum. Urma în 
mod firesc să vedem și care 
anunțe sînt aceste modalități de 
intervenție. Mai ales că, în 
ciuda simplității și lipsei lor de 
pretenție, trebuie să îndepli
nească unele dificultăți de a- 
bordare, să. acționeze paralel 
cu orele de program, pe par
cursul lor. Propunerile și re
comandările izvorîte din pro
pria experiență n-au întirziat 
însă să apară, aliniindu-se în- 

, tr-un adevărat sistem de ac- 
^țiuni care au fost denumite 

global „mijloace audio-vizuale". 
Simula lor enumerare credem 
că face inutil orice alt comen
tariu :

CORNEL ROMAN : — Noi
apelat, de pildă, pentru

DOMNELIU MANEA

IONELA PETCU
informarea tinerilor cu noută
țile științifice și tehnice, la o 
pagină săptămînală, redactată 
în colaborare cu cabinetul teh
nic, pe care am multiplicat-o și 
am difuzat-o în rîndul tineri
lor. Ideea s-a bucurat de un 
succes deosebit. Am folosit-o 
atunci și la informarea cu eve
nimente politice. Procedeul mi 
se pare util și operativ : tinerii 
răsfoiesc cu interes aceste pa
gini în pauza de prînz, in ves
tiare, la ieșirea din schimb.

STAN STOIAN : — La noi, 
la „7 Noiembrie“, se obișnuieș
te ca vreo doi-trei tineri, care 
lucrează în schimbul al doilea, 
să vină în cîteva dimineți la 
rînd și să facă fotografii ce
lor care intîrzie la program. 
Fotografiile apar apoi la gaze
ta „Reflector“. De altfel, la ni
velul grupelor au început să 
existe și niște gazete intitulate 
de obicei „Tineretul și produc
ția“, care pot deveni adevărate 
tribune de manifestare a opi
niei colective.

IONELA PETCU: — Facem 
și noi ceva asemănător cu aju
torul microfonului. A devenit 
o obișnuință de acum ca cel 
care intirzie să fie întîmpinat 
Ia poartă de microfonul nostru, 
eu întrebarea : „vrei să ne spui 
și nouă cum s-a întîmplat ?“

NICOEAE PĂUN : — Despre 
niște gazete aș putea vorbi și 
eu. Una, „Cu ei ne mîndrim“ 
și alta — „Ei nu merg în ritm 
cu noi“, înființate la fiecare 
punct de lucru. în fața lor se 
găsesc mereu grupuri de tineri 
curioși. Am făcut una și pen
tru șoferi, fiindcă avem vreo 
600 de toți. Vrînd-nevrînd. tre
buie să arunce o privire la in
trarea sau la ieșirea din garaj. 
Noi avem însă, în plus, un 
mare avantaj, pe care ne-stră
duim să-l utilizăm cît. mai 
bine : televiziunea industrială. 
Televizorul arată de fiecare 
dată, la ieșirea din secție, si
tuația exactă a schimbului res
pectiv : îndeplinirea planului, 
calitatea, rebuturile etc.

IOANA NAE : - Cu același
scop funcționează la noi niște 
brigăzi complexe de calitate. 
Fiecare grupă este o brigadă. 
Secretarul ei este brigadierul. 
Fiecare brigadă își urmărește

CONSTANTIN LIPAN

@ Intr-o uzină, ziua de lucru are trei schimburi. în care
dintre ele își desfășoară activitatea organizația

U. T. C. ?
• Ce implicații au prevederile legii privind disciplina

și organizarea muncii asupra formelor și metodelor 
activității de organizație?

singură calitatea produselor, 
prin controalele reciproce ale 
membrilor ei. Datorită faptului 
că mașinile noastre sînt auto
mate și pot merge nesuprave
gheate citva timp, secretarul 
poate trece din cînd în cînd 
de la unul la altul, pentru a 
urmări mersul întregii acțiuni.

Și dacă nu avem 
televizor ?

MARIN VOINEA : — Acolo 
unde nu există astfel de posibi
lități. grupele își pot crea un 
sistem informațional propriu, 
constînd dintr-o evidență la zi 
a realizării sarcinilor, abateri
lor de la calitate, absențelor, 
întârzierilor. Această evidență 
nu trebuie să meargă mai de
parte de secretarul grupei, însă 
lui îi este neapărat necesară 
pentru a acționa în perfectă cu
noștință de cauză și a îndruma 
acțiunile grupei în funcție de,.,,, 
realitățile locului său de muncă.

în rîndurile de mai sus sînt, 
indiscutabil, doar niște reco
mandări modeste, lista lor ar 
putea fi cu mult îmbogățită dacă 
în jurul acestei mese rotunde 
am putea invita experiența pro
prie a fiecărei organizații, a 
fiecărei grupe în parte.

Mai rămînea însă o întrebare, 
cel puțin tot atît de importan
tă. de lămurit: cu cine. Cu cine, 
adică, organizăm activitatea în 
noile sale coordonate calitative, 
în situația în care fiecare tînăr 
este direct legat de un loc de 
muncă și pe care nu-1 poate 
părăsi. Discuțiile au încercat să 
găsească soluționări și unor a- 
semenea laturi delicate, lucru 
cît se poate de firesc cu atît 
mai mult, cu cît de cele mai 
multe ori secretarul grupei, și 
chiar cel al comitetului pe în
treprindere nu are un regim 
special, favorizant, ci este un 
salariat ca toți ceilalți, avînd 
însă unele responsabilități în 
plus. Propunerile făcute pe par
cursul dezbaterilor, în căutarea 
celor mai adecvate soluții, s-au 
oprit la un moment dat și la 
ideea optării pentru un secretar 
salariat în fruntea comitetului 
U.T.C. al întreprinderii, sau la 
aceea a „orientării“ către un se
cretar de grupă care să aibă 
totuși o anumită libertate de 
mișcare. Aceste sugestii nu ofe
reau însă decit false rezolvări 
deoarece ignorau tocmai datele 
esențiale ale problemei, acelea 
de a respecta întru totul con
diția legăturii obligatorii cu 
producția și, în al doilea rînd,

ILARIE MUNTEANU

pentru că, chiar dacă am ac
cepta o asemenea „orientare“ a 
alegerilor, cei care își spun ul
timul cuvînt în desemnarea se
cretarului lor sînt totuși tinerii. 
Căile acestea au fost treptat pă
răsite chiar de cei ce le propu
seseră. Răspunsurile trebuiau 
căutate în alte părți.

Și, unul citr unul, ele au în
ceput să se ivească în scurtă 
vreme.

CONSTANTIN NENIȘANU : 
— Trebuie să recunoaștem de 
la bun început că, dacă pentru 
acțiunile acestea mai puțin pre
tențioase, pentru munca de la 
om la om pe care o solicităm 
acum, programul de lucru este 
poate suficient și oferă un te
ren bogat în zăcăminte neexplo
rate, activitatea de concepție și 
de organizare a comitetelor 
U.T.C., a birourilor de grupă nu 
se mai poate mulțumi cu ceea 
ce se poate face, pe apucate, în 
cele opt ore, daca vrea să fie, 
intr-adevăr, o muncă colectivă.

STAN STOIAN
DOMNELIU MANEA: — Une

ori poate că sînt posibile întîl- 
nirile activelor și în alte împre
jurări. Noi, de exemplu, pe șan
tierele de construcții avem o 
pauză de masă de o oră,, timp 
în care se pot face multe lu
cruri de ordin metodic, dar a- 
ceasta este o soluție cel mult 
pentru comitetele diferitelor or
ganizații. la nivelul comitetu
lui coordonator este nevoie to
tuși de un alt sistem de legă
tură.

LUCIAN ROMEO PODLAȚI : 
— Cred că v-aș putea oferi eu 
ceva in acest sens. In comitetul 
nostru U.T.C. există un inginer 
care a început să aplice un 
sistem informațional preluat din 
studenție. In fiecare luni, la ora 
15, la ieșirea din schimb, secre
tarii organizațiilor se întrunesc! 
la sediul comitetului coordona
tor U.T.C. și se informează re
ciproc despre activitatea desfă
șurată în săptămîna trecută, 
după care își pun de acord sar
cinile pentru săptămîna în curs. 
Lucrul acesta, făcut cu regula
ritate, imprimă o anumită con
tinuitate necesară.

LUCIAN ROMEO PODLAȚI

Soluția simplă, 
sigură 
și eficientă: 
să pună 
toți umărul!

DUMITRU BABOI : — După 
cîte înțeleg, este vdrba de alt
ceva decît obișnuitele ședințe 
lunare de comitet, de ceva mai 
operativ care să înlocuiască cu 
succes lipsa caracterului lucra-

CORNEL ROMAN
tiv al acestora și o oarecare ri
giditate izvorîtă din raritatea în- 
tilnirilcr. Dar de ce nu am ex
tinde același procedeu și atunci 
cînd convocam adunarea gene
rală a grupei ? Pentru că acum 
nici cu convocatorul nu mai 
avem timp să umblăm prin sec
ție. Pe cînd așa, tinerii ar pu
tea fi obișnuiți cu ideea că in
tr-o anumită zi. la o anumită 
oră, are loc întotdeauna aduna
rea grupei. Iar obișnuința ritmi
cității poate înlătura treptat 
mobilizarea.

După cum se vede, actuala 
conjunctură nu se mai poate 
împăca cu ceea ce face, de unul 
singur, „printre picături“, se
cretarul. Dimpotrivă, ea presu
pune chiar o lărgire a atribuții
lor fiecărui comitet U.T.C., pen
tru că solicită din partea tutu
ror membrilor săi tocmai acel 
efort pe care secretarul nu-1 
mai poate efectua întotdeauna. 
Și totuși, aceste comitete și bi
rouri au existat și pînă acum, 
însă s-au restrins de multe ori 
doar la unu-doi-trei- din mem
brii lor și și-au limitat întrea
ga sferă de activitate doar la 
atit cît puteau acoperi aceștia.

MAXIM CIPRIAN

Polemizând deschis cu asemenea 
situații regretabile, participan- 
ții la discuții au evidențiat fap
tul că, prin împrejurările de o 
înaltă exigență, cărora le-a dat 
naștere noua lege privind orga
nizarea și disciplina muncii, 
principiul muncii colective nu 
mai rămine la latitudinea unui 
organ sau altuia, ci capătă un 
caracter de mai mare obligati
vitate, impusă de necesitatea fi
rească de a răspunde cît mai 
competent tuturor solicitărilor, 
devenite din ce in ce mai com
plexe.

— într-un fel, observa cu simț 
critic ILARIE MUNTEANU, 
poate că și noi, comitetele mu
nicipale U.T.C., am încurajat 
activitatea de unul singur deoa
rece ne mulțumeam de multe 
ori să chemăm la instruiri doar 
secretarii. De curînd însă, am 
început' să chemăm pe rînd și 
responsabilii comisiilor pe pro
bleme ai acestor comitete pen
tru a discuta „în direct“ cu ei, 
fără să mai transmitem prin se
cretari probleme care îi privesc 
pe ei în primul rînd. Cred că de 
acum Incoio va trebui să pro
cedăm de fiecare dată așa. Ne 
obligă necesitatea de a lucra cu 
toți oamenii.

— Cu atît mai mult, adăuga 
și NICOLAE PĂUN, cu cît 
avem în comitetele U.T.C. destui 
tineri care ne pot ajuta fără să 
plece de lingă mașină și avem, 
în același timp, alții care toc
mai pentru că se mișcă în mai 
multe locuri ne pot fi de mai 
mare folos decît secretarul, in 
timpul producției. In comitet 
există, de exemplu, membri 
care lucrează în diferite schim
buri. Pe aceștia i-am rugat să 
mai rămînă puțin după pro
gram, sau să vină mai înainte, 
ca să mă ajute în schimbul de 
dimineață. Există, de asemenea, 
un inginer care, prin natura 
muncii Iui, merge din secție, 
în secție, așa că poate transmite 
niște comunicări, se poate in
forma cu anumite situații și 
poate informa apoi comite
tul. Bineînțeles că, dacă 
l-aș scoate din producție pe 
secretarul de la Turnătorie, de 
exemplu, s-ar putea bloca tot 
procesul de elaborare a oțelu
lui — dar de ce să apelez la el 
cînd mai sînt și alți tineri mai 
ușor accesibili ? In felul acesta 
abia revine activul la dimen
siunile sale normale. Mai mult 
decît atît, el se poate confunda, 
in cele din urmă, cu întregul 
efectiv al grupei. Aș îndrăzni 
să afirm că nu sîntem prea de
parte de ziua aceea.

A lărgi, așadar, activul pînă 
la cuprinderea tuturor membri
lor grupei, într-un adevărat cir
cuit al participării pasionate 'și 
conștiente la viața ei de fiecare 
zi — iată soluția capabilă să 
dea răspuns la cele mai multe 
probleme.

Dar activistul? 
Cînd și cu cine 
discută ?

Aparent, din cauză că nu mal 
are cu cine sta de vorbă în în
treprindere, s-ar părea că rolul 
său se diminuează, că trece pe 
un plan secundar. Insă este o

organizată în colaborare cu 
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ALECU SIMION IOANA NAE

aparență întreținută, din păca
te, tot de obișnuințe mai vechi.

— De fapt, aprecia DUMITRU 
BABOI, activistul U.T.C., lucră
tor la municipiu sau la județ, 
va trebui să pătrundă mult mai 
adine în realitatea producției 
pentru a-și spori competența 
contribuției. Pînă nu de mult, 
vizita sa în întreprindere în
semna deseori doar o convorbire 
cu secretarul comitetului U.T.C., 
eventual cu încă unu-doi se
cretari de grupă — și gata. 
Acum va fi silit să studieze pe 
viu, la fața locului, fenomenele 
pe care vrea să le cerceteze, ur- 
mărindu-le prin participarea sa 
directă, cunoscîndu-Ie nu prin- 
tr-o prezență pasageră într-o 
secție sau alta. Va trebui, deci, 
să renunțe la cunoașterea prin 
verigi intermediare și nu va 
avea nimic de pierdut din cau
za asta.

Prezența activistului nu se re
duce insă doar la atît. Legătura 
nemijlocită cu realitatea diurnă 
a grupei este de natură, să dea 
naștere unor semnificații mult 
mai largi decît simpla îme- 
gistrare a unor situații de mun
că și tocmai aceste semnificații 
aparțin prin definiție interven
ției competente a activistului, 
capacității sale de valorificare 
deplină a lor. Despre aceste ca
lități indispensabile unui acti
vist ne-a vorbit, de pildă, 
GHEORGHE ZORILA :

— Am urmărit la Craiova. în 
două secții ale unor ma'ri'înt e- 
prinderi, starea de disciplină a 
t'neretului în producție. Am ur
mărit-o pe baza unor chestio
nare bine întocmite, pe o pe
rioadă de șase luni de zile. La 
capătul termenului, observasem 
cîteva stări de lucruri care se 
repetau identic de la o secție la 
alta — motivele care erau pre
zentate drept explicații la întîr- 
zieri. frecvența absențelor la o 
anumită categorie de tineri și 
altele — pe care le-am consi
derat fenomene. în funcție de 
aceste fenomene am acționat 
apoi cu promptitudine.

De ce am dat exemplul a- 
cesta ? Pentru că acesta mi se 
pare unul din rolurile cele mai 
importante ale activistului la 
ora actuală. Participarea sa 
consecventă la activitatea de 
producție a grupei îi dă posibi
litatea să cunoască mai multe 
situații concrete, să întilnească 
mai multe cazuri, chiar dacă 
sînt izolate. Din acestea însă el 
trebuie să știe să extragă esen
ța, miezul acela comun mai 
multora și care se încadrează 
intr-un fenomen, să studieze 
deci situațiile întîmplătoare din 
punctul de vedere ai apartenen
ței lor la un fenomen specific 
și să acționeze după aceea în 
consecință, venind în sprijinul 
intervențiilor petrecute deja în 
grupă și completîndu-le nentru 
a determina pe cît posibil re
zolvarea definitivă a situațiilor 
ei particulare. Acesta mi se pare 
că este sensul major al pre
zenței activistului U.T.C.

Discuțiile au fost conduse de:
DUMITRU MATALĂ

în încheierea discuțiilor, tova
rășul NICOLAE CACOVEANU, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al U.T.C., a ținut să precizeze 
că, după o asemenea dezbatere, 
nu pot fi formulate, ca de obi
cei, concluzii definitive, decZre- 
ce ea însăși nu constituie decît 
un element de început iar opi
niile formulate pe parcurs pot 
servi, cel mult, drept puncte 
de plecare într-o viitoare acti
vitate, mai bine orientată spre 
problemele educației prin mun
că și pentru muncă. în orice 
caz, cel puțin avantajele direc
te și neintîrziate ale acestor mu
tații profunde care au loc acum 
în viața organizațiilor U.T.C. 
pot fi nu numai prefigurate, ci 
enumerate deja la timpul pre
zent :

• CARACTERUL CONCRET 
al muncii, ca rezultat al plasă
rii centrului de greutate de la 
organizație la grupă, de la în
treprindere la secție.

• O MAI MARE MOBILITA
TE de acțiune, datorită inițierii 
unor forme și metode mai sim
ple, prompte în replica dată 
unor situații de moment.

O O EFICIENȚA SPORITA, 
obținută printr-o mai bună an
trenare a tinerilor, prin lărgirea 
activelor U.T.C. pînă la dimen
siunile întregii grupe.

• în sfirsit, EXTINDEREA 
GAMEI DE POSIBILITĂȚI și a 
SFEREI DE CUPRINDERE, ca 
rezultat al tuturor celorlalte 
cîștiguri obținute.

De aici se desprinde, totuși, 
cel puțin o concluzie convingă
toare, aceea că recenta lege pri
vind organizarea și disciplina 
muncii nu înseamnă de loc o 
limitare a activității U.T.C., nu 
duce la renunțări sau constrin- 
geri nedorite. Dacă putem vorbi 
de existența unor „constrîngeri", 
acestea se referă mai curînd la 
o anumită activitate, la activi
tatea formală, pentru că altfel, 
după cum am văzut, posibilită
țile deschise sînt, dimpotrivă, 
acelea ale îmbogățirii ei și ale 
unor pătrunderi de mai mare a- 
dîncime de conținut. In felul 
acesta activitatea U.T.C. nu are 
decît de cîștigat-pe linia spori
rii atractivității ei. astfel încit 
tinerii să fie „mobilizați" la ac
țiuni numai prin nivelul lor 
calitativ, prin interesul pe care 
il trezesc.

In același timp, dacă admitem 
că cele cîteva elemente cîștigate 
deja nu reprezintă decît un pro
mițător început, rezultă că ter
menul însuși obligă la conti
nuarea și consolidarea lui. Ceea 
ce înseamnă că și sugestiile ofe
rite de dezbaterea noastră sînt 
implicit invitații adresate ne
mijlocit altor organizații, pen
tru a continua discuția și a în
fățișa propriile lor experiențe 
și căutări.
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A CONSTRUI UN
Lucia F. Sibiu :

EDIFICIU ARTISTIC
In spiritul pozitiv
AL EPOCII Interviu cu

ION DODU BĂLAN

— In preocupările dv. un mo
tiv central il deține relevarea 
tradiției ca factor de primă în
semnătate in evoluția unei cul
turi. Nu demult în ziarul 
nostru am inițiat o anchetă in
titulată „Cum idolatrizăm ido
lii“, în care unii participanți 
s-au referit Ia atitudinea față 
de personalitatea și opera unor 
iluștri dispăruți. Care vedeți a 
fi utilitatea unei atari discuții 
pentru educația etică și cultu
rală a tineretului ?

— Un elementar simț al logi
cii și o cît de sumară cunoaște
re a istoriei culturii obligă ori
ce minte rezonabilă să recu
noască justețea observației lui 
George Călinescu, după care a 
inova fără tradiție înseamnă a 
comite eroarea de a semăna pe 
sticlă. Nimeni și nimic nu s-a 
născut din nimic. Nici chiar 
apărătorii zgomotoși și exclu- 
sivișli ai inovației în domeniul 
artei și literaturii. Adevărata 
inovație în acest domeniu nu 
însemnează decît o nouă și ori
ginală reflectare, interpretare și 
exprimare a unei tradiții de 
mai lungă sau mai scurtă dura
tă. Orice efort de a cuceri vii
torul reprezintă în'fond și o re
cucerire a trecutului, o redesco
perire. și o reinterpretare a lui. 
Aceasta nu presupune însă feti
șizarea trecutului, a tradiției. Eu 
cred că noi nu avem nevoie nici 
de iconoclaști dar nici de ico
noduli. Tradiția nu trebuie să 
incătușeze spiritul creator, să-l 
ferece în prejudecăți tradiționa
liste. Adevărata tradiție nu e o 
dogmă moartă,, ci un fenomen 
viu, dialectic, care se încorpo
rează în inovație asigurîndu-i 
vigoarea și accentuîndu-i sensu
rile fundamentale. O operă de 
artă o dată creată devine o en
titate de sine stătătoare și î.și 
urinează un destin propriu, râ- 
mînînd deschisă pentru fiecare 
generație, pentru noi și inedite 
racordări la spiritualitatea unei 
epoci. Ea poate înflori sau se 
poate ofili în diverse momente 
ale istoriei, dar valoarea ei in
trinsecă rămîne permanent a- 
ceeași prin cantitatea, de viață 
și talent încorporată în ea. De 
aceea discuția pe care ați por
nit-o mi se pare deosebit de 
rodnică sub raport educativ și 
instructiv. Operele valoroase, 
cum observa Schiller, dacă nu 
mă înșel, sînt ca metalele no
bile. Ele cîștigă străluciri noi 
cu trecerea timpului. Cele me
diocre și banale sînt ca metale
le ordinare, ruginesc cu trece
rea vremii. Problema care se 
pune în asemenea discuții este 
aceea de a intui valoarea reală 
a fiecărei opere și personalități 
în parte.

— In istoria artei s-au înre
gistrat cazuri cînd tendințe, a- 
parent novatoare, s-au afirmat 
prin negarea violentă a valori
lor anterioare. In împrejurări 
politice și sociale determinate 
fenomenul a avut loc și la noi. 
Pe plan mondial, marile curen
te ale artei moderne (de Ia fu
turism la suprarealism etc.) au 
căutat să se impună destul de 
gălăgios. Experiența acestor miș
cări este pe undeva consumată. 
O dată cu trecerea timpului 
unele dintre ele au intrat în
tr-un fel de academism. „înghe- 
țînd“ în propriile formule de 
artă teoretizate. Sporadic au loc 
încercări de revitalizare Ia mulți 
ani distanță. Critica literară de 
la noi semnalează din cînd în 
cînd cazuri de poeți care scriu, 
să zicem, în maniera lui Breton, 
sau fac proză absurdă în ma
niera lui Urmuz. Care credeți 
că ar putea fi destinul literar 
al acestor, să le zicem încercări?

— Evident, raportul dintre 
tradiție și inovație nu este o 
problemă nouă în istoria esteti
cii. Este cunoscut faptul că fie
care școală, fiecare mișcare 
estetică nouă manifestă în pri
mul rînd o tendință de inde
pendență, de replică Ia ceea ce 
a fost pînă la ea. Lucrul mi se 
pare firesc. Dar nimeni nu poa
te rămîne numai la replică, nu
mai Ia un efort de eliberare de 
sub povara tradiției. Ca să ră- 
mîi în cultură e absolută nevoi« 
să construiești un edificiu ar
tistic în spiritul pozitiv al unei 
epoci.

Inovația care nu construiește- 
nimic, curentele literare fără 
opere valabile sînt. indiscutabil, 
sortite uitării. Și trebuie să con
stat că avem asemenea preten
ții de „curente“ care au repre
zentanți, au critica lor uneori, 
chiar o mică doctrină estetică, 
dar ele însele nu se reazimă 
pe realizări concrete.

— Corolarul exagerării tradi
ției ar fi fuga de 
tarea „noutății“ 
trecerea pe un 
a patrimoniului 
existent. între aceste două ten
dințe criticul modern se află ca 
Ulisse între sirenele Sc.vlla și 
Carybda. Către ce se îndreaptă 
opțiunea dv. ?

— Orice exces în artă fie de 
ordin „tradiționalist“, fie de or
din „modernist“ conduce în cele 
din urmă la opere minore, la 
simple teze, la artă ilustrativă. 
Exclusivismul este aici mortal. 
Cred că singura soluție constă 
nu în stabilirea de raporturi an
tagonice între tradiție și inova
ție, ci într-un raport dialectic 
așezat pe coordonata unei per
manente deveniri. Trebuie în
țeles că noutatea în artă nu 
poate avea ritmul inovațiilor 
din domeniul tehnicii și civili
zației. Sentimente și gînduri 
ultramoderne se pot exprima — 
și sîntem nevoiți să le expri
măm încă — în forme tradițio-

nale pe care le moștenim, une
le, de la popoarele antichității. 
Dacă e anacronic azi să folo
sești arcul aheilor în cine știe 
ce împrejurări belicoase, mi se 
pare extrem de firesc să folo
sești hexametrul fără a avea 
sentimentul anacronismului.

— Ne aflăm într-un moment 
în care o producție critică destul 
de bogată vine să analizeze pe 
larg opera unor iluștri prede
cesori. Sînt de relevat, desigur, 
o seamă de aspecte din istoria 
literaturii române. Ce probleme 
și personalități socotiți că ar 
trebui să se bucure încă de o 
atenție specială și in virtutea 
căror considerente ?

— Cred că aveți perfectă drep
tate în aprecierea pe care o fa
ceți asupra istoriografiei noa
stre literare, în întrebarea pe 
care mi-o puneți. Sîntem astăzi 
în situația fericită de a nu mai 
avea pete albe în cîmpul moș
tenirii noastre literare. S-au 
realizat monografii, eseuri, stu
dii critice remarcabile în a- 
cest domeniu. Ceea ce cred că 
nc lipsește încă ; o Istorie com
pletă a literaturii române rea
lizată intr-o perspectivă mar
xistă. studii de sinteză privind 
evoluția curentelor literare în 
desfășurarea lor, eseuri pe teme 
caracteristice care să reprezinte 
atributele esențiale ale spiritua
lității' românești Lipsesc, de a- 
semenea. studii de generalizare 
asupra literaturii române din 
ultimul sfert de veac deși, în 
acest caz, nu putem Ignora di
ficultățile pe care le ridică o- 
biectiv lipsa unei perioade ' ne
cesare oricărui proces de crista
lizare a unor valori. In contex
tul contemporan jocul valorilor 
este mai mult decît instabil, atît 
din motive obiective cît și su
biective.

Pot să vă informez că planu
rile editoriale pe 1971, care se 
elaborează acum, ne dau garan
ția remedierii unor asemenea 
lipsuri.

— Nu credem că despre teme
le literaturii nu se poate discu
ta cu folos. Unele teme, chiar 
dacă nu s-au bucurat de capo
dopere, rămin Ia fel de impor
tante, pentru că, după noi, nu 
tema se compromite, ci scrierea 
proastă. Ce teme, ce mari, pro
bleme de natură socială sau ge
neral umană, credeți că ar tre
bui să stea în atenția creatori
lor noștri ? Cu ce credeți că ră- 
mîne încă datoare cititorilor li
teratura actuală ?

— Eu nu cred că există teme 
„tabu“. Orice temă poate fi 
transfigurată în operă de artă. 
Aveți dreptate, nu temele sînt 
de vină în cazul nereușitei, ci 
lipsa de inspirație, tratarea me
diocră, realizarea cenușie a ope
rei. Nu pot însă să nu observ 
că în planul vieții spirituale a 
omului se stabilește în chip fa
tal o ierarhizare a temelor, a 
problemelor vieții. Una e to
tuși să descrii frumos tremurul 
unei frunze și totuși alta e să 
descrii la fel de frumos tremu
rul unui obraz care plînge, agi
tația unui spirit animat de o în
doială sau întrebare lăuntrică. 
Una e neliniștea dintr-un vis și 
alta e totuși neliniștea existen
țială. Una e. ca cititor, să te tul
buri de plinsul
care și-a pierdut cățelul și cu 
totul
dramă reală, cu implicații 
destinele unei colectivități, 
cred că există un abuz de 
mare a sentimentelor, de
goasă, de criză spirituală în 
unele cărți ale literaturii noa
stre contemporane. Contraface-

unei cucoane

altceva e să te tulbure o 
în

Eu 
mi- 
an-

noutate. Exal- 
e dublată de 

plan minor 
artistic deja

rea se simte de Ia distanță. Ne
liniștea nu e decît o iritare, cri
za spirituală nu e mai tulbură-, 
toare decît o banală durere pri
cinuită de strînsoarea unui pan
tof, aceasta pentru că lipsesc 
trăirile reale, autentice, adinei. 
Revistele ne bombardează, une
ori, cu tot felul de proze, ale 
unor autori aflați în pragul de
butului sau debutanți, unde nu 
întîlnim altceva decît un ero
tism brutal, biologic, cu scene 
naturaliste grotești. Este cum
va o incapacitate de selecție sau 
o stare de fapt ? Unele volume 
de versuri vrînd să ne sugereze 
sentimentul transcendentului ne 
îneacă într-un simulacru de me
tafizică de proastă calitate, adu
când, tam-nisam, pe Dumnezeu 
în vers cu frecvența cu care 
apare „frunză verde“ în cin te
cul poDular. E și acesta un te
zism de fragilă substanță, ana
cronic.

Lipsește în schimb, o poezie 
de substanță densă a stărilor 
sufletești majore, a problema
ticii umane concrete.

In proză ai. uneori, sentimen
tul unui salt mortal în gol. Te 
rătăcești, într-un evazionism 
cețos, incoerent. în afara orică
ror puncte cardinale. Subscriu 
întrutotul la observațiile pe 
care un prozator de talia lui 
Marin Preda le făcea în această 
privință in Luceafărul cum sub
scriu și la observațiile pe care 
Eugen Barbu le făcea pe mar
ginea unor volume de poezie. 
Nu se, poate încuraja la nesfîrșit 
evazionismul, mimetismul de
suet, jocul de-a tumba cu cu
vintele. Nimeni nu are dreptul 
să exercite la infinit, ca pe un 
pian stricat, pe claviatura su
fletească a unui popor întreg 
In viața acestui popor stau te
mele fundamentale ale literatu
rii noastre actuale, capabile să-i 
asigure vigoarea, originalitatea, 
strălucirea și să o impună la I 
locul cuvenit în sistemul de va- | 
lori al literaturii universale. I 
Realitatea noastră oferă teme I 
de interes universal : mutațiile I 
de. structuri între sat și oraș, I 
problema integrării în' urban. a I 
modernizării ruralului, a for- ! 
mării unor conștiințe și sensi
bilități moderne. Temele tradi
ționale care țin de natura inti
mă a omului ca moartea si via
ța. dragostea si ura. sentimen
tul timpului, efemer și peren în 
civilizație, se cer surprinse din 
perspectiva unei noi realități 
spirituale. Toate acestea nu ex
clud nici tragicul, nici comicul, 
nici sublimul, totul depinde de 
condeiul celor ce le transfigu
rează. O temă mare filozofică, 
socială, complexă, poate de
veni măruntă, meschină sub a- 
păsarea unui condei bont. O E 
temă aparent mino i. dar urna- a 
nă. poate reflecta în ea desti- | 
nele unei întregi umanități. Tn- | 
str-un strop de ploaie din Ba- | 
covia e tot atîta jale ca în OI- | 
tul lui Goga. Ceea ce dă ori- B 
cum valoare operei unui scrii- H 
tor e substanța de viață a ope- B 
rei sale, dublată de talent și nu B 
de numărul susținătorilor sau B 
reclama ce se poate stinge la ■ 
scurtcircuitarea intereselor. Că h 
avem nevoie de opere cu valoa- B 
re intrinsecă 
poate părea o 
Dar cîteodată 
tăți ascund în
țiale pentru înflorirea organic 
și armonios a unei culturi.

și nu adăugată 
afirmație banală 
asemenea banali- 
ele criterii esen-

Interviu consemnat de
GRIGORE ARBORE

„Sinceră să fiu, nu știu dacă voi reuși să exprim ceea 
I ce doresc să vă spun, ceea ce simt, dar vă scriu nutrind 
| totuși speranța că mă veți înțelege, și că veți găsi și 
| pentru mine un sfat, o încurajare.
I Sînt într-o situație critică, foarte delicată. In aparen- 
I ță nu am nici un motiv să mă plîng de ceva, nu am nici 
! un necaz, dar în realitate trăiesc adevărate drame sufle- 
I tești, și dacă cineva ar putea citi în sufletul meu s-ar 
I înspăimînta. Oare toate adolescentele de vîrstă mea (sînt 
! elevă în clasa a Xl-a a unui liceu teoretic), trec prin a- 
I ceastă criză sufletească ? Nu, nu cred. Ceea ce simt eu 
I ține de domeniul inefabilului și oricît m-aș strădui nu pot 
] să mă înțeleg pe mine însămi.
I Am ajuns la niște concluzii lamentabile despre viață 
| și lume in general, deși îmi dau seama că e foarte trist 
| ca, la această vîrstă să accept ca.
I ideea că „lumea e deșertăciunea
S Mă enervează orice, totul 

se pare prea absurd, ridi
col, banal. Nu exagerez cu 
nimic, deși orice adoles
centă ar putea considera

1 afirmațiile mele drept niște 
I absurdități condamnabile.

Ceea ce e mai grav e că 
prin concepțiile mele pro
fanez proprile-mi senti
mente la care țineam atît

I de mult și pe care le pre-
1 țuiesc acum.
! Mi se poate reproșa că am
1 ideal sau cel puțin a unei pasiuni, și multă vreme am re-
9 proșat și eu același luciu tuturor celor ce aveau concep- 
| țiile mele de acum. In momentul de față, însă, nu știu 

ce șoc m-ar putea scoate din această stare de letargie. 
Voința nu-mi ajută la nimic. împinsă de nu știu ce fa
talitate, stau și aștept parcă să vină nu știu ce forță su
pranaturală și să mă smulgă din valurile uraganului su
fletesc care mă ține într-o continuă și epuizantă frămîn- 
tare. Nimic nu mă mai atrage, nimic nu mă mai poate 
decepționa. Încerc să mă smulg din vîrtejul gîndurilor 
funeste, care cu o forță implacabilă mă tîrăsc intr-o 
lume a tenebrelor, dar nu reușesc decît să strîng și mai 
mult plasa de neînvins a acestora.

Profesorii îmi reproșează că am devenit ignorantă și 
au dreptate. Pînă acum am fost considerată drept una 
dintre cele mai conștiincioase eleve (am toate mediile 
peste șapte). Acum, dacă mai învăț, e pentru a salva a- 
parențele. De altfel, tot ce fac îmi este atît de indife
rent...

Cineva mi-ar putea spune (n-am făcut confidențe ni
mănui și n-am cerut nimănui ajutorul în rezolvarea a- 
cestor probleme) că aceste frămîntări, neliniști sînt ine
rente adolescenței, perioadă a căutărilor, a miilor de în
trebări sau (ceea ce ar fi destul de eronat) ar pune totul 
pe seama „etosului“.

Nu am nici o decepție în dragoste (cu excepția unor 
mici „necazuri“, inerente mai ales la această vîrstă și 
care n-au putut avea nici o influență asupra concepții
lor mele).

Dar trebuie să fiu mai explicită, pentru că prin nebu
loasa gîndurilor mele se vor strecura poate și multe 
inadvertențe, care vă vor face să nu mai înțelegeți nimic. 
De altfel, cred că existența mea, întreaga-mi ființă nu e 
decît o contradicție, o negare a negației în sens distruc
tiv. Am o fire foarte spinoasă și pentru mine autocu- 
noașțerea este într-adevăr o problemă, deși cred că nu 
greșesc dacă afirm că posed anumite cunoștințe în do
meniul psihologiei.

Țin să vă spun însă că, deși am citit mult, nu cred să 
fi ajuns în această situație critică sub influența operelor' 
citite. ,

Prefer romane psihologice și scriitorii mei preferați 
sînt : Călmescu, I. I. Rousseau, Thomas Mann, Baltac, 
Marcel Proust si Hegel, însă chiui a accepia ideile lui 
Hegel (care, trebuie să recunosc, a avut o oarecare in
fluență în răsturnarea concepțiilor mele), nu înseamnă a 
deveni pesimistă, ci înseamnă doar a accepta un alt ideal, 
care cere pasiune, sacrificiu.

O maximă spune ■ „Crede în orice, dar crede în ceva“. 
Cred că exprimă un adevăr incontestabil.

Sînt o fct ezistă și nu mă simt bine decît într-o lume 
a himerelor. De multe ori mă pasionez de o muncă ce 
presupune ani de zile, ca s-o părăsesc fără nici un re
gret după o oră.

Dar cea mai mare contradicție a firii mele e contra
dicția dintre ceea ce gîndesc și ceea ce fac, dintre prin
cipiile și faptele mele. Ca și abatele Prevost (în Manon 
Lescaut), mă întreb care să fie pricina acestei ciudățenii 

I sufletești care îl face pe om să admire ideile de mai 
bine, de perfecțiune, dar de care se îndepărtează de ele 
în viața de zi cu zi ?

Dacă pînă acum îmi puteam impune orice prin voin
ță, știam să renunț cînd era nevoie, acum nu mai fac 
decît ceea ce-mi dictează un capriciu trecător, răspund 
celei mai banale tentații.

Mă caracterizează o sensibilitate (și în același timp o 
timiditate) exageiată ceea ce departe de a mă măguli, îmi 
aduce numai necazuri. Pentru mine a trăi înseamnă a 
simți, a iubi. Inima mi-e încărcată de dragoste și sînt 
mistuită de nevoia de a iubi, dar nu pot să înțeleg prin 
ce fatalitate a soartei nu mi-am găsit niciodată un prie
ten adevărat (deși am fost născută pentru prietenie) și 
nu mi-am putut satisface niciodată pe deplin dragostea.

Veți spune poate că trăind într-o lume a himerelor, 
nu voi putea fi satisfăcută de dragostea unui prieten 
care trăiește „cu picioarele pe pămînt“, e realist și-l in
cìnti tot ceea ce pe mine mă dezgustă. Dar oare interio

rizarea mea, faptul că am evadat într-o lume imaginară

mă

pe un adevăr absolut 
deșertăciunilor“. 
nemulțumește, totul mi

(o lume pe care imaginația mea și-a plăsmuit-o așa cum 
• și-o dorește, adică ideală,) nu e rezultatul decepțiilor re

zervate de realitate ? Inima mea nu poate să accepte 
jumătăți de măsură. Dar am comis o inadvertență fla
grantă (cel puțin în aparență). Spuneam mai înainte că 
nu am suferit de nici o decepție în dragoste. Intr-ade
văr cum pot să numesc asta decepție, cînd prietenul 
meu ține la mine atît de mult, face totul pentru mine, 
pentru fericirea mea și crede că sînt fericită (unica lui 
greșeală, poate) iar eu îi admir calitățile reale pentru 
care (de ce să n-o spun ?) e invidiat de mulți colegi. 
Din păcate, însă, îi piețuiesc numai efortul, pasiunea pe. 
care o pune în realizarea idealului său, ci nu în idealul 
însuși.

Nu sînt o utopistă și-mi dau seama că viața nu e o 
tavă de plăceri servite de-a gata și că fericirea constă în 
lupta pentru a obține ceva, mai mult decît dacă ai fi în 
posesia acelui „ceva“.

Blazarea mi-a pătruns însă pînă în măduva oaselor și 
dacă sensibilitatea nu mi-a fost complet adormită, asta

liclinică și trebuie să facă ocolul lumii. Nu întrerupefi 
lanțul Sfîntului Anton, care are încredere în dumneavoa
stră. Scrieți aceste rînduri de ÎS ori, în fiecare zi cîte una 
și vi se va îndeplini o mare dorință. O femeie din Baia 
Mare, grav, bolnavă, a primit lanțul și l-a continuat timp 
de 13 zile, după care s-a însănătoșit. Doamna Iacobes- 
cu a întrerupt lanțul și și-a pierdut fiul. Doamna Dra- 
gomirescu a cîștigat zece mii lei. Un cetățean din Buda
pesta a întrerupt lanțul și a murit. Nu întrerupefi lan
țul Sfîntului Anton. Sfîntul Anton se roagă pentru dum
neavoastră.

Sfinte Antoane ! Dacă tot * cadă o mină sau, și mai 
nu. exiști, fă ceva împotri
va celor ce se țin de ast
fel de tîmpenii, fă să le

rău, fă-i să se 
ceva serios în 
rog eu frumos.

apuce 
viață !

că nu

s
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CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

DE LA OM LA OM

M. Petrică, Focșani : „Dragă tată ! Cred 
înșel atunci cînd sînt convins că titlul scrisorii mele 

face din toată ființa 
dumneavoastră un semn 
de întrebare. încă de mic 
fusesem terorizat de o în
trebare groaznic de crudă: 
cine este tatăl meu ? Cu 
ocazia împlinirii a două
zeci de primăveri am aflat 
ceva unic și nespus de 
prețios : că îmi sînteți tată. 
Vă rog să-mt răspundeți cît

mai urgent, ca de la tată la fiu“.
Dragă fiule ! îmi 

iertare că te-am lăsat atî
ta vreme fără grija mea 
părintească, dar, după 
cum reiese din amănuntul 
privind frumoasa vîrstă pe 
care o ai, am săvîrșit, pro
babil, păcatul în anii școlii 
primare, ceea ce explică 
întru totul atitudinea mea

ajuns aici din lipsa unui de ION BĂIEȘU

face (spre nenorocirea mea) să simt și mai intens cruzi
mea hărțuielilor sufletești zilnice.

Știu că, teoretic, explicații și soluții salvatoare se gă
sesc cu zecile, și mulți se vor oferi să mi le dea. E nor
mal, cînd te caracterizează optimismul, setea de dra
goste de viață cînd nu ai simțit niciodată ceea ce simt 
eu cu otita intensitate ești sigur că vei molipsi cu opti
mismul tău șt pe cei copleșiți de pesimism și poate că 
încrederea cu care vin la dumneavoastră (făcînd mărtu
risiri confidențiale cu atîta sinceritate), mă va ajuta să 
găsesc utilitatea soluțiilor pe care le voi primi, fiindcă 
(trebuie s-o recunosc), îmi dau seama că mă găsesc pe 
un drum greșit, care mă va face să tind (un timp), la o a- 
taraxie completă, într-un moment cînd viața poate să-mi 
pară mai frumoasă ca oricînd, într-un moment cînd pot 
să mai cred că întreaga lume îmi aparține.

Ar fi trist ca mai tîrziu, privind în urmă, să nu simt 
decît regrete.

Poate că ceea ce v-am scris e revoltător, dar nu v-am 
spus decît adevărul și vă voi fi foarte recunoscătoare 
aacă veți fi avut răbdarea necesară pentru a citi o scri

soare atît de confuză și poate plictisitoare.

cer condamnabilă. Vino de ur
gență la București, să-ți fao 
cîteva costume de haine, 
să-ți dau cîteva mii de bu
zunar și să te îmbrățișez cu 
drag, că ar fi păcat să ai 
un tată ca mine și să nu 
profiți de pe urma lui. Dar 
grăbește-te.

Cu multă stimă și decpnță 
F. LUCIA

Confesiunea 
voastră (foarte 
scrisă, 
pare, 
tărie, 
lume 
ța cu

dumnea- 
fiumos 

de altfel) mi se 
iertați-mă, o coche- 

Cînd o întreagă 
își consumă existen- 
atîta gravitate e.

intr-adevăr, de neîngăduit 
să te declari trist fără nici 
un motiv, adică să suferi 
pentru plăcerea de a su
feri. Luați viața în serios. 
Visul nu mai e de mult o 
profesie onorabilă.

lon râliez și eu criticilor adre-Ion Barbu, Petrila : „Mă raliez și eu criticilor adre
sate antrenorului Angelo Niculescu pentru greșelile să- 
vîrșite în alcătuirea formației care ne-a reprezentat în 
Mexic. Țin a felicita întreg grupul de scriitori-crohicari 
pentru excelentele cronici mexicane (o mențiune în plus 
pentru Fănuș Neagu, care face adevărată literatură 
chiar și în aceste miei cronici) și vă trimit cîteva cari
caturi la adresa antrenorului Angelo Niculescu".

P. Foca, Predeal : „Tov. Băieșu. Sînt un soț și un tată 
care vă scriu, dacă este posibil a se publica aceste rin- 
duri pentru a .înțelege și soția mea Leontina. Soția mea 
Tinuța, așa îi spuneam, s-a îndrăgostit de un tînăr mai 
tînăr ca ea, cu care a trăit pînă am aflat eu. Am avut 
discuții, ea a spus că a greșit,am iertat-o, dar nu a i e- 
cut mult și a repetat povestea. Am plecat din acel loc 
ca să fie mai bine. Am ajuns la Bușteni. Aici s-a apu
cat iar de prostii, venea tîrziu acasă și găsea diverse 
motive de scuză, pînă cînd nu am mai putut răbda. Am 
mers la servici la ea, a promis că nu mai face, dar iar 
se încurca cu cineva. Acum s-a mutat la un Don Juan 
de 40 de ani, care după ce a invitat-o la un film, a 
dtis-o acasă, iar ea s-a atașat de el, acum, locuiesc îm
preună în două camere mici. Am căutat să stau de vor
bă cu ea, promite că vine, dar de venit nu vine. Doresc 
ca aceste rînduri să fie de învățătură și ei și altora care 
fac ca ea“.

Și eu doresc la fel, con
vins fiind că acesta este

singurul lucru rezonabil 
care ne-a mai rămas.

Marcu Elena, Brașov : „Nene Băieșule ! Nu știu bine 
cum să încep aceste rînduri deoarece sînt timidă și 
jenată pe suflet de un lucru care-mi șade pe inimă. Am 
douăzeci și unu de ani, nu m-am căsătorit pînă acum 
deoarece am zis să-mi petrec și eu viața. M-am îndră
gostit de un băiat care era pe-aici, în Brașov. Așa ne-am 
îndrăgostit amîndoi de nimeni nu mai credea că o să 
ne mai despărțim, dar el a fost atît de rău cu mine, ci, 
a plecat și mie nu mi-a spus nimic. Ne înțelegeam bi-’e, 
în sensul că îi dam și bani de buzunar cînd avea nevoie. 
Vă rog frumos să-i spuneți urgent să vină înapoi, că tot 
îl găsesc și va fi de țău, că îl dau pe mîna miliției, că 
a lăsat la mine un lucru care îl va costa scump. El se 
numește Gheorghe“.

stau 
mea 
cam 

un

Gh. Artur, Focșani: „Doresc să vă adresez rugămin
tea de a publica aceste rînduri. Voi fi scurt. Vreau să 
mă căsătoresc cu o tînără din județele lovite de inun
dațiile -naturale ce au avut loc. Dacă cunoașteți o ase
menea persoană, puneți-mă în legătură“.

De două ceasuri 
și-mi chinuiesc biata 
fantezie ca să ghicesc 
ce lucru poate lăsa 
bărbat în casa unei femei
din care dispare fără ur
me și pentru care poate 
încăpea pe mîna miliției. 
Scrieți-mi și mie despre ce 
e vorba și vă promit că 
n-o să spun la nimeni.

ar 
fața 
noi 
el

Ceea

Ce să înțeleg din aceas
ta, dragă tovarășe Artur 
din Focșani ? Că vrei să 
dai o mîna de ajutor res
pectivelor județe lovite de

inundații... naturale sau că, 
pur și simplu, vrei să te 
însori ? Lămurește-mă, ca 
să știu cum procedez.

Lanțul Sf. Anton. AcestAnonim, județul Vrancea :
lanț se transmite din om în om. Ea a început dintr-o po-

Dan Smeurescu, Poiana 
Țapului : Sînt emoționat 
de laudele pe care mi le 
aduceți pentru articolele 
pe care le-am transmis 
din Mexic. Vă înțeleg și 
apriga mînie, împotriva 
antrenorului Angelo Nicu- 
lescu care a refuzat lui 
Răducanu, Dan Coe, Do-

brin și Deleanu drep
tul de a-și arăta talentul 
în fața lumii iubitorilor de 
fotbal. Am încercat din 
toate răsputerile să-l con
ving pe profesorul Angelo 
că respectivii jucători 
fi schimbat în bine 
echipei noastre, dar 
am zis ce-am zis, iar 
a făcut ce-a făcut,
ce continuă să mă uluias
că- nespus- -este că respec
tivul antrenor se lăuda re
cent, într-un interviu, 
chiar și cu înfrângerile su
ferite de echipă. Dar acum 
Federația a tras deja cor
tina peste povestea Mexi
cului și orice discuție este 
o pierdere de vreme.

9 SCENA
Scenele bucureștene se pre

gătesc pentru începutul noii sta
giuni :

• La Teatrul de Comedie au 
început repetiții cu „ARCA 
BUNEI SPERANȚE“ de I. 
D. Sîrbu. Un tînăr absolvent al 
secției de regie teatru Geo Be
rechet își face debutul în Capi
tală în această coproducție cu 
Televiziunea și alături de sce
nografa Teodora Dinulescu. în 
distribuție : Amza Pellea, Mihai 
Pălădescu, Silviu Stănculescu. 
Irina Demian, Liliana Țicău, 
VI. Găitan Intr-un stadiu avan
sat se află alte două viitoare 
premiere : prima „ALCOR ȘI 
MONA“ — muzical după „Stea
ua fără nume", adaptare și re
gie — Sanda Mânu, muzica Ca
melia Dăscălescu, cuplete — 
Flavia Buref și scenografia Dan 
Nemțeanu. Tripticul protagoniș
tilor se identifică cu trei vîr- 
furi actoricești : Stela Popescu, 
Silviu Stănculescu și Iurie 
Darie ; a doua „CHER ANTO- 
INE“ de Anouilh în regia lui 
Lucian Giurchescu și decorurile 
concepute de Dan Nemțeanu. 11 
vor reîntîlni cu această ocazie, 
la rampa Teatrului de Comedie 
pe Radu Beligan, alături de 
Sanda Toma, Marcela Rusu, 
Nineta Guști, Mircea Septilici, 
Cornel Vulpe și alții...

• La Teatrul Ion Creangă —
prinde contur scenic „PRES
TIGIOASA LOREDANA“, piesa 
cuplului Bursan—Panca, în regia 
lui Ion Lucian și Anca Bur
san. O piesă inspirată dintr-un 
moment important în viața unui 
tînăr : absolvirea facultății.

Creatorii eroilor din jurul Lo- 
redanei, aflați în ultima vacanță 
la mare sînt : Daniela Anencov, 
Jeanine Slavarache, Magda Po- 
povici, Șerban Cantacuzino, 
Romeo Stavăr, Mihai Butnaru, 
Gabriela Vlad. Mircea Mușa- 
tescu.

• In foaierele Teatrului Bu- 
landra — tripticul artistic David 
Esrig — Marin Moraru și Gh. 
Dinică repetă un Beckett mult 
așteptat : „ÎN AȘTEPTAREA 
LUI GODOT“.

• O altă tînără regizoare 
Olimpia Arghir — Varadi va 
aduce în luminile rampei — la 
Teatrul Ion Vasilescu — un Eu
gen Ionescu în premieră pe 
țară : „JACQUES SAU SUPU
NEREA“. Din distribuție : Cris
tina Deleanu, Mihaela Dum
bravă, Mihail Stan, C-tin Răș- 
chitor, Sanda Maria Dandu, 
Dominic Stanca.

Raidul nostru printre premie
rele de la toamnă îl vom con
tinua săptămîna viitoare.

• PORTATIV
Și în această săptămînă, Ra

dioul și Televiziunea continuă 
să ofere iubitorilor de artă po
sibilitatea de a asculta cîteva 
substanțiale programe de muzi
că simfonică și camerală.

Duminică în obișnuitul concert 
de la ora 11, vom putea asculta 
cîteva piese interpretate de ce
lebra Orchestră simfonică din 
Bamberg sub conducerea dirijo
rului Ileinz Wallberg. In pro
gram : Simfonia nr. 36 de Mo- 
zart, poemul lui Richard Strauss 
„Till Eulenspiegel“, Simfonia 
l-a de Johannes Brahms.

Joi seara la ora 20, Televiziu
nea ne permite, de asemenea, să 
evocăm și personalitatea unora 
dintre marii maeștri ai baghetei 
— Zubin Mehta, dirijorul care 
ne-a dezvăluit în 1967, în frun
tea Orchestrei din Los Angeles, 
resursele unei arte cu totul deo
sebite. în programul de joi sea
ra vom putea asculta Simfonia 
a IlI-a „Eroica“ de Beethoven 
și Concertul nr. 2 pentru pian și 
orchestră de Mc Dowell.

Printre multe alte lucrări 
programele radiofonice ne mai 
promit să ascultăm în această 
săptămînă opera „Zamolxe“ du
pă Lucian Blaga a tânărului 
compozitor Liviu Glodeanu (luni 
dimineața), o nouă piesă cora
lă a lui Doru Popovici „Cu toate 
vetrele" pe versuri de Ion Brad 
(joi dimineața) și Sonata a IlI-a 
op 2 și 3 de Beethoven din ci
clul interpretat de Arthur 
Schnabel, ciclu pe care îl vofn 
putea integral asculta în acest 
„an Beethoven“ (vineri seara).

• T. V.
Micul ecran ne invită la un 

bogat și interesant program 
pentru cinefili :

— Duminică 12 iulie pr. T la 
ora 20,30 Doris Day — celebră 
urmașă a genului Marlyn Mon- 
roe, Rock Iludson și Tony Ken-

In „Semaforul verde“ o vom ve
dea, in sfîr'șit, pe Jean Seberg, 
cunoscută vedetă internațională

dall în comedia „Confidența 
unei perne“.
• La Telecinemateca de 

miercuri 15 iulie : „Viva Villa“, 
film închinat revoluției mexi
cane de regizorul John Conway. 
Pancho Villa, erou devenit le
gendar este întruchipat de o cu
noscută vedetă americană ; 
Mallace Berry.

• Sîmbătă 16 iulie, în pre
mieră pe țară „Semaforul verde“ 
al lui Jean Becher, cu Belmondo 
și Jean Seberg.

• Iubitorilor muzicii Televi
ziunea le dedică, incepind de 
sîmbătă 18 iulie (pr.II, ora 21,15) 
o noua emisiune : „Seara melo
manului“. La dispoziția tele
spectatorilor va sta arhiva mu
zicală T.V. din cadrul căreia, 
pentru început, scriitorul Mircea 
Horia Simionescu va desprinde 
capodopere ale muzicii clasice 
(Beethoven și cvartetul Philar- 
monia) și Dansuri simfonice cu 
Sergiu Celibidache.
• Un moment teatral intere

sant — marți 14 iulie ia ora 
20 — în regia lui Ion Cojar — 
„Rosmerholm" de Ibsen.

Ion Cojar ne acordă un mi- 
crointerviu :

— Va fi un spectacol de tea
tru filmat ?

— Este un spectacol de tele
viziune, după o foarte obișnuită 
„adaptare“, piesa lui Ibsen pre
zentată în 140 de minute. Mai 
puțin obișnuită poate este dis-

tribuția formată din „capete de 
afiș“ : Leopoldina Bălănuță,
Olga Tudorache, Rebengiuc, 
Cozorici, Nițulescu, Jean Lorin.

— Ce posibilități noi v-a ofe
rit aparatul de filmat în valori
ficarea textului ibsenian ?

— Am încercat o trnspunere 
a textului în așa fel incit valo
rile sale, conținute în conflict, 
în dialog, în universul ideilor 
pe de o parte, și în stilul spe
cific realist psihologic, pe de 
alta, să funcționeze fără prea 
mari deosebiri față de modali
tatea interpretării lor în teatru. 
Nu cred că e obligatoriu în 
transpunerea pentru televiziune 
a unei piese de teatru, abordarea 
textului numai cu mijloa
ce specific filmice. Ar fi prea 
simplu și mecanic. Fiind prima 
mea experiență în acest tip de 
spectacole, evident că nu cred 
să fi putut pune in valoare tot 
ce gindesc despre această mo
dalitate, despre îmbinarea in 
spectacolul pentru micul ecrpn 
a procedeelor specifice teatru
lui cu cele ale autonomiei de 
mișcare deținute de aparatul de 
filmat“.

• PLASTICĂ
• La Galeriile Apollo : lu

crări de pictură, desen, grafică, 
sculptură compun expoziția ce 
se va deschMe luni 13 iulie.

Semnatare : Gabriela Pătulea— 
Drăguț, Iulia Oniță și Adina 
Caloenescu.

• La Galeriile Galateea — un 
debut : Vladimir Victor Cicba- 
nu expune, la prima sa confrun
tare cu publicul, o selecție de 
lucrări de grafică.

9 ECRAN
• Muzică multă și bună, o 

poveste de dragoste, vedete 
strălucitoare in peisaje superco- 
lorate, premiile Oscar 1965 pen
tru cea mai bună producție a- 
mericană a anului, pentru regie, 
montaj și aranjamente muzica
le : în „SUNETUL MUZICII“ — 
musical cinematografic oferit 
de D.D.F. pentru deconectarea 
bucureștenilor. Pentru transpu
nerea lilmică a acestei comedii 
muzicale de succes, (muzica Ri
chard Rogers), regizorul Robert 
Wise a ales nume sonore : Julie 
Andrews, Cristopher Plummer, 
Eleanor Parker.

• Studioul Lenfilm este pre
zent, in această săptămînă, cu 
o producție recentă „CEI 5 / N 
CER“ — în regia lui Vlad,>nir 
Sredel. 5 militari sovietici într-o 
dramatică luptă inegală cu for
țele naziste pe teritoriul ocupat. 
Din distribuție : Gleb Selianin, 
Gherman Iușko, Ditman Richter.

• La cinematograful Repu
blica ne vom reintilni cu popu
larul actor Peter Sellers în 
„PETRECEREA“ regizată de 
Blake Edwards. Parteneri în 
încurcăturile comice : Claudine 
Longet, Natalia Borisova, Co- 
rinne Colle.

Rubrică redactată de 
LILIANA MOLDOVAN 
și I. SAVA
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Anchetă realizată 
de ANDREI BANC 

și GABRIELA NEGREANU

Profesorul universitar doc
tor docent ALEXANDRU 
MIHUL, șeful Laborato

rului de Fizica Energiilor înal
te de la Institutul de Fizică 
Atomică, de curînd numit direc
tor adjunct științific la Institutul 
Unificat de Cercetări Nucleare 
de la Dubna, a avut amabilita
tea, cu puțin înainte de a pleca 
din țară pentru a-și lua în pri
mire noua funcție, să ne vor
bească despre unele din proble
mele la zi în domeniul energiilor 
Înalte.

— Tovarășe profesor, ști
ind că dumneavoastră și co
lectivul pe care-1 conduceți 
studiați particulele stranii 
— cum au fost numite con
vențional particulele care 
apar în perechi — v-aș ruga 
să ne vorbiți despre cerce
tările mai interesante efec
tuate în ultimul timp in la
boratorul pe care-1 condu
ceți.

— în laboratorul nostru, în
ființat în 1961, se studiază în 
general int.eracțiile particule
lor elementare la energii înal
te prin metodica camerelor cu 
bule, după materiale primite 

' de la Institutul Unificat de 
Cercetări Nucleare de la Dubna 
și de la Centrul European de 
Cercetări Nucleare de la Ge
neva. Ne interesează mai ales 
particulele stranii, dintre care 
s-au pus în evidență și la noi, 
în 1969, în domeniul energiei 
de 20 GeV, produceri rare (an- 
tilambd.a) De asemenea, în 1966 
s-a evidențiat corelația impul
sului transversal cu cel longi
tudinal pentru particulele ele
mentare produse în interacții, 
care corelație se studiază în 
continuare și acum.

— Cred că ar fi necesar să 
explicați mai pe larg...

— Problema este pentru noi 
foarte importantă, dar pentru 
nespecialiști..., în sfîrșit, are o 
importanță ceva mai greu de în
țeles. Am să încerc. După ce 
ciocnesc ținta, particulele ele
mentare cu energii foarte înal
te tind să-și păstreze direcția 
de mișcare inițială, de la care 
există totuși abateri. Vectorul 
impuls al particulelor care își 
schimbă direcția de mișcare 
poate fi descompus după : di
recția particulelor „ciocnitoare“ 
și direcția perpendiculară pe 
aceasta, obținîndu-se astfel 
ceea ce se numește impuls lon
gitudinal și transversal. Acesta 
din urmă este important pentru 
că se comportă ca un invariant 
Lorentz. (rămîne constant în 
diverse sisteme de referință). 
Corelația care se stabilește în
tre cele două impulsuri, eviden
țiată după cum v-am spus în 
1966 de către noi și un grup de 
cercetători polonezi, la diferite 
particule, reprezintă o lege fi
zică, din studiul și generaliza
rea căreia se poate ajunge la 
o teorie cu consecințe impre
vizibile în întregime. Studiul

K APROPIEM DE DEZLEGAREA 
SECRETELOR EMGMIATICIILUI AIIITRIAO 
© Nu cred intr-o invadare a științelor uma

niste de către matematică

NE DECLARĂ

Membru corespondent al Aca
demiei de științe din Ungaria, 
șeful catedrei de fizică teore
tică și rector al Universității 
din Budapesta prof. dr. CARO- 
LY NAGHY își desfășoară cer
cetările în domeniul particole- 
lor elementare acordînd o aten
ție deosebită enigmaticului 
neutrino.

— După cîte știm, interac
țiunile între particulele elemen
tare sînt clasificate azi în pa
tru categorii : tari, electromag
netice, slabe și gravitaționale.

Ce amănunte ne puteți oferi 
in legătură cu interacțiunile 
slabe, adică cele legate de cer
cetările dv. proprii ?

— Vedeți, dacă noi am ajun
ge să cunoaștem și să înțele
gem legile care guvernează lu
mea particolelor elementare am 
face un mare pas înainte în în
țelegerea celor ce acționează la 
seara macrocosmosului. Fizica 
atomică ne oferă azi mereu par- 
ticole noi, dar din păcate nu 
avem încă o explicație a con
dițiilor ce determină nașterea 
lor și interacțiunile ce se pro
duc între cele peste o sută de 
așa numite particole elemen
tare.

— Cam multe ca să fie chiar 
toate elementare... De aici pro
babil și interesul cu care a fost 
primită teoria quarkurilor.

— Da. se caută intens o cale 
de sistematizare a acestei jerbe 
de particole. Sîntem pe aproa
pe, ne învîrtim, ca într-un joa 
de copii pe lîngă cauze ; frige, 
putem spune dar tocmai asta ne 
scapă : cauzalitatea. Se presu
pune că ar exista trei particole 
de bază... La ora actuală cea 

corelației a fost extins în la
boratorul nostru asupra parti
culelor stranii, unde, de aseme
nea, s-a evidențiat o regulari
tate a corelațiilor, fapt care a 
constituit subiectul unei recen
te teze de doctorat, cu mare 
răsunet în cercurile de specia
litate.

PARTICULELE
STRANII SI 
QUARK-UL

@ Fizicianul nu se poate lipsi 

de imaginație pentru a 

avea păreri și nici de curaj 

pentru a le susține

NE DECLARĂ

Prof. dr. docent 
ALEXANDRU MIHUL 
Universitatea din București

— Știm că se cunosc la 
ora actuală peste 100 de 
particule elementare, dintre 
care antisigma a fost pusă 
în evidență pentru prima 
oară de către dumneavoas
tră, acum cîțiva ani, la 
Dubna. Cercetările intense 
efectuate in ultimii ani in 
domeniul teoriei particule
lor elementare au condus 
pînă acum Ia o teorie în 
stare să le sistematizeze 
și să le explice proprietă
țile ?

— Teoria unitară a interac- 
țiilor tari încă n-a fost găsită,

Prof. dr. 
CAROLY NAGHY 

Universitatea din Budapesta

mai interesantă teorie este cea 
a quarkurilor. Dar părerile fi
zicienilor sînt împărțite. Rezer
vele apar din cauză că acest 
quark, conform ipotezei lui 
Geli Mann ar fi o particolă cu 
sarcină subunitară, fenomen 
încă neîntîlnit. In septembrie 
anul trecut, la Budapesta a avut 
loc o conferință științifică la 
care un cercetător australian a 
comunicat identificarea a cinci 
quarkuri. Părerea mea este că 
nu ne aflăm în fața unei desco
periri reale și rezervele mele 
sînt împărtășite de alți fizi
cieni. Acum o lună, în S.U.A. 
s-a anunțat identificarea unui 
quark. Ținînd cont de condițiile 
în care s-a desfășurat experien
ța. rezultatul e probabil mai si
gur decît cel australian. Totuși 
va trebui să mai așteptăm pînă 
la confirmarea existenței acestei 
particole.

— Ce lucruri noi în domeniul 
neutrinoului au adus cercetările 
dv. ?

— După cum știți această par
ticolă, cea mai ciudată din na
tură, poate străbate distanțe 
uriașe în cosmos aducîndu-ne 
informații despre regiunile cele 
mai îndepărtate ale universu
lui. Cea mai interesantă carac
teristică a sa o constituie fap
tul că... nu are aproape nici o 
caracteristică observabilă. Și to
tuși, azi știm foarte multe lu
cruri despre neutrino. De pildă 
s-a constatat recent că există 
două tipuri de neutrino. Unul a- 
pare în emisiile beta (electroni 
neutrino) iar altul la dezintegra
rea mezonilor pi care dau miouni 

ele continuînd să se explice 
parțial prin diverse modele, 
extrapolări ale modelelor din 
fizica nucleară. Cu ajutorul 
teoriei grupurilor s-a stabilit o 
sistematică, în care din păcate 
n-au putut fi introduse toate 
particulele cunoscute. Aceasta 
marchează, evident, slăbiciunea 

sistematicii, dar nu poate fi 
departe vremea cînd această 
slăbiciune va dispărea.

— Pentru că ați vorbit de 
slăbiciunea sistematicii — 
să fie oare quarkurile, des
pre care se discută atît, una 
dintre simptomele ei, sau 
ele oferă perspective de „re
generare" superioară ?

— Formalismul matematic pe 
care se bazează actuala siste
matică cere existența quark-u- 
rilor, un fel de subparticule, 
de fapt particule elementare 
cu sarcină fracționară care ar 
forma constituienții particule

și neutrino miuoni. Știm că cei 
doi neutrino sînt diferiți fiindcă 
dacă ar fi identici ar da naștere 
la reacții asemănătoare. (Ei nu 
au fost încă identificați dar s-a 
constatat că reacțiile pe care le 
provoacă sînt diferite). Părerea 
mea personală este că neutrinul 
miuon ar putea avea masă de 
repaus. în ultimii șase ani, por
nind de la această ipoteză, am 
efectuat un număr de reacții 
miuonice și la ora aceasta cred 
că dacă neutrinul ar avea masă 
de repaus, cea a neutrinului 
miuon ar fi de cel puțin cinci ori 
mai mică ca a celuilalt. Prin 
prisma dezvoltării viitoare a 
științei, fizica neutrinului are o 
mare importanță fiindcă ne per
mite să culegem informații din 
profunzimile cosmosului. Dar 
pentru a izbuti trebuie să cu
noaștem mai întîi natura acestor 
particole.

— Sînteți fizician și în ace
lași timp rectorul unei univer
sități, instituție prin excelență 
dedicată studiilor umaniste. 
Cum vedeți dv. pătrunderea 
matematicii și a științelor exac
te în domeniul literaturii și al 
creației artistice ?

— Nivelul predării matema
ticii în licee e azi foarte ridi
cat. Cred că ceea ce se predă 
aici e suficient pentru lingviști. 
La universitatea din Budapesta 
toți studenții de la biologie, geo
logie, chimie, fizică, în anul I 
studiază matematica. Pentru fi
lologi ca și pentru cei ce au 
nevoie de o aprofundare a cu
noștințelor matematice din 
punctul lor de vedere, aspiran
tura oferă o posibilitate. Eu nu 
cred într-o invadare a științe
lor umaniste de către matema
tică.

lor elementare cunoscute. Dacă 
s-ar dovedi existența lor, o 
mare parte din eșafodajul teo
retic al fizicii actuale ar trebui 
transformat, dar faptul ar mar
ca în același timp o importan
tă cotitură înspre realizarea 
unei teorii unitare în domeniul 
particulelor elementare. Ori
cum, cele cîteva comunicări 
despre descoperirea quarkurilor 
par a fi eronate. Părerea mea 
este că încă nu înțelegem bine 
sistematica și că quarkurile pot 
fi particule reale, cu proprie
tăți necunoscute.

— Revenind acum la spe
cialitatea dumneavoastră, 
v-aș ruga, tovarășe profesor, 
să ne vorbiți despre direc
țiile actuale de dezvoltare în 
fizica energiilor înalte.

— Partea experimentală a fi
zicii energiilor înalte se va 
dezvolta prin mărirea preciziei 
experiențelor și prin mărirea 
energiei, aceasta prin construi
rea unor noi tipuri de accele
ratori. Aceleratorii existenți nu 
accelerează decît particule în
cărcate, iar pentru mărirea 
energiei acestora este necesară 
amplificarea de mai multe ori 
a cîmpului, ceea ce pretinde un 
consum de energie foarte mare, 
fonduri numeroase, etc. Rezul
tate mai bune s-ar putea obți
ne prin mărirea artificială a 
sarcinii particulelor, prin in
troducerea particulelor grele 
într-un nor de particule ușoa
re de sarcină inversă, altfel 
spus... prin înhumarea mai 
multor sarcini la aceeași par
ticulă. Principiul teoretic se 
cunoaște _ demult ; principiul 
de funcționare al acceleratoru
lui bazat pe această metodă, 
acceleratorul coerent, a fost 
enunțat de fizicianul sovietic 
V.I. Wexler, și în prezent se 
lucrează în mai multe țări la 
realizarea tehnică a acestui tip.

— Vă mulțumesc. Iar a- 
cum, pentru că dumneavoas
tră funcționați și ca profe
sor, permiteți-mi să vă cer 
părerea asupra condițiilor 
pe, care trebuie să Ie înde
plinească un fizician „util".

„Proprietățile" unui fizi
cian ?... Cu plăcere, și am să 
mă refer mai ales la cele pe 
care nu prea Ie vezi des în 
jur. In primul rînd unui fizi
cian experimentator — e me
seria mea — îi trebuie o foar
te solidă pregătire tehnică, ne
cesitate pe care facultățile 4 
noastre nu o asigură. Fizicienii " 
noștri nu știu să fie și ingi
neri. Apoi, evident, o bună pre
gătire teoretică, cu posibilități 
de calcul și cunoștințe largi, 
este absolut indispensabilă. Mai 
adaug că fizicianul nu se poate 
lipsi de imaginație — pentru a 
avea păreri, nici de curaj — 
pentru a și le susține, nici de o 
aparatură utilă la dispoziția sa.

Și cred că asta îi ajunge...

Energia soarelui este'- inestimabilă. Numai o mică parte din ea 
este valorificată de către om cu ajutorul bateriilor solare. Recent 
un grup de cercetători englezi a reușit să pună la punct un nou 
sistem de conversie a energiei solare în energie electrică, cu un 

randament deosebit. In fotografie noul aparat.

Spafiul este intr-adevăr tridimensional!
V-ați întrebat vreodată de cp spațiul înconjurător are 3 di

mensiuni — lungime. lățime și1 înălțime ? Acest subiect a con
stituit subiect de controverse și discuții pentru filozofi și oameni 
de știință de-a lungul întregii istorii a gindirii omenești.

Recent, un fizician germăn, dr. VV. Biichel, a demonstrat cu 
ajutorul teoriei matematice că spațiul înconjurător, căruia i se 
aplică legile mecanicii clasice, este neapărat tridimensional. Dacă 
se încearcă aplicarea legii atracției universale într-un spațiu cu 
5 dimensiuni, de exemplu, se constată că această lege existentă 
obiectiv, și-ar înceta acțiunea. La fel, în cazul atomilor stabili, 
luind în considerație alte spații decît cele tri sau bidimensionale 
am ajunge, teoretic, Ia „căderea" electronilor pe nucleu datorită 
atracției electrostatice.

Macrocosmosul la microscop
Oamenii de știință au ajuns la concluzia că unele fenomene 

cosmice rare se pot explica numai prin intervenția unor forțe 
extrem de slabe ce se exercită la nivel atomic sau nuclear. Forța 
de gravitație, electromagnetismul sau interacțiunile puternice 
între atomi nu au nici un amestec în unele fenomene cum ar fi 
stelele supergrele sau exploziile supernovelor. Potrivit unei ipo
teze emisă recent, cauzele acestor fenomene cosmice le-ar re
prezenta forțe de atracție sau repulsie atît de slabe incit ele nu 
ar putea fi măsurate în cele mai precise laboratoare științifice. 
De exemplu, forțe de repulsie extrem de scăzute ce se exercită 
la nivelul particulelor nucleare ar menține în echilibru densi
tățile de peste 10” grame pe centimetru cub din stelele neutro- 
nice.

T\rof. dr. VLADIMIR HOT- 
KIEVICI, membru cores
pondent al Academiei de 

științe a R.S.S. Ucrainene, este 
șeful catedrei de fizică expe
rimentală la Universitatea din 
Harkov și, în același timp, 
rector al acestei instituții de 
învățământ superior. Prezența 
unui fizician la conducerea uni
versității este, probabil, mai mult 
decît o întîmplare fiindcă aici 
funcționează trei facultăți de fi
zică.

— Ele sînt profilate pe princi
palele probleme ale acestui do
meniu, ocupîndu-se de fizica 
corpului solid, fizică tehnică și 
radiofizică. Lucrările catedrei 
mele, desfășurate în colaborare 
cu laboratorul de fizică a corpu
lui solid din Harkov, cel mai 

'vechi din U.R.S.S. cu acest pro
fil, sînt concentrate în direcția 
supraconductibilității.

— Domeniu care se pare că 
are perspective fabuloase dacă 
vor fi învinse cîndva actualele 
dificultăți tehnice.

— într-adevăr, perspectivele 
sînt foarte largi și cred că sîn
tem pe calea cea mai bună în 
ceea ce privește depășirea obsta
colelor legate de necesitatea u- 
tilizării temperaturilor foarte 
joase.

După cum se știe, o serie de 
metale, la temperaturi foarte a- 
propiate de zero absolut își pierd 
practic orice rezistență electrică, 
intervalul de temperatură în care 
se produce această bruscă trans
formare a conductibilității este 
mai mic de 0,001° C, iar rezis
tența scade la mai puțin de 10-’1 
din valoarea inițială. Tempe
ratura de tranziție (momentul a- 
pariției fenomenului este maximă 
la tehnețiu : 11,2“ K. La plumb, 
de pildă, atinge 7,20 K. Supra- 
conductibilitatea permite trans
portarea curentului fără pierderi 
sau menținerea unui curent în
tr-un circuit închis un timp, in
definit de lung. Prof. Hotkievici 
ne-a prezentat cîteva rezultate 
recente obținute la Harkov în a- 
cest domeniu.

— Supraconductibilitatea poa
te aduce schimbări extraordinare 
în construcția mașinilor energe
tice și în transmisia energiei e- 
lectrice. Pentru aceasta trebuie 
însă rezolvată problema tempe
raturii. A menține sute și mii de 
kilometri de conductori sau agre
gate întregi la temperaturi apro
piate de zero absolut chiar dacă 
ar fi posibil tehnic ar fi total 
neeconomic. Ce alte căi sînt a- 
tunci posibile ? în primul rînd 
obținerea unor aliaje care să în
registreze fenomenul de supra- 

conductibilitate la o temperatură 
considerabilă.

— Ce înțelegeți prin conside
rabilă ?

— A, da, aveți dreptate — 
noi, fizicienii care lucrăm cu tem
peraturi foarte joase ne-am cam

DACĂ VOM OBȚINE 
SUPRACONDUCTIBILITA
TEA LA TEMPERATURA 
CAMEREI, TOATE EFOR
TURILE NOASTRE VOR 

FI JUSTIFICATE
0 Dacă aș fi tînăr m-aș face 

biofizici an

NE DECLARA

Prof. dr.
VLADIMIR HOTKIEVICI

Universitatea din Harkov

deformat noțiunile. Considerabi
lă înseamnă in acest caz 20° K. 
în același timp, continuînd 
ideea, trebuie realizate aliaje 
care să rămînă supraconductibile

am realizai sinteza 
ARTIFICIALĂ A VIRUSURILOR

9 Nu se poate forma un fizician capabil în
afara culturii umaniste, a 
artei etc.

literaturii,

NE DECLARĂ

Profesorul Ivan Supek este 
fizician. Sau, mai bine-zis — 
în primul rînd fizician, spe
cialitatea sa constituind-o stu
diile privind supraconductibi
litatea la temperaturi joase. 
Acum 20 de ani era unul din
tre inițiatorii programului de 
construire la Zagreb a unui 
Institut pentru cercetări fun
damentale în fizică, chimie și 
biologie. Astăzi, fără a-și pă
răsi pasiunea dinții, profeso
rul Supek conduce nu numai 
Universitatea din acest oraș, ci 
și Institutul de filozofie a 
științei, preocupările sale în- 
scriindu-se astfel într-un evan
tai foarte larg. Probabil, de 
aceea convorbirea noastră a și 
străbătut rapid terenul pro
blemelor de specialitate, zăbo
vind în jurul celor legate de 
formarea cercetătorilor.

— Fizica, chimia și biologia 
în titulatura unui institut re
prezintă deja un adevărat pro
gram...

— într-adevăr, unitățile de 
cercetare sînt, de obicei, spe
cializate în una sau alta din a- 
ceste ramuri. Totuși, cele trei 
științe constituie o unitate 
și e preferabil să fie stu
diate astfel. Pentru biolo
gia modernă, fizica și chimia 
s-au dovedit foarte importan
te, pentru studiul chimiei este 
foarte importantă fizica, iar a- 
ceasta, la rîndul ei, e puternic 
impulsionată de științele na
turii vii... Cu ajutorul meto
delor fizicii, de pildă, au fost 
dezlegate taine ale structurii 
moleculare. Una din conse
cințele acestor descoperiri o 
constituie sintetizarea virusu
rilor, experiență pe .care insti
tutul din Zagreb a reușit-o 

chiar în cîmpuri magnetice foar
te înalte. După cum știți cîmpul 
magnetic puternic anulează sta
rea de supraconductibilitate. Cer
cetările în acest domeniu ne-au 
obligat să construim solenoizi cu 
cîmpuri foarte ridicate — peste 
100 000 oerstezi, ale căror aplicații 

sînt foarte largi, mai ales în stu
diul plasmei.

— Și, implicit cel al energeti
cii termonucleare.

Prof. dr.
IVAN SUPEK

Universitatea din Zagreb

printre primele din lume. Nu 
trebuie să credeți că lucrăm 
numai în echipe mixte. Se stu
diază și teoria particulelor ele
mentare, teoria forțelor nu
cleare, probleme de fizica so
lidului. Au fost proiectate și 
construite un ciclotroh de 14 
Mev și un generator neutronic 
cu care s-au efectuat nume
roase experiențe.

— Ca fizician și, în același 
timp, conducător de universi
tate, cum vedeți formarea spe
cialiștilor în științele naturii ? 
Vi se pare utilă specializarea 
încă din liceu sau considerați 
preferabilă realizarea acestei 
diferențieri doar o dată cu ad
miterea în facultate ?

— Ideea .de specializare în 
care fizicianul, de pildă, să 
studieze numai ceea ce îi 
este necesar pentru înțelege
rea fenomenelor fizice mi se 
pare falsă. Indiferent că éa a- 
pare în liceu sau în facultate. 
Din păcate actualul sistem de 
învățămînț în licee constituie 
cel mai adesea un atac al me
moriei. Or, elevii trebuie în
drumați să învețe logic nu 
mecanic, să-și dezvolte fante
zia, formîndu-se fiecare ca 
personalitate umană înainte 
de toate, înainte chiar de a fi 
specialiști într-o anumită ra
mură științifică. Elevilor tre
buie să le predăm matemati
ca, limbile străine, gramatica 
și mai ales literatura naționa
lă și universală, să-i ajutăm 
să cunoască istoria țării lor, 
să fie receptivi la toate nou
tățile și, în același timp, să 
aibă sentimentul apartenen
ței la universalitatea culturii 
umane.

— Desigur, și în acest dome
niu. Cred că este evident ce 
perspective s-ar deschide pentru 
energetică în cazul transportu
lui curentului electric prin con
ductori fără rezistență. Aceasta 
nu este o ipoteză fantastică ci e- 
conomică, reală. Acum 20 de 
ani ea părea complet fantezistă, 
azi se fac deja calcule științifice. 
Evident, ea nu este încă renta
bilă dar se lucrează foarte intens 
în toată lumea pentru obținerea 
unor conductori cu temperaturi 
ridicate (în raport cu zero ab
solut).

— Care este recordul actual ?

— Deocamdată s-a obținut su
praconductibilitate numai pînă la 
23° K. Dar teoretic se poate ob
ține și la temperatura camerei. 
Toate cheltuielile de cercetare 
vor fi justificate dacă vom obți
ne o asemenea performanță. Lu
crările în curs urmăresc obține
rea supraconductibilității, pentru 
moment, la temperaturi de circa 
100° K.

— In actuala epocă de între
pătrundere a științelor cum ve
deți colaborarea fizicii cu alte 
discipline ?

— La universitatea noastră a- 
vem secții de astrofizică, geofizi
că, fizica planetelor și a Lunei, 
biofizică. Iată deci cîteva dome
nii. Mi se pare că universitatea 
este un loc ideal pentru stabili
rea unor contacte între discipli
ne diferite întrucît aici sînt reu
niți specialiștii și aparatura ne
cesară pentru a aborda cercetări 
comune aflate la granița cunoș
tințelor lor.

— Care vi se pare cea mai 
interesantă dintre aceste disci
pline ?

— Dacă aș fi tînăr și-ar trebui 
să-mi aleg o specialitate aș alege 
biofizica.

— Dv. fixați pentru fizican 
un program foarte puțin ma- 
tematicizant...

— Dar bineînțeles. Pentru 
un viitor fizician e mai bine 
să-1 citească pe Dostoievski 
decît să-și încarce memoria 
cu lucruri pe care nu le poate 
înțelege și stăpîni. Liceenii 
după părerea mea, nu sînt ca
pabili să-și însușească cuceri
rile fizicii moderne, care sînt 
prea abstracte și cer de. aceea 
o anumită maturitate de gîn- 
dire, iar în universitate cei 
care, elevi fiind, și-au format 
reprezentări greșite se adap
tează greu ritmului de preda
re. In schimb se lucrează ad
mirabil cu studenții care stă- 
pînese bine matematica în sen
sul formării unei gîpdiri ma
tematice, chiar dacă în preala
bil nu au îpvățat prea multă 
fizică. De aceea esențial nu mi 
se pare să-i izolăm pe ado
lescenți după barierele unor 
compartimente ca ale secțiilor 
umaniste sau realiste, ci să 
le asigurăm o orientare comu
nă. să le predăm matematica 
aplicată în fizică, astronomie, 
chimie, biologie, ca metodă de 
raționament, să Ie oferim a- 
ceste cunoștințe paralel cu 
cele de literatură. Fiindcă pen
tru a aborda cercetarea în 
științele exacte un tînăr tre
buie să aibe, în afara gîndirii 
logice, matematice, și o fan
tezie foarte dezvoltată. Or, a- 
ceasta se formează mai ales 
ca urmare a unei susținute 
preocupări pentru artă. Cred 
că vom greși grav dacă vom 
crea oameni cu o foarte strictă 
specializare, ei vor manifesta 
o insuficientă intuiție și fan
tezie, fiind incapabil să sesi
zeze ce e nou în domeniul 
lor.
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALI
RAPORTUL CONSILIULUI DE MINIȘTRI 

cu privire la măsurile pentru înlăturarea efectelor calamităților 

naturale din primăvara anului 1970
Stimați tovarăși deputați și 

invitați
Plenara Comitetului Central 

al Partidului Comunist Ro
mân, care și-a desfășurat zilele 
trecute lucrările, a analizat si
tuația creată ca urmare a 
inundațiilor ' catastrofale din 
primăvara acestui an și măsu 
rile ce trebuie luate pentru 
înlăturarea efectelor acestor 
calamități.

Vă rog să-mi permiteți ca. 
din însărcinarea Consiliului de 
Miniștri, să prezint in fața 
Marii Adunări Naționale unele 

concluzii cu privire la aceste 
inundații, precum și măsuri
le ce se impun a fi luate in 
vederea recuperării, pagubelor 
provocate și a realizării planu
lui de stat pe anul 1970.

După Cum este cunoscut, ca 
urmare a ploilor abundente, o 
mare parte a teritoriului țării 
a fost cuprinsă de inundații 
de o amploare fără precedent, 
care au provocat importante 
pagube economiei naționale.

Proporțiile inundațiilor se 
datoresc cantităților neobiș
nuit de marj de precipitații 
căzute, care. în unele regiuni, 
au ajuns pînă la 300 litri pe 
metru pătrat, precum și topirii 
bruște a zăpezilor din munți, 
ceea ce a făcut ca debitele u- 
nor rjuri ca Someș. Mureș și 
ale afluenților acestora să 
crească de 20—30 ori.

O creștere puternică a ape
lor s-a înregistrat și in bazine
le rîurilor Olt, Șiret. Prut. Su
ceava, Tîrnava Mare. Tirnava 
Mică. Arieș. Jiu, Crișurilor. 
precum și ale altor riuri mai 
mici, care s-au revărsat, inun- 
dînd suprafețe întinse de te
ren și centre populate, unele 
din acestea fiind inundate de 
două, de trei ori.

In aceeași perioadă. Dună
rea a prezentat creșteri, de ni
veluri. care au fost mai mari 
cu circa 80 cm. decit cele cu
noscute pînă acum.

Concomitent, a avut loc ridi
carea nivelului apelor freati
ce, care au provocat exces de 
umiditate și băltiri pe impor
tante suprafețe agricole. In a- 
ceeași perioadă, s-au produs 
mari alunecări de teren care 
au afectat peste 20 500 ha.

Calamitățile au lovit direct 
peste 1 500 de localități: au 
fost inundate circa 85 000 de 
case, dintre care aproape 
45 000 dărîmate sau grav a- 
variate; au fost, de asemenea, 
distruse total sau parțial circa 
20 000 de alte construcții — 
depozite, magazii, adăposturi 
pentru animale etc.

Au fost distruse sau avaria
te peste 1 700 km de căi fe
rate, 6 700 km. de drumuri na
ționale. locale și industriale, 
circa 30 000 metri liniari de 
poduri și podețe, aproape 
10 000 km. de linii de trans
port și distribuire a energiei 
electrice, precum și peste 2 000 
km. linii de telecomunicații, 
numeroase edificii social-cul- 
turale și construcții edilitar- 
gospodărești.

Au fost inundate 621 de u- 
nițăți și subunități industria
le și 309 șantiere de construc
ții,' producindu-se mari pagu
be prin distrugerea și avarie
rea de instalații, mașini, ma
terii prime, materiale, precum 
și prin nerealizarea unor mati 
cantități de mărfuri, datorită 
opririi activității productive.

în agricultură, apele au a- 
coperit o suprafață de peste un 
milion de hectare din care circa 
700 000 ha. cultivate cu griu, 
porumb, sfeclă, legume, dis- 
trugînd recolta in totalitate de 
pe cea mai mare parte. Ș-au 
pierdut zeci de mii de anima
le si păsări, importante canti
tăți de cereale și furaje, au 
fost distruse sere, solarii, sis
teme de irigat, plantații de vii 
și pomi, amenajări piscicole 
etc.

Din evaluările făcute rezultă 
că pagubele aduse economiei 
naționale se cifrează la peste 
10 miliarde lei. Mai greu lovi
tă a fost economia județelor 
Mureș, Satu-Mare. Alba; Hu
nedoara, Cluj, Sibiu, Bistrița- 
Năsăud, Arad, Sălaj. Vrancea, 
Tulcea, Gorj. Desigur. _ este 
greu de evaluat în bani tot 
ceea ce s-a pierdut în aceasta 
perioadă, efectele acestor cala
mități asupra avuției naționa
le fiind mult mai complexe.

Deosebit de dureroase sint 
pierderile ireparabile de vieți 
omenești. In timpul acestor ca
lamități s-au înregistrat 166 
de vidtime omenești identifi
cate și 14 dispăruți.

Trebuie arătat că. datorita 
acțiunii operative și energice a 
partidului, a organelor de stat 
și economice, a organizațiilor 
de masă si obștești, a întregii 
populații, pagubele pricinuite 
economiei naționale nu au 
luat o amploare și mai.

Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R si guvernul țârii au 
luat de la început măsuri foar
te substanțiale pentru a stăvi
li acțiunea distrugătoare a a 
pelor, concentrînd in acest 
scop uriașe mijloace materiale 
și forțe umane.

Th acele momente grele, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
ceilalți conducători de partid 
și de stat s-au deplasat opera
tiv în toate zonele calamitate. 
prezența secretarului general

prezentat de tovarășul IOSIF BANC,
vicepreședinte al Consiliului

al partidului în mijlocul popu
lației, analizele făcute la fața 
locului împreună cu organele 
locale de partid și de stat, cu 
specialiștii și oamenii muncii, 
măsurile concrete stabilite cu 
acest prilej au avut un rol ho
tărâtor pentru înlăturarea ur
mărilor calamităților și nor
malizarea activității economi
ce și social-culturale

Trebuie remarcată în mod 
deosebit munca desfășurată zi 
și noapte de sute de mii de oa
meni, mobilizați de partid, 
pentru apărarea și suprainăl- 
țarea digurilor pe toată lungi- • 
mea malului românesc al Du
nării, precum și pe multe alte 
ritiri din interiorul țării, sal- 
vîndu-se astfel de la inundații 
numeroase orașe și sate, sute 
de mii de hectare de terenuri 
agricole.

Un rol deosebit de impor
tant l-au avut militarii forțe
lor armate, care acționînd cu 
dîrzenie și eroism, s-au situat 
în primele rînduri ale luptei 
pentru apărara vieților ome
nești. și a bunurilor materiale. 
O contribuție de seamă au a- 
dus, de asemenea, gărzile pa
triotice, sindicatele, organiza
țiile de tineret șj de femei.

Imediat ce s-a conturat pe
ricolul / - inundații și pe toa
tă durata desfășurării lor. or
ganele de stat centrale și ju
dețene au luat măsuri de in
formare operativă a țărilor ve
cine, ținînd seama că viiturile 
de pe unele cursuri de apă co
mune impuneau măsuri con
jugate de apărare. Din Repu
blica Populară Ungară au ve
nit un număr de peste 150 de 
oameni,, dotați eu utilaje și 
materiale, ■ care împreună cu 
populația din județul Satu 
Mare au participat la reface
rea unor diguri de pe Someș. 
O conlucrare fructuoasă s-a 
realizat cu R.S.F. Iugoslavia 
pentru apărarea lucrărilor de 
la Porțile de Fier, unde, cu 
forțe unite, s-a reușit să fie 
salvate toate obiectivele care 
erau amenințate de creșterea 
apelor Dunării.

Considerăm că pentru viitor 
ar fi util să se stabilească o 
conlucrare mai strînsă și mai 
organizată între organele de 
specialitate din țara noastră și 
cele din țările vecine pe pro
blemele apărării împotriva 
inundațiilor.

La chemarea partidului, 
imediat după retragerea ape
lor, muncitorii, inginerii,, teh
nicienii, țăranii ' cooperatori și 
ceilalți oameni ai muncii au 
trecut la refacerea dstrugcri- 
lor, recuperarea pierderilor, 
normalizarea activității eco
nomice și realizarea sarcinilor 
stabilite prin planul de stat.

Colectivele întreprinderilor 
industriale, analizînd posibili
tățile și rezervele de care dis
pun. și-au sporit cu mult an
gajamentele luate la începu
tul anului, hotărînd să realize
ze peste aceste angajamente o 
producție marfă în valoare de 
aproape 2.5 miliarde lei și să 
obțină beneficii suplimentare' 
în valoare de 569 milioane lei.

In agricultură s-a trecut de 
îndată la reînsămințarea su
prafețelor de pe care s-au re
tras apele, la refacerea adă
posturilor pentru animale și a 
altor construcții cu caracter 
productiv.

Datorită eforturilor eroice 
ale întregului popor, se poate 
aprecia că au fost depășite li
nele din greutățile provocate 
de calamități. în aproape toate 
întreprinderile afectate de 
inundații se lucrează la întrea
ga capacitate, ;ar măsurile 
luate în agricultură asigură 
mobilizarea tuturor forțelor 
pentru realizarea sarcinilor ce 
revin acestui important, sec
tor. Este important faptul 
că pe primul semestru, cu 
toate greutățile întîmpinate, 
planul producției globale in
dustriale a fost îndeplinit în 
proporție de 101,1 la sută, rea- 
lizîndu-se o creștere de 12,4 la 
sută față de aceeași perioadă 
a anului trecut.

Subliniind cu satisfacție re
zultatele obținute, trebuie să 
arătăm că mai avem încă 
multe' de făcut pentru a lichi
da complet urmările grele ale 
calamităților ce au avut loc. 
Dar. avînd în vedere abnega
ția cu care întreaga noastră 
națiune muncește pentru în
vingerea greutăților, se poate 
aprecia cu declin temei că este 
posibil ca încă în cursul aces
tui an să lichidăm urmările 
inundațiilor, să realizăm și să 
depășim planul producției in
dustriale. să realizăm obiecti
vele stabilite în agricultură, 
să încheiem cu succes actualul 
cincinal și să creăm astfel o 
bază trainică următorului plan 
cincinal.

Tovarăși deputati și invitați. 
Una din preocupările cen

trale ale conducerii partidului 
și statului a fost și este ajuto
rarea localităților și a popu
lației sinistrate. încă din pri
mele zile ale inundațiilor Co
mitetul Executiv al Comitetu

lui Central al P.C.R. și guver
nul au inițiat măsuri deose
bite pentru asigurarea hranei, 
asistenței medicale și cgzării 
familiilor lovite de calamități. 
Tuturor salariaților din între
prinderile și instituțiile care 
și-au întrerupt activitatea din 
cauza inundațiilor li s-au plă
tit integral salariile.

Comitetul Central al Parti
dului. Consiliul de Miniștri și 
Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste au adoptat 
hotărîrea pe baza cffreia coo
perativele agricole sînt ajutate 
să-și refacă construcțiile, șep- 
telul și culturile distruse ; fa
miliile sinistrate primesc aju
toare bănești, terenuri .și ma
teriale de construcții pentru 
refacerea locuințelor, anexelor 
gospodărești și a bunurilor de 
uz personal. Totodată, popu
lația sinistrată beneficiază de 
scutirea sau de reducerea unor 
taxe și impozite. In localită
țile afectate de inundații se 
vor construi în acest an 5 000 
de apartamente peste preve
derile olanului.

Populația tării și-a manifes
tat în formele cele mai varia
te solidaritatea deplină cu cei 
ce au avut de suferit de ne 
urma inundațiilor. Salariatii 
au subscris din salariile lor 
peste 2 miliarde lei. membrii 
cooperativelor agricole de pro
ducție au oferit șuma de 100 
milioane lei. organizațiile de 
masă si obștești au subscris 
200 mbioane lei, iar depunerile 
la CFC în contul ?0O0 însu
mează peste 75 000 000 lei.

In același timp, nppulația a 
donat peste 10 milioane arti
cole de îmbrăcăminte, încălță
minte și obiecte de uz casnic, 
precum și importante cantități 
de alimente, care ait fost dis
tribuite familiilor sinistrate.

în împrejurările excepțio
nale prin care am trecut s-a 
manifestat cu putere forța și 
superioritatea orînduirii noas
tre socialiste. Clasa muncitoa
re. țărănimea, intelectualita
tea toți oamenii muncii ro
mâni. maghiari germani și de 
alte naționalități au demon
strat înalta lor conștiință so
cialistă. profundul patriotism, 
abnegația și spiritul de sacri
ficiu în apărarea realizărilor 
dobîndite. si-au afirmat hotă
rîrea nestrămutată de a munci 
cu toată energia pentru pro
gresul continuu al țării noas
tre.

In această perioadă s-a do
vedit o dată mai mult capaci
tatea partidului de a-și înde
plini în orice împrejurare ro
lul de forță politică conducă
toare a societății, de a organi
za și îndruma toate forțele și 
energiile poporului, de a în
făptui unitatea de voință și 
acțiune a națiunii noastre so
cialiste. Cu deosebită putere 
s-au manifestat încrederea 
nestrămutată a maselor largi 
muncitoare în Comitetul Cen
tral, in secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. hotărîrea 
lor fermă de a înfăptui neabă
tut politica partidului nostru.

Tovarăși deputați și invitați, 
în momentele de grea în

cercare, poporul român a fost 
înconjurat de solidaritatea o- 
piniei publice mondiale. Toate 
țările socialiste, numeroase 
partide comuniste și muncito
rești, organizații ale clasei 
muncitoare, un mare număr 
de șefi de state și oameni po
litici, organizații internaționa
le, societăți de Cruce Roșie, 
organizații obștești și profesio
nale, firme și organizații eco
nomice, asociații și culte reli
gioase, cetățeni aparținînd u- 
npr state situate in diferite zo
ne ale globului, prieteni ai Ro
mâniei. precum și persoane de 
origine română care tră
iesc peste hotare, au trimis 
telegrame și scrisori prin care 
exprimă compasiunea pentru 
suferințele abătute asupra ță
rii, aprecierea eroismului și a 
hotărîrii cu care poporul nos
tru a înfruntat calamitățile.

Din partea a 65 de țări și 
a unor organizații internațio
nale, România a primit și 
continuă să primească impor
tante ajutoare materiale și 
bănești. O serie de firme din 
diferite țări au trimis, iar al
tele s-au oferit să trimită 
specialiști și piese de schimb 
pentru a contribui la reface
rea instalațiilor deteriorate. 
Valoarea ajutoarelor mate
riale și bănești oferite po
porului român din străinătate 
însumează aproape 1,5 miliar
de iei, din care ajutoarele pri
mite pînă acum se ridică la 
peste 160 milioane lei.

Poporul român este recu
noscător țărilor socialiste 
frățești, celorlalte state, gu
vernelor. organizațiilor și a- 
sociațiilor internaționale, tu
turor acelora care au acordat 
sprijinul lor material și mo
ral, văzînd în aceste manifes
tări de simpatie și solidari
tate o expresie a prețuirii și 
prestigiului de care se bucu
ră România socialistă pe plan 
internațional, politica sa con-

de Miniștri
secvență de pace, de colabo
rare cu toate statele lumii.

Tovarăși,

Recenta plenară a Comite
tului Central al partidului a 
chemat organele de partid și 
de stat, organizațiile de ma
să și obștești, clasa munci
toare, țărănimea, intelectua
litatea, întregul nostru popor, 
să depună eforturi sporite 
pentru recuperarea încă în a- 
cest an a pagubelor prici
nuite de inundații, pentru re
alizarea și depășirea planului 
de stat și a angajamentelor 
asumate pe anul 1970.

Este necesar ca ministere
le, celelalte organe centrale, 
comitetele executive ale con
siliilor populare, centralele 
industriale și întreprinderile 
să ia toate măsurile pentru 
folosirea integrală a capaci
tăților de producție, utiliza
rea rațională a materiilor pri
me și a materialelor, crește
rea productivității muncii și 
reducerea cheltuielilor mate
riale de producție.

O atenție deosebită trebuie 
acordată recuperării restanțe
lor la o serie de produse im
portante cum sînt : carbid, 
sodă caustică, sodă calcinată 
și alte produse chimice, fontă, 
aparataj electric de înalta 
tensiune, cherestea, plăci fi-. 
brolemnoase, materiale de 
construcții, precum și unele 
mărfuri alimentare.

Conducerile unităților e- 
conomice, cu consultarea lar
gă a colectivelor de muncă 
din întreprinderi, vor asigu
ra ca acolo unde este nece
sar să se muncească peste 
programul de lucru și în zi
lele de sărbătoare în vederea 
î-ndeplinirii și depășirii sarci
nilor de plan.

Necesitățile economiei na
ționale impun luarea de noi 
măsuri în vederea realizării 
sarcinilor prevăzute la export 
pentru anul 1970.

Ținîndu-se seama de am
ploarea pagubelor și întir • 
zierea lucrărilor în agricul
tură, organele agricole cen
trale și locale, comitetele *- 
xecutive ale consiliilor popu
lare și conducerile unităților 
agricole au datoria să mobili
zeze toate forțele și mijloace
le de care dispun pentru eva
cuarea apei de pe suprafețele 
inundate și însămîțarea aces
tora.

Trebuie luate măsuri pen
tru executarea tuturor lucră
rilor de întreținere a culturi
lor, pentru pregătirea și des
fășurarea în cele mai bune 
condiții și fără pierderi a re
coltării păioaselor, iar pe te
renurile eliberate să se însă- 
mînțeze o suprafață de cel 
puțin 1.2 milioane hectare cu 
culturi duble, îndeosebi cu 
porumb, legume și cartofi. 
Este necesar să fie recoltate 
în cele mai bune condiții 
plantele de nutreț și fînețele 
naturale.

în toate unitățile agricole 
de stat și cooperatiste, inclu
siv în cele din zonele calami
tate, trebuie să se asigure 
realizarea numărului de ani
male stabilit prin planul de 
stat.

în fiecare unitate agricolă 
de stat și cooperatistă trebuie 
luate măsuri pentru livrarea 
la timp a tuturor cantități
lor de produse agricole 
contractate cu statul. Coo
perativele agricole din zo
nele neafectate de inundații 
vor fi solicitate să livreze su
plimentar, față de contractele 
încheiate, cantități cît mai 
mari de grîu, porumb, cartofi, 
legume, carne, lapte și alte 
produse. De asemenea, tre
buie intensificată munca în 
rîndurile membrilor coopera- 
top.U a țăranilor cu gospodă
rii individuale pentru a vin
de statului cantități sporite de 
produse agroalimentare.

Conducerile ministerelor, ale 
centralelor industriale și ale în
treprinderilor, comitetele exe
cutive ale consiliilor populare 
trebuie să pună în centrul 

HOTARÎRE
asupra raportului Consiliului de Miniștri privind 
măsurile pentru înlăturarea efectelor calamităților 

naturale dih primăvara anului 1970
Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România 

HOTĂRĂȘTE :

Aprobă raportul prezentat și activitatea desfășurată pentru 
apărarea împotriva inundațiilor ce au avut loc în primăvara 
acestui an și însărcinează Consiliu! de Miniștri al Republicii 
Socialiste România să ia toate măsurile pentru înlăturarea 
efectelor provocate de calamități, recuperarea pagubelor pri
cinuite și realizarea integrală a planului de stat pe anul 1970.

preocupărilor lor realizarea 
integrală a volumului de in
vestiții și construcții-montaj 
Pe anul 1970 și respectarea 
strictă a termenelor de pu
nere in funcțiune, dind priori
tate obiectivelor cu caracter 
productiv și construcției de 
locuințe. Pentru completarea 
necesarului de materiale con
siliile populare trebuie să va
lorifice în mai mare măsură 
esursele locale, să organizeze 

pe scară largă producerea de 
cărămizi, var, țigle, extrage
rea de piatră și balast etc.

Este de datoria noastră, to
varăși deputați. ca în întrea
ga acțiune de refacere a dis
trugerilor și recuperarea pa
gubelor provocate de calami
tăți. sa asigurăm o largă par
ticipare a tuturor categoriilor 
populației — tineri și vîrstnici 
bărbați și femei, cetățeni de 
toate profesiile, de la orașe și 
sate. ’ *
.. Consiliile populare, cu spri
jinul organizațiilor sindicale 
de femei și tineret, sub condu
cerea organizațiilor de partid, 
vor trebui să mobilizeze ce
tățenii la ample acțiuni de 
munca patriotică pentru re
construcția unităților econo
mice și social-culturale și rea
lizarea numărului de locuințe 
prevăzut în fiecare localitate, 
sa întreprindă măsuri pentru 
consolidarea digurilor și efec
tuarea unor noi lucrări de apă
rare, pentru supravegherea 
permanentă a nivelului ape
lor. sa întocmească planuri de 
acțiune pentru evacuarea, în 
caz de pericol, a unităților e- 
conomice, social-culturale și a 
populației din zonele inunda-

Pentru prevenirea în viitor 
a unor astfel de calamități, o 
importanță deosebită o are 
realizarea Programului Națio
nal aprobat de plenara Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român din martie 
a.c. cu privire la gospodărirea 
raționala a resurselor de apă 
extinderea lucrărilor de iri
gații. îndiguiri, desecări și de 
combatere a eroziunii solului 
pe anii 1971—1975 și prevede
rile de perspectivă pînă în 
1985 m acest domeniu.

Pe baza indicațiilor condu
cerii partidului, ale tovarășu
lui Ceaușescu personal, în pre
zent se elaborează un program 
suplimentar de lucrări ce se 
impun a fi executate pentru 
apărarea împotriva inundații
lor. îndeosebi prin crearea 
unor bazine de acumulare a 
apei pe cursurile superioare 
ale nurilor, corectarea si re
gularizarea cursurilor de apă. 
consolidarea și supraînălțarea 
digurimr existente și construi
rea de noi diguri, extinderea 
lucrărilor antierozionale și de 
împăduriri.

La realizarea programului 
național de gospodărire a ape
lor, precum și a lucrărilor su
plimentare ce se prevăd pen
tru apărarea împotriva inun- 
dălților, alături de eforturile 
mari pe care le face statul 
trebuie să se asigure o largă 
participare a populației prin 
muncă patriotică și contribu
ție materială. In fiecare ju
deț și în fiecare localitate dftr 
zonele inundabile trebuie luate 
ele îndată masuri concrete 
pentru precizarea și eșalona
rea lucrărilor ce vor fi exe
cutate, organizarea șantierelor 
și stabilirea pe fiecare unitate 
economică. organizație de 
masă și familie a volumului 
de lucrări ce trebuie să-1 exe
cute.

Este o îndatorire patriotică a 
fiecărui cetățean să participe 
pe măsura puterilor sale Ia 
complexul de lucrări menit să 
facă imposibilă repetarea ca
lamităților suferite de țara 
noastră în primăvara acestui 
an.

Măsurile stabilite de recenta 
plenară a Comitetului Central 
al partidului, hotărîrea cu care 
oamenii muncii luptă pentru 
recuperarea pagubelor suferite 
ne întăresc convingerea că, 
prin eforturile întregii noastre 
națiuni socialiste, sarcinile 
de plan pe anul în curs și pe 
întregul cincinal 1966—1970 
vor fi îndeplinite cu succes, 
asigurîndu-se temelii trainice 
înfăptuirii programului de 
dezvoltare a patriei noastre, 
elaborat de Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist Român.

V

EXPUNEREA
la proiectul legii organizării

producției și a muncii in agricultură 

prezentată de tovarășul ANGELO MICULESCU, 
ministrul agriculturii și silviculturii

înfăptuirea vastului program 
de construire a societății socia
liste, multilateral dezvoltate, a- 
doptat de Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român, im
pune ca o necesitate obiectivă 
punerea în valoare cit mai de
plină a resurselor materiale din 
toate ramurile economiei, pre
cum și continua îmbunătățire a 
conducerii și organizării tuturor 
sectoarelor, care să permită par
ticiparea activă și mai rodnică 
a oamenilor muncii din patria 
noastră la înfăptuirea politicii 
partidului și statului.

Vă rog să-mi permiteți ca. din 
însărcinarea Consiliului de Mi
niștri. să supun aprobării Marii 
Adunări Naționale proiectul de 
lege cu privire la organizarea 
producției și a muncii in agri
cultură. elaborat de Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii și 
f onsiliul Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție. din inițiativa și sub con
ducerea directă a conducerii de 
partid, a tovarășului secretar 
general Nicolae Ceaușescu, pro
iect dezbătut în recenta Plenară 
a C.C. al P.C.R., ale cărui pre
vederi asigură perfecționarea 
Sistemului de organizare a pro
ducției și a muncii în agri
cultură, pentru corelarea aces
tora cu dotarea și condițiile 
create și cu cerințele dez
voltării foițelor de produc
ție. in agricultură și in întreaga 
economie națională. Acest act 
□e mare importanță și aetuali- 
JjMe, întocmit pe baza unei pro
funde analize a rezultatelor'ob
ținute și a sarcinilor ce revin 
agiieulturii în cadru! planului 
general de dezvoltare a țării 
răspunde cerințelor obiective ale 
dezvoltării multilaterale a Ro
mâniei și se înscrise ea parte 
integrantă in complexul de mă
suri luate de partid și de stat 
pentru perfecționarea metodelor 
și formelor de conducere a eco
nomiei.

Potrivit practicii încetățenite 
de conducerea partidului nostru.

, a supune discuției publice 
cele mai importante probleme 
de interes național, proiectul de 
lege a fost publicat și larg dez
bătut de oamenii muncii. Inte
resul manifestat față de proble
mele pe care le cuprinde, rezul
ta <ii,i numeroasele propuneri 
tăcute de ingineri. tehnicieni, 
muncitori, membri cooperatori 
din toate județele, precum și de 
unele instituții centrale și co
misii ale Marii Adunări Națio
nale. Forma prezentată dezba
terii și aprobării dumneavoastră 
tovarăși deputați. cuprinde îm
bunătățirile ce au reieșit din 
propunerile amintite.

Proiectul de lege înmănun
chează principalele Îndatoriri și 
drepturi ce revin tuturor celor 
ce lucrează in agricultură, ri
dica la rang de lege experiența 
și rezultatele dobîndite de știința 
și tehnica agricolă, stabilește 
principiile de organizare și func
ționare a unităților agricole și. 
în ansamolul său. reprezintă ca
drul legal apt sâ contribuie la 
telaptuirea P°litie‘i partidului si 
statului, de realizare a unei a- 
gFiculturi moderne de mare ran
dament și eficiență.

Conținutul și prevederile pro
iectului de lege țin seama de 
rolul și_ locul pe care agricultura 
u ocupa in economia națională 
de corelarea ce trebuie asigu
rată intre aceasta și unele ra
muri industriale, de sarcinile de 
“ÎLPoU-ee ii revin direct, și ur- 
‘WeSF intensificarea ritmului 
de dezvoltare a agriculturii, ne
cesitate obiectivă a economiei 
noastre naționale. Așa cum a 
arătat tovarășul secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu, la Plena
ra Comitetului Central al Parii- 
aului Comunist din martie anul 
acesta, „in țara noastră, agri
cultura reprezintă o ramură de 
oaza a economiei socialiste ; este 
limpede_ că fără o agricultură 
intensiva, modernă, de înaltă 
productivitate, organizată pe 

,aza, celor mai noi cuceriri ale 
științei, nu se poate asigura nici 
laurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, nici edifica
rea comunismului în natria 
noastră“.

Partidul și statul nostru, dez- 
voitHid cu precădere industria 
socialistă, ca factor determinant 
ai progresului general al țării 
a acordat în permanență o im
portanță deosebită agriculturii. 
A fost întărită și perfecționată 
baza tehnico-materială. organi
zarea producției și a muncii, 
conducerea și îndrumarea agri
culturii. creindu-se astfel con
diții pentru intensificarea pro
ducției și sporirea aportului a- 
cestei ramuri la creșterea veni
tului național, la progresul ge
neral și propășirea patriei 

Astfel. in perioada 
1966—1969, producția globală a- 
gricolă a crescut cu 25 Ia sută 
m comparație cu realizările din 
cei cinci ani anteriori, iar la 
cereale recolta medie anuală de 
i.i.3 milioane tone depășește cu 
-.4 milioane tone pe cea obți
nută în perioada 1961 — 1965 ■ ca 
urmare au fost satisfăcute 'ne
voile crescînde de produse agro
alimentare ale populației patriei 
noastre, a fost aprovizionată cu 
materii prime industria alimen
tară în continuă dezvoltare și 
s-au creat disponibilități în
semnate pentru export.

Conducerea de partid și de 
stat a adoptat în ultima perioa
dă un complex de măsuri nece
sare desfășurării unui vast pro
gram de dezvoltare în perspec
tivă a agriculturii, program care 
va determina un adevărat salt 
calitativ în ceea ce privește pro
ducția. productivitatea și efi
ciența economică a acestei ac
tivități.

în contextul general al preve
derilor pe care le cuprinde, pro

iectul de lege stabilește sarci
nile și răspunderile instituțiilor 
centrale și locale in legătură cu 
organizarea producției și a mun
cii in agricultură.

Ministerului Agriculturii și Sil
viculturii — ca organ central 
care exercită conducerea unitară 
a agriculturii — ii revine sar
cina de a elabora regulile agro
tehnice, fitotehnice, zootehnice 
și sanitar-veterinare obligatorii, 
de a urmări felul in care a- 
cestea sint aplicate și respectate 
de către toate unitățile agricole 
și de toți deținătorii de terenuri 
și de animale, de a răspunde de 
realizarea politicii partidului și 
statului nostru în agricultură, de 
rezultatele de producție și eco
nomice în acest sector princi
pal al economiei noastre.

-Uniunea Națională a Coope
rativelor Agricole de Producție 
și uniunile județene poartă răs
punderea pentru buna desfășu
rare a activității cooperativelor 
agricole, pentru întărirea vieții 
interne, lărgirea și adîneirea de
mocrației cooperatiste. Ele tre
buie să asigure o continuă îm
bunătățire a participării la mun
că a membrilor cooperatori in 
vederea realizării de către toate 
cooperativele agricole a sarcini
lor de plan și a măsurilor pe 
care aceștia și le stabilesc.

Proiectul de lege stabilește 
sarcini și răspunderi importante 
și pentru consiliile populare ju
dețene. pentru organele agricole 
ale acestora. Ele poartă răspun
derea conducerii locale a agri
culturii și, totodată, au obliga
ția să asigure antrenarea tuturor 
lucrătorilor, membrilor coopera
tori și țăranilor individuali pen
tru executarea lucrărilor agri
cole în condițiile și termenele 
prevăzute de regulile agro
zootehnice. Lărgirea drepturilor, 
atribuțiilor și răspunderilor con
siliilor populare pe care proiec
tul de lege le stabilește va con
tribui la stimularea activității 
acestora, a conducerilor unități
lor agricole, a tuturor celor ce 
lucrează in agricultură, la ex- 
tinderea și generalizarea iniția
tivei creatoare, la asigurarea 
unei participări susținute a lu
crătorilor. membrilor coopera
tori, la executarea tuturor ac
țiunilor și măsurilor necesare 
sporirii nroductiei agricole.

în proiectul de lege se acordă 
o importanță deosebită gospodă
ririi cu grijă a fondului funciar 
al țării și exploatării raționale 
a acestuia. Pămintul. ca cel mai 
important mijloc de producție 
in agricultură, reprezintă în a- 
celași timp o uriașă avuție na
țională in a cărei judicioasă fo
losire este interesat întregul po
por și. de aceea, nu este îngă
duit nimănui să manifeste lipsă 
de răspundere față de acest bun 
național.

Trebuie să spunem deschis că 
în multe unități există practici 
de reducere nejustificată a su
prafeței agricole. de trecere de 
la categorii superioare de folo
sință la cele inferioare, iar in 
unele unități lucrările agricole 
se execută cu intirziere și fără 
respectarea regulilor tehnice 
stabilite de organele de specia
litate. situație cu repercusiuni 
negative asupra producției agri
cole și consecințe nefavorabile, 
piuă la urmă, asupra întregii 
economii naționale.

Pentru înlăturarea unor ase
menea situații, prin proiectul 
de lege sint prevăzute normele 
juridice clare potrivit cărora 
scăderea suprafeței agricole și 
arabile este interzisă — cu ex
cepția cazurilor expres prevă
zute de lege — iar executarea 
lucrărilor agricole la timp și de 
calitate superioară reprezintă o 
îndatorire a tuturor deținători
lor de terenuri. «

Va fi necesar ca prin apli
carea prevederilor legii sâ se 
pună ordine deplină in gospo
dărirea fondului funciar al țării, 
atit la Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii și la unitățile 
sale in subordine, cît și la toate 
celelalte ministere și organe 
centrale de stat și cooperatiste.

Pornind de la principiul că 
o agricultură intensivă este de 
neconceput' fără o zootehnie 
dezvoltată, bazată pe creșterea 
animatelor in mari ferme mo
derne și o organizare științifi
că a muncii, proiectul de lege 
stabilește reguli obligatorii, care 
se’ referă la aplicarea măsurilor 
de selecție pentru ridicarea în
sușirilor productive ale anima
lelor. asigurarea furajelor in 
cantități și sortimente cores
punzătoare, aplicarea măsurilor 
sanitar-veterinare și respecta
rea riguroasă a tehnologiilor 
de creștere și Îngrășate.

Prevederile proiectului de 
lege, corelate cu măsurile cu
prinse iri Programul Național 
privind dezvoltarea zootehniei 
și sporirea producției animalie
re și cu recentele măsuri de 
cointeresare a crescătorilor de 
animale, vor asigura, fără în
doială. realizarea sarcinilor tra
sate agriculturii in acest dome
niu de conducerea de partid și 
de stat, recuperindu-se intr-o 
perioadă relativ scurtă rămine- 
tile in urmă existente in aceas
tă ramură. îndeosebi in agri
cultura cooperatistă.

O importantă deosebită acor
dă proiectul de lege drepturi
lor și obligațiilor ce revin sala
riaților din unitățile agricole de 
stat, din asociațiile intercoope- 
ratiste. din celelalte forme de 
asociere și coonerare. precum și 
angajaților și membrilor coope
rativelor agricole de producție. 
La stabilirea .acestor prevederi 
s-a pornit de la principiul iz- 
vorit din relațiile noastre socia
liste că membrilor cooperatori, 
tuturor oamenilor muncii din 
agricultură. în calitatea lor de 
proprietari și de producători de 
a căror activitate este interesa
tă întreaga societate, le revine 

îndatorirea de a-și îndeplini 
exemplar sarcinile in unitatea 
in care lucrează. Participarea 
la muncă reprezintă atit un 
drept pentru toți cei ce lucrea
ză in agricultură, cit și o înal
tă îndatorire cetățenească, o 
obligație patriotică.

Participarea directă a sala
riaților și membrilor coopera
tori la conducerea activității 
unităților trebuie să se îmbine 
■cu creșterea răspunderii și în
tărirea disciplinei in muncă a 
acestora, in vederea organizării 
mai bune a muncii, introduce
rii tehnologiilor superioare de 
producție și metodelor agro
zootehnice avansate, în scopul 
îndeplinirii in bune condiții a 
planurilor anuale și de per
spectivă, pentru dezvoltarea și 
consolidarea proprietății socia
liste și creșterea producției și a 
productivității muncii, pentru 
îmbunătățirea continuă a rezul
tatelor economice.

Proiectul de lege statorniceș
te, de asemenea, obligația mem
brilor cooperativelor agricole de 
a respecta statutul C.A.P., 
hotăririle organelor de condu
cere alese de ei. îndeplinind 
sarcinile stabilite de acestea in 
interesul unei mai bune orga-.. 
nizări a producției și a muncii, 
a bunăstării întregii colectivități 
din care fac parte. Această pre
vedere este determinată de fap
tul că pămintul și celelalte mij
loace de oducție reprezintă o 
avuție n mala de mare preț, 
indiferent de forma de proprie
tate sub care este deținută și, 
ca atare, societatea nu poate 
rămîne indiferentă față de felul 
în care conducerile cooperative
lor și cooperatorii înțeleg să-și 
îndeplinească sarcinile cu pri
vire la punerea în valoare a 
avutului obștesc al cooperativei 
agricole. Aplicarea acestor pre
vederi trebuie să ducă la îmbu
nătățirea organizării și activită
ții de producție și a muncii in 
toate unitățile cooperatiste.

Situația excepțională din a- 
cest an, cind apele s-au revărsat 
pe mai mult de un milion hec
tare, distrugînd sau avariind 
uzine, locuințe, șosele, căi fera
te și ealamitînd recolta, dove
dește cu prisosință justețea pre
vederilor din proiectul de lege, 
care conferă Consiliului de Mi
niștri și comitetelor executive 
ale consiliilor populare județene 
și Municipiului București drep
tul de a dispune ca toți cetă
țenii să participe la acțiunile ce 
se impun pentru înlăturarea 
pierderilor iminente de produc- ' 
ție ce pot fi cauzate de cala
mități naturale, pentru apărarea 
avutului obștesc.

Interesul și adeziunea cu care 
a fost primit proiectul de lege 
de lucrătorii din agricultură și 
propunerile pe care aceștia le-au 
făcut pentru îmbunătățirea și 
susținerea lui ne îndreptățesc 
convingerea că adoptarea acestei 
legi va exercita o influență din
tre cele mai pozitive pentru 
dezvoltarea și intensificarea a- 
griculturii, pentru realizarea sar
cinilor mari ce revin acestei ra
muri. Dar, așa cum a subli
niat tovarășul secretar general, 
Nicolae Ceaușescu. la recenta 
Plenară a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
numai adoptarea legii nu poate 
rezolva problemele complexe ce 
se ridică in prezent in agricul
tură. Ministerului Agriculturii 
și Silviculturii, Uniunii Naționa
le a Cooperativelor Agricole de 
Producția; consiliilor populare și 
conducerilor unităților agricole 
le revine datoria de a acționa 
cu toată fermitatea pentru apli
carea prevederilor legii, de a 
antrena in această acțiune de 
mare însemnătate pentru econo
mia noastră pe toți cei ce lu
crează în agricultură.

Sintem convinși că aplicarea 
legii iși va spune cuvîntul incă 
din acest an. contribuind la îm
bunătățirea activității ' noastre, 
a celor care lucrează în agri
cultură, la obținerea unor rezul
tate bune, chiar in condițiile 
mai puțin favorabile pe care le 
avem in agricultură.

Referitor la această problemă; 
țin să informez Marea Adunare 
Națională că măsurile luate 
pină in prezent și sprijinul deo
sebit care a fost acordat agricul
turii de conducerea de partid și 
de stat au permis ca efectele 
calamităților in acest sector să 
fie mult diminuate. Unitățile a- 
fecțate de inundații au primit 
sprijin in mașini și utilaje, 
furaje și sămîriță. cu ajutorul 
cărora, pe măsură ce apele se 
retrag, terenurile să fie rein- 
sămințate ; concomitent. în ce
lelalte zone, s-au insămînțat su
plimentar suprafețe cu culturi 
de cimp și cu legume, în vede
rea satisfacerii nevoilor de con
sum ale populației și cele ale 
industriei alimentare. De ase
menea. s-au luat măsuri ca pe 
întreaga țară să fie semănate 
eu culturi duble peste 1.2 mi
lioane hectare, îndată după re
coltarea păioaselor. lucrare in 
curs de realizare.

Ansamblul măsurilor luate 
pînă in prezent, la care vine să 
se adauge și proiectul de lege 
supus dezbaterii și aprobării 
Marii Adunări Naționale, ne în
dreptățesc să apreciem că și în 
condițiile acestui an se va ob
ține o recoltă corespunzătoare, 
care va satisface nevoile de con
sum ale populației, iar pentru 
anii care vin există garanția in
tensificării și modernizării agri
culturii. astfel incit să se obțină 
o sporire simțitoare a producției 
agricole la nivelul sarcinilor 
stabilite de Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist Român, 
asigurîndu-se astfel / acoperirea 
tuturor nevoilor economiei na
ționale.
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Lucrările sesiunii
Marii Adunări Naționale

Cu prilejul aniversarii
Revoluției Populare Mongole

(Urmare din pag. I)

Mihai Kovacs, președintele 
cooperativei agricole de pro
ducție din comuna Cătălina, 
județul Covasha, Eugenia 
Boro, inginer șef de fermă la 
Cooperativa agricolă de pro
ducție din* 1 11 comuna Săveni, 
județul Botoșani, Gheorghe 
Petrescu, prim-vicepreședinte 
al Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Pro
ducție, Nicolae Doggendorf, 
directorul întreprinderii pen
tru mecanizarea agriculturii 
din-comuna Orțișoara, județul 
Timiș, și Gheorghe Maftei, 
președintele Cooperativei a- 
gricole de producție din 
comuna Țibucani, județul 
Neamț.

(Etapa din 12 iulie 1970)
1. Rapid — Dinamo București
2. F. C. Argeș — Steaua
3. Petrolul — Univ. Craiova
4. Steagul roșu — A.S. Armata
5. Jiul — Farul
9. U.T. Arad — C.F.R. Cluj
7. Politehnica — Crișul
8. „U“ Cluj — Dinamo Bacău
9. F. C. Argeș__ Steaua (tineret)

10. Petrolul — Univ. Craiova 
(tineret)

11. Jiul — Farul (tineret)

12. Politehnica—Crișul (tineret)
13. U.T. Arad — C.F.R. Cluj 

(tineret)

(Urmare din pag. t) 
vandalism pet ecul într-un 

vechi focar de cultură cum e Si
biul care își mărturisesc cu copilă
rească naivitate „aventurile“ din 
teatral de vară al tineretului și 
din alte locuri, povestesc în cu
vinte puține și cu o logică 
și o gramatică proprii — do
vezi grăitoare ale „strădaniei" 
profesorilor prin mîinile cărora 
au trecut — micile și „nevinova
tele“ distracții la care au luat 
parte, „jocurile" cu praștii și 
pietroaie.

Este elementul esențial al de
clarațiilor pomenite, după cum 
cititorul își poate ușor da seama, 
din relatarea lui Schun Oskar. De 
cele mai multe Ori în loc de 
„furat“ Oskar spune „luat", în 
loc de „am spart, am stricat“, 
zice „ne-am jucat“ I

Al doilea element pe care l-am 
dedus din discuția cu locotenen- 
tul-major Dascălu de la I.M.M. 
Sibiu, anchetatorul cazului, pri
vește motivația psihologică a 
faptelor comise de cei cîțiva 
puștani. Dacă Otvos și Lorenz, 
capii și inițiatorii faptelor, a- 
veau în primul rînd scopuri ma
teriale — ei au vîndut sau schim
bat obiectele furate — ceilalți o 
făceau ca „să se joace", „să se 
amuze" altfel decît marea mul
țime a copiilor de-o vîrstă cu ei. 
Că stricau astfel un bun pu
blic, o valoare socială, la asta nu 
se gîndeau sau, poate, în gîndul 
lor era ceva secundar, neînsemnat 
ită de posibilitatea de a fi 
altfel", de a fi originali, mai 
șmecheri“ și mai „isteți" decît 

restul...

Proiectul legii a fost discu
tat apoi pe articole și supus 
fn întregime votului secret cu 
bile.

Marea Adunare Națională a 
adoptat Legea organizării 
producției și a muncii în a- 
gricultură.

în continuarea ordinii de 
zi deputatul Florea Dumi- 
trescu, ministrul finanțelor, a 
prezentat expunerea la proiec
tul de lege privind gospodă
rirea mijloacelor materiale și 
bănești, organizarea și func
ționarea controlului finan
ciar, : Deputatul Aurel Vijoli, 
președintele Comisiei econo
mico-financiare, a expus apoi 
raportul acestei comisii și al 
Comisiei juridice la proiectul 
de lege supus dezbaterii Ma
rii Adunări Naționale.

La discuția generală au 
luat cuvîntul deputății: Ion 
Sîrbu, prim-secretar al Comi
tetului județean — Buzău al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui popular județean, Iulia 
Pasca, director general al 
Combinatului textil nr. 1 din 
Timișoara, Iosif Opriș, ad
junct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, 
Gheorghe Goina, președintele 
Cooperativei agricole de pro
ducție din comuna Sîntana, 
județul Arad și Nicolae Mo- 
rariu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular județean 
— Suceava.

Proiectul legii a fost discu
tat apoi pe articole. Deputății 
Cornel Cazan și Mircea Re- 
breanu au făcut cu acest pri
lej propuneri pentru îmbună
tățirea proiectului de lege, 
cart au fost aprobate.

Prin vot secret cu bile, Ma
rea Adunare Națională a a- 
doptat apoi, cu amendamen
tele făcute de ideputați, Legea 
privind gospodărirea mijloace
lor materiale și bănești, orga
nizarea și funcționarea con
trolului financiar.

După-amiază. lucrările sesi
unii au început cu raportul 
Consiliului de Mniștri cu pri
vire la măsurile pentru înlătu
rarea efectelor calamităților 
naturale din primăvara anului 
1970. prezentat de tovarășul 
Iosif Banc, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

La discuția asupra raportu
lui au luat cuvîntul deputății 
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Aurel Duca, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Cluj al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean. Andrei 
Barta. președintele Cooperati
vei agricole de producție din 
comuna Urin, județul Bistrița- 
Năsăud Gheorghe Cocoș, di- 
dector general al Grupului de 
șantiere-Lotru, Virgil Caza- 
cu, secretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., și 
Brăduț Covaliu, președintele 
Uniunii Artiștilor Plastici.

Deputatul Virgil Cazacu a 
propus ca deputății Marii 
Adunări Naționale să ofere in
demnizația lor pe o lună pen
tru.fondurile destinate ajuto
rării județelor care au suferit 
de pe urma calamităților.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, a 
spus ! „Nu am de gînd să mă 
refer Ia problemele aflate la 
ordinea de zi, pentru că despre 
acestea am vorbit ieri în ple
nara Comitetului Central. în 
legătură, însă, cu propunerea 
tovarășului deputat Cazacu am 
hotărît să ofer indemnizația 
mea de deputat pe anul 1970 
județelor Alba și Satu Mare 
pentru a fi împărțită unor fa
milii cu mai mulți copii“.

Deputății Marii Adunări Na
ționale au hotărît în unanimi
tate să ofere indemnizația pe 
o lună pentru fondul de ajuto
rare a județelor sinistrate.

Tovarășul Ștefan Voitec a 
anunțat apoi că membrii Comi
tetului Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, au hotărît, ur- 
mînd exemplul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, să ofere 
indemnizația lor de deputați 
pînă la sfîrșitul anului pentru 
fondul de ajutorare al sinis- 
traților.

Deputatul Ion Avram, mi
nistrul industriei construcții
lor de mașini, îrt numele 
membrilor guvernului, care 
sînt deputați în Marea Adu
nare Națională și deputa
tul Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, 
în numele membrilor Con
siliului de Stat, au anunțat 
că membrii acestor organe au 
hotărît să ofere indemnizația 
de deputat pînă la sfîrșitul 
anului pentru ajutorarea celor 
ce au suferit de pe urma inun
dațiilor.

Mai mulți deputați au ex
primat. de asemenea, hotărîrea 
de a subscrie pentru fondul de 
ajutorare indemnizația de de
putat pînă la sfîrșitul anului 
sau pe mai multe luni. Pre
ședintele Marii Adunări Na
ționale. tovarășul Ștefan Voi
tec a făcut propunerea ca de
putății care doresc să ofere 
mai mult decît indemnizația pe 
o lună se pot adresa în acest 
scop Secretariatului Marii A- 
dunări Naționale.

După încheierea discuției a- 
supra raportului Consiliului 
de Miniștri, Marea Adupare 
Națională a adoptat o hotărîre 
prin care aprobă raportul.

Trecîndu-se la următorul 
punct de pe ordinea de zi, to
varășul Dumitru Bej an, pre
ședintele Uniunii Centrale a 
Cooperativelor de Consum, a 
prezentat expunerea la pro
iectul de lege cu privire la or
ganizarea și funcționarea coo
perației de consum, elaborat 
de ultimul congres al acesteia 
și însușit de un important nu
măr de deputați din toate ju
dețele țării.

Deputatul Dumitru Balalia, 
președintele Comisiei pentru 
consiliile populare și adminis
trația de stat, a prezentat ra
portul acestei comisii, al Co- 
tnisiei economico-financiare și 
al Comisiei juridice Ia acest 
proiect de lege.

La discuția generală asupra 
proiectului de lege au luat 
cuvîntul deputății Gheorghe 
Tănase, prim-secretar al Co
mitetului județean Vaslui al 
P.C.R.. președintele Consiliului 
popular județean, Johan 
Schuster, președintele Coope
rativei agricole de producție 
din comuna Aței, județul Si
biu. șj Gheorghe Oiță, prim- 
vicepreședinte 
popular județean

După discuția 
proiectul de lege 
votului secret cu

Marea Adunare Națională a 
adoptat Legea cu privire la or
ganizarea și funcționarea coo
perației de consum.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

al Consiliului 
Olt.

pe articole, 
a fost supus 
bile.

VIRSTA
FILOZOFIEI

(Urmare din pag. I)
supuse intransigentelor rațiunii sale. E o cutezanță izvorînd 
din încredințarea că într-o lume în mișcare accelerată nici 
un segment al vieții umane și sociale nu poate fi corect 
descris'și înțeles fără înțelegerea, pe cît posibil globală, a 
sensului mișcării însăși și a legilor sale cu valoare univer
sală. Prin intermediul acestei înțelegeri se constituie dimen
siunea lucidității, sau CONȘTIINȚA DE SINE în sfîrșit clara 
a individului și a comunităților umane. Dar însăși aceasta 
constituire a filozofiei, ca conștiință de sine a unei lumi 
în mișcare accelerată este constrînsă să asculte de legile a- 
celeiasi mișcări istorice a lumii. Se afirmă prin- aceasta ca 
sensul'de înțelepciune ca netulburare și împăcare cu exis
tentul al filozofiei a devenit anacronic. Orice. instalare li
niștită în înțelepciunea experiențelor parcurse, în sensul cu
mințeniei, poate reprezenta un sfat bun, dar nu se mai în
scrie în spațiul dominat de căutare al filozofiei. Un spa
țiu care face din necunoscutele lumii propriile sale între
bări și din tensiunile trăite ale omului contemporan cimpu- 
rile sale preferențiale de cercetare.

Imaginea veche, de tradiție a filozofului, om înțelept care 
își cunoaște puterea și prețul înțelepciunii sale acumulaie 
este astfel confruntată cu imaginea nouă a filozofului con
temporan, care a încetat de mult să fie înțeleptul de din
colo de viață, pentru a intra în rîndurile armatei de cerce
tători avizi ai prezentului, în căutarea noilor posibilități 
ale umanului. E o altă vîrstă a filozofiei, care presupune o 
altă vîrstă a filozofului. Vîrstă căutărilor intense, a curiozi
tății aprinse. Vîrstă efervescentă a tinereți», cînd filozoful 
trăiește el însusi starea de schimbare și neliniște a cimpu- 
rilor'pe care le investighează, cînd pulsul său este acela al 
istoriei în curs de a se face.

Cu prilejul celei de-a 49-a 
aniversări a Revoluției Popu
lare Mongole, vineri la amia
ză, ambasadorul R.P. Mongole 
la București, Ețamdinnergn- 
ghiin Bataa, a oferit o recep
ție în saloanele ambasadei.

Au luat parte tovarășii 
Gheorghe Rădulescu, membru 
al Comitetului Executiv al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Emil 
Drăgănescu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al

CRONICA U.T.C.

Tovarășul Ion Iliescu a primit delegația

Uniunii Tineretului Comunist din Spania

Tovarășul Ion Iliescu, prim- 
secretar al Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului 
Comunist, ministru pentru 
problemele tineretului, a pri
mit vineri delegația Uniunii 
Tineretului Comunist din 
Spania, formată din Elias 
Gutierres, secretar general, și 
Paloma Martin, membru în

Președintele Uniunii Tine
retului Sudanez, Khalil Elias, 
aflat în vizită în țara noastră 
la invitația C.C. al U.T.C., a 
vizitat Uzinele Tractorul din 
Brașov și Grupul industrial 

P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Vasile Vlad, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., condu
cători ai unor ministere, insti
tuții centrale și z organizații 
obștești, oameni de știință și 
cultură, generali, reprezen
tanți ai presei.

Au participat șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

conducere, care la invitația 
C.C. al U.T.C. face o vizită 
în țara noastră.

Cu prilejul discuțiilor care 
s-au desfășurat într-o atmos
feră caldă, prietenească, s-a 
efectuat un schimb reciproc 
de informații asupra preocu
părilor actuale ale celor două 
organizații.

□

petrochimic din orașul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej.

Ieri, președintele Uniunii 
Tineretului Sudanez a fost 
primit la Consiliul Central al 
U.G.S.R. de către tovarășa 
Larisa Munteanu, secretar al 
C.C. al U.G.S.R., la Consiliul 
Național al Femeilor de către 
Mia Groza, președinta Consi
liului, și la Consiliul național 
al organizației pionierilor, de 
către Virgil Radulian, pre
ședintele Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor.

întîlnirile și discuțiile s-au 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

Vizita președintelui Uniunii 
Tineretului Sudanez continuă.

Vineri după-amiază s-a 
înapoiat în Capitală delegația 
Uniunii Tineretului Comunist, 
condusă de Traian Ștefănes- 
cu, secretar al C.C. al U.T.C., 
președintele Uniunii asocia
țiilor studențești din Româ
nia, care la invitația unor 
organizații de tineret din Ita
lia a făcut o vizită în această 
țară.

Delegația, din care au mai 
făcut parte Gh. Macovei, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Iași al U.T.C., Petre 
Niță, secretar general de re
dacție la revista „Tînărul le
ninist“, și Ileana Bîrsan, asis
tentă la Universitatea din 
București, a fost întîmpinată 
la aeroportul Otopeni de Ion 
Popescu, secretar al C.C. al 
U.T.C.. și de activiști ai C.C. 
al U.T.C.
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cu Tamango, Dan, lo- 
ib uși șoapte urîte 
mbc'e în fluierături

In vîrtejul nebuniei mexicane mi-am adus 
aminte de Niki Dumitriu — „orice meci 
prost., mi-a spus cîndvc idolul blond al Giu- 
leștiului, e o sărbătoare decapitată". Și-am 
întrebat, îngrozit că tribunele pot uita atît 
de repede : cînd va reintra Niki ? Poate la 
toamnă, mi s-a răspuns, poate la primăvară. 
Niki e vînt de toamnă și vînt de primăvară. 
Mi-e dor de întîlnirile lui cu mingea ca de 
zilele copilăriei în care mă aruncam cu 
trupul gol. Niki e cea mai frumoasă legen
dă a fotbalului românesc din ultimii zece 
ani. Dar și cea mai plină de nenoroc.

Iarba din Giulești a crescut deasă numai 
atinsă de pașii lui Ozon și Niki Dumitriu — 
două nume nepieritoare în cartierul gării 
unde gloria fierbe cu cimbru, cu must și cu 
gilceavă.

Sub ochii mei, pe distanța de-o toamnă, 
Niki Dumitriu a schimbat Giuleștiul și Gri- 
vița într-un cazan de patimi napolitane. Jo
cul lui — risipa lui de tinerețe și de aur -— 
era ca o călătorie într-un ținut al surîsului. 
O furtună blondă însoțită de cîntece. „Nu 
voi da niciodctă gol din careul mic, trebuie 
să-i las și portarului o șansă". Niki e jucă
torul cu firea cea mai veselă. Driblingul lui 
are umor și poantă. Nelu Nunweiller spu
nea că pe Niki nu-l poți lovi, te dezarmează 
fața lui de copil vesel — Niki posedă știința 
magică de a face mingea să umble cu o mie 
de picioare.

Antrenorii naționalei, fără excepție, l-au 
ocolit susținînd că Dumitriu dă culoare jo
cului, dar nu și explozie. Nu sînt primii cal
taboși umplufi cu paie care mi se servesc. 
Eu știu că lumea Grantului, în afara căreia 
Rapidul nu poate trăi, a pus sute de bu
chete de flori în pragul casei lui Dumitriu, 
și-am întîlnit mulțimi de oameni, în zeci da

orașe ale țârii, fuînd trenul ca sâ meargâ 
să-l vadă jucînd.

Niki, moi mult chiar decît Dinu, Dumitra- 
che sau Dobrin, a dăruit tribunelor clipe de 
farmec și de vis. în colțul de stadion unde-mi 
fac însemnările, cînd juca Dumitriu, uitam 
carnetul pe genunchi — priveam amețit dan
sul fantastic pe care-l încerca pentru bucu 
ria noastră și duminica mi se umplea de mi-’ 
reasmă umedă și de sănătate.

Rapidul, pe care Dumitriu l-a condus în 
carnaval, împreună 
nescu, strecoară pe sul 
pe care le-ar vrea schimbcis în fluierături 
la prima apariție în teren a lui Dumitriu. In
tre două suspine și-o litră de țuică la Rapid 
s-au mai aranjat prin timp și alte caram- 
boale. Nu mă miră deloc această pricepere 
la de-andoaselea.

Dar noi îl vom saluta mereu, cu dragoste S 
veche.

înțelegem că forul conducă
tor al fotbalului nostru are de 
rezolvat, in acest iulie care te 
gonește mai degrabă la un 
ștrand decît' fejs're biroif ori sprd 
stadion, prbbleftfe mai ‘ însem
nate, mai dificile și mai deli
cate decît campionatul de tine- 
ret-rezerve. Are, cu alte cuvin
te, chestiuni arzătoare la ordi
nea zilei : și definirea conclu
ziilor reieșite din experiența 
mexicană, și îmbunătățirea re
lațiilor cu ziariștii și scriitorii, 
și încheierea campionatului di
vizionar „A", și barajul pentru 
divizia C și cîte și mai cîte. 
Tocmai de aceea juventiștii și 
susținătorii lor cu condeiul nu 
pretind de la federație marea 
cu sarea. Sînt rezonabili. Pre
tind numai să nu fie uitați cu 
desăvîrșire, așa cum au fost 
uitați în săptămîna aceasta. 
F.R.F. are, cum bine știm cu 
toții, mai multe organisme de 
lucru care nu o dată și-au do
vedit potențele și capacitatea — 
ceea ce înseamnă că și în a- 
ceste zile aglomerate ele pot 
face față sarcinilor ce le revin. 
Pentru aceasta 
face față, nu 
însă nevoie de 
ganizare și de 
teres.

Or, amnezia 
trai de arbitri __ __ _
Iui municipal București, 
nu cumva acesta este vinova
tul) . nu dovedește nici bună 
organizare, nici interes.

Este surprinzător și supără
tor (și, cred, nemaiîntîlnit în 
competițiile noastre) să afli că 
cineva a uitat să trimită foile 
de arbitraj și să delege con
ducători de joc pentru două în- 
tîlniri, fie ele de tineret-rezer- 
ve. Este surprinzător și supă
rător^ dar este adevărat. Așa 
s-a făcut că la partida minți
lor din Ștefan cel Mare și din

(adică pentru a . 
fețe-fețe), este 
o mai bună or- 
un oarecare in-

colegiului cen- 
(sau a Colegiu- 

", dacă

Unde fugim

Am întîlnit în diferite locuri 
din țară situații asemănătoare și 
ducînd, evident, la aceeași con
cluzie.

La Suceava, un copilandra de 
13 ani e admirat de ceilalți 
pentru îndemînarea de prestidi
gitator cu care sustrage obiec
tele altora. „Excitat“ de această 
admirație, comite într-un timp 
relativ scurt 46 de furturi. Ca 
să se amuze, „deschide“ chiar 
mașina personală a comandantu
lui miliției și șterpelește cîteva 
obiecte pe care le vinde pe ni
mic.

La Tîrgu Mureș, alți cîțiva a- 
dolescenți se joacă „de-a bătaia“ 
pîndind și atacînd trecătorii. Dar 
să ne oprim aici cu exemplele. 
Cazurile relatate au, după cum 
spuneam, un numitor comun. 
Făptuitorii nu au fost animați de 
scopuri materiale ci, mai grav 
poate decît această alternativă, 
au fost victimele unor carențe de 
educație, ale unei evoluții psi
hice necontrolate.

Nu de mult, într-una din co- 
fetăriile-cîrciumi întreținute cu 
„părintească“ grijă de organe
le locale din Baia Mare am a- 
vut prilejul să aflu cheia intimă 
a acestei comportări. Trei sau 

Pitești arbitrul Bărbulescu (o- 
mul care singur se dusese după 
foaie, și se interesase, deși nu-l 
anunțase nimeni) își căuta tu- 
șierii prin tribună, iar meciul 
Steaua — Universitatea Craio
va a fost arbitrat de... porta
rul de rezervă al roș-albaștri- 

• lor. Este adevărat, Matache 
(fiindcă despre el este vorba) 
are o oarecare calificare sau 
ceva „studii“ de arbitraj, dar 
pînă la urmă tot s-a prăpădit 
lumea de rîs fiindcă la o înlo
cuire de portar neobservată de 
el a trimis afară pe noul in
trat și i-a penalizat echipa cu 
11 m., și fiindcă a mai făcut și 
alte comedii.

Și aceste cazuri nu sînt sin
gurele care grăiesc despre fap
tul că unii factori oficiali do
vedesc dezinteres față de între
cerea juventistă tocmai într-un 
moment cînd opinia sportivă și 
presa o înconjoară cu o atenție 
tot mai manifestă. Să ne mai 
amintim că, la Arad, U.T.A. nu 
s-a prezentat la meciul cu Di
namo București (și încă n-am 
aflat nimic de sancționarea clu
bului U.T.A., a cărei ostilitate 
față de campionatul de tineret- 
rezerve a fost afișată încă de 
anul trecut, într-o ședință pu
blică), să ne mai amintim că 
de multă vreme si noi și alte 
publicații centrale ne rugăm 
zadarnic de federație să-i 
schimbe acestei competiții. ac
tuala titulatură — jenantă și 
neatractivă — într-una care să 
sune frumos și mobilizator.

Pentru că, după cum ne in
forma tovarășul Ion Alexan- 
drescu, biroul federal intențio
nează să discute într-un viitor 
nu prea îndepărtat un amplu 
material întocmit de antreno
rul federal Mărdărescu pe mar
ginea campionatului juventist 
— ne place să credem că pro
blemele discutate doar în trea
căt în rîndurile de mai sus 

patra adolescenți, să tot fi avut 
15—16 ani, discutau mîrîit în ju
rul unor coctailuri savant alcă
tuite. Cum să-și petreacă vacan
ța ?

—- Să mergem în excursie pe 
Gutîi, propunea într-o doară un 
blond spălăcit.

— Vax I i-o retezase scurt o 
voce neașteptat de autoritară, 
ieșind dintr-o claie de păr creț 
prin care se întrevedea anevoie 
fața bronzată.

— Eu m-aș duce în fiecare zi 
la plajă, încercase un altul.

v — Ești prost! se răstise crețul 
fără alte comentarii.

— Ce-ar fi să facem o echipă 
de fotbal ? riscă al treilea.

Crețul se sculase în toată lun
gimea pantalonilor săi evazați, 
îi privise disprețuitor, pusese pe 
masă costul consumației și le 
scuipase scurt, printre dinți.

— Întotdeauna afi fost niște 
țipi cenușii, cu gînduri cenușii, 
cu fapte cenușii. Nu știu cum 
aracu mai vă suport. Cînd o să 
ieșiți odată din griul ăsta ordi
nar ?

Și plecase legănînd atletic din 
umerii firavi.

Aveam să-I întîlnesc în aceeași 
noapte Ia miliția municipiului, 

vor constitui — cum e firesc și 
necesar — subiecte pentru dez
bateri profunde, urmate de mă
suri eficiente și bine gîndite. 
Și, poate, cu același prilej, se 
va schimba — așa cum ni s-a 
promis — și titulatura. Noi ■ 
propunem „CUPA SPERAN
ȚELOR“ sau „TROFEUL JU- 
VENTIȘTILOR“ dar se mai pot 
ivi și alte idei.

Pînă atunci, să ne mai arun
căm ochii și prin clasament. 
Dinamoviștii băcăuani, profi- 
tînd că au jucat acasă și-au 
rotunjit copios și punctajul și 
golaverajul. Au marcat 3 go
luri Farului, 4 Petrolului și, 
deci, și-au îmbogățit zestrea (și 
așa destul de arătoasă) cu încă 
9.5 puncte. Astăzi sînt siguri de 
titlu pentru că orădenii (dumi
nică 2—8 la . Brașov și miercuri 
2—0 cu Rapid la Oradea) nu 
mai prezintă nici un pericol și 
pentru că universitarii clujeni 
(clasați acum pe poziția a II-a) 
au jucat trei partide în plus.

Apropo de juventiștii Uni- . 
versității Cluj. I-am văzut ' 
miercuri la Constanța. Au ju
cat ca la carte. Este drept că 
Solomon, Neșu și Bungău le-au 
întărit simțitor rîndurile, dar 
spectatorii au aplaudat parcă 
mai mult pe Negru, Mihăilă, 
Fanea, Ielciu, Muresan, Lică, 
lordache și Nichiti. De partea 
cealaltă,, constănțenii au prezen
tat și ei o echipă cu cîteva 
nume deja cunoscute (Tîlvescu, 
Etern, Biliboacâ, Ologu) și cu 
5—6 tineri de talent. Spectacu
loasa și aplaudata întîlnire ju
ventistă din deschiderea noctur
nei.de la Constanța a fost însă 
cîștigată de clujeni cu 4—3. 
Ceea ce n-a supărat pe nimeni. 
Spectatorii i-au aplaudat deo
potrivă pe învingători și pe în

vinși. Ceea ce facem și noi 
acum.

G. MITROI

adunat beat mort dintr-o buscu
ladă de admiratori ai lui- Ba- 
chus. „Scăpase“ de cenușiul co
tidian, de „cenușiul” muncii și 
distracțiilor normale.

Din discuția cu autorii și mar
torii cazului de la Sibiu am de
dus că. aceeași necontrolată „fugă 
de gri“ i-a adus pe cei cîțiva e- 
levi în postura de infractori pri
mari.

Fără îndoială, acestei lăuda
bile și inerente tendințe adoles
centine de a evada din anonimat, 
de a fugi de gri, de cenușiu îi 
trebuie imprimate direcții con
venabile societății, și această im- 1 
pulsionare trebuie să aparțină în 
primul, rînd educatorilor inițiali 
care sînt părinții, apoi profeso
rilor, organizațiilor de tineret.

Pentm ca, iată — o spun în
tâmplările relatate — atunci cînd 
nu e corespunzător dirijată, cînd 
se face instinctiv, necontrolat, la 
întâmplare, fuga de gri eșuează 
cel mai adesea în infracțiune, e- 
vadarea din cenușiul bănuit de 
ochiul adolescentului se încheie 
lamentabil, în adevăratul cenu
șiu, în griul trist și fără scăpare 
al faptelor antisociale.

Și ținînd seama de forța 
ral-politică, de maturitatea 

mo-
do-

vedită de tineretul nostru cu irri

ge-
lejul recentelor evenimente 
țară, ne îngăduim opinia că 
nemția comunismului este pe de
plin capabilă și chiar datoare 
față de sine însăși să imprime 
direcția cea mai utilă pentru so
cietate propriilor sale tendințede • 
originalitate și afirmare.

nocturnei.de
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Președintele Republicii
Africa Centrală,
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general Jean Bedel Bokassa, ■I

Sub semnul prieteniei dintre 
tineretul român și cuban

soseste astăzi în tara
J 9

noastra I
ț

Brigada ,,23 August — România" ți-a încheiat 

activitatea in Cuba

Brigada de tineri tehnicieni români „23 August-România", 
care a participat la campania de recoltare și prelucrare a 
trestiei de zahăr din anul 1970, și-a încheiat activitatea.

(Urmare din pag. I)
Ramura de bază a economiei o 
constituie agricultura, aflată în 
plin proces de dezvoltare și di
versificare. Republica Africa 
Centrală dispune, de asemenea, 
de zăcăminte de aur, diamante, 
Uraniu, fier, cupru, cărbune.

Generalul Jean Bedel Bokassa 
a organizat o acțiune de mobili
zare a tuturor locuitorilor țării, 
în număr de 2 milioane, pentru 
a-și aduce contribuția la crește
rea randamentului în toate do
meniile producției, prin mijloace 
și metode moderne și raționale, 
în vederea ridicării nivelului de 
trai al populației. Acțiunea a în
registrat rezultate importante dar, 
după cum se apreciază, acestea 
nu sînt încă la nivelul posibili
tăților țării.

Pentru consolidarea indepen
denței economice, președintele 
Republicii Africa Centrală a ini
țiat o serie de măsuri, printre 
care limitarea activității compa
niilor străine în industria diaman- 
tiferă, naționalizarea portului flu
vial al capitalei și a transportu
lui pe fluviul Oubangui, cea mai 
importantă cale de transport pe 
care, cu o frecvență din ce în ce 
mai mare, circulă nave de 800 de 
tone. De asemenea, au fost luate 
măsuri pentru formarea de cadre 
necesare dezvoltării țării.

Politica externă a Republicii 
Africa Centrală este determinată 
de interesele menținerii păcii, 
apărării drepturilor popoarelor la

autodeterminare, luptei împotriva 
tuturor formelor de segregație. 
Președintele Bokassa, subliniind 
aceste principii, releva recent că 
țara sa respectă suveranitatea 
statelor și se pronunță pentru 
dezvoltarea cooperării cu toate 
popoarele, indiferent de orîn- 
duirea socială în care acestea tră
iesc.

între România și Republica 
Africa Centrală se dezvoltă rela
ții de prietenie și cooperare. în 
ultimii ani, aceste relații s-au con
cretizat în vizite oficiale, în sem
narea unui acord de cooperare e- 
conomică, a unui acord comer
cial pe termen lung și a unui a- 
cord de colaborare culturală și 
științifică. Ele reflectă dorința 
României .și a Republicii Africa 
Centrală de a extinde colaborarea 
reciprocă, în interesul ambelor 
țări, al cauzei înțelegerii interna
ționale.

Poporul român, care urmărește 
cu simpatie prefacerile de pe 
continentul Africii și sprijină 
eforturile tinerelor state pentru 
dezvoltarea lor de sine stătătoare, 
independență, se bucură de 
succesele și progresele pe care 
Republica Africa Centrală le ob
ține în această direcție, și urează 
președintelui acestei țări, genera
lului Jean Bedel Bokassa, un 
călduros și prietenesc: „BUN 
SOSIT IN ROMÂNIA!“.

Brigada a lucrat timp de patru 
luni la fabrica de zahăr „Jose 
Marți“ din San Cristobal (pro
vincia Pinar del Rio), unde, ală
turi de muncitorii cubanezi, a 
asigurat buna funcționare a uti
lajelor și a efectuat o serie de 
alte lucrări, printre care pregă
tirea fabricii pentru campania 
anului 1971.

Cu prilejul încheierii activității 
brigăzii române, a avut loc o 
festivitate de rămas bun. In sala 
împodobită cu drapelele de stat 
ale celor două țări și cu portrete
le tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Fidel Castro, au fost prezenți 
comandantul Julio Camacho 
Aguilera, membru al C.C. al P.C. 
din Cuba, prim-secretar al Comi
tetului de partid din provincia 
Pinar del Rio, Luis Orlando Do- 
minguez, membru al Biroului Na
țional al Uniunii Tinerilor Co
muniști din Cuba, reprezentanți 
ai ambasadei române din Havana. 
Evidențiind contribuția brigăzii 
române la campania de recoltare 
și prelucrare a trestiei de zahăr, 
Luis Orlando Dominguez a sub-

liniat că prezența și activitatea în 
Cuba a tinerilor tehnicieni ro
mâni a constituit o manifestare 
pregnantă a prieteniei ce leagă 
popoarele și tineretul din Cuba și 
România. A răspuns comandantul 
brigăzii, Gheorghe Radu, care a 
mulțumit călduros pentru atenția, 
grija și dragostea cu care au fost 
înconjurați tinerii români.

Membrii brigăzii române au 
fost invitați să viziteze o serie de 
orașe și regiuni ale Cubei și să 
participe la festivitățile prilejuite 
de Ziua Revoluției, 26 iulie.

din
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• POSTUL de radio Reykjavik 
a anunțat că primul ministru al 
Islamici, Bjarne Benediktsson, și 
soția sa au decedat în noaptea de 
joi spre vineri ca urmare a unui 
incendiu care a distrus reședința 
de vară a premierului. Vila se 
afla Ia 50 km de Reykjavik.

Bjarne Benediktsson a devenit 
prim-ministru al Islandei in anul 
1963. El a condus un guvern de 
coaliție, alcătuit din membrii 
Partidului independenței și Par
tidului social-democrat.

■ ■■■■■■■■■ ■■

Luptele din
Cambodgia
Bateriile de artilerie ale 

forțelor de rezistență popu
lară din Cambodgia au ata
cat din nou orașul Kom- 
pong Thom, situat la 128 
km nord de capitala khme
ră. Kompong Thom este 
izolat de restul țării.

Potrivit relatărilor agen
ției Reuter, forțele populare 
ie rezistență și-au conti
nuat în ultimele 24 de ore 
atacurile în direcția unei 
alte localități : Kompong 
Speu, dispus la 40 km sud- 
vest de Pnom Penh. precum 
și în zona autostrăzii care 
leagă capitala khmeră de 
orașul Kompong Som.

internațională■

a educației și-a
încheiat lucrările
La Geneva, au luat sfîrșit joi 

lucrările celei de-a 32-a sesiuni a 
Conferinței internaționale a edu
cației. Participanții au examinat 
problemele pierderii de efective 
școlare la toate nivelele și ten
dințele principale în domeniul 
educației. In legătură cu aceasta, 
participanții la lucrări au adoptat 
o serie de recomandări. La se
siune, a participat și o delegație 
română, condusă de prof. wliv. 
Troian Pop, adjunct al ministrului 
învățămîntului.

Cuvlntul de închidere a lucră
rilor reuniunii a fost rostit de di
rectorul general al UNESCO, 
René Malien.

ffînema
SUNETUL MUZICII (ambele se

rii): rulează la Sala Palatului 
(ora 19).

AllGOMAN SUPER-DIABOLI- 
CUL : rulează la Luceafărul (o- 
jele 9; 11; 13; 17; 19; 21), Festival 
(orele 8.30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 
19; 21,15). Grădina Festival (ora
20.30) .

ACEASTA FEMEIE : rulează la 
Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30) . București (orele 8,45; 11; 
13,15; 16.15; 18.45; 21), Grădina 
Doina (ora 20,30).

DEPARTE IN APUS ; rulează la 
Republica (orele 10; 12,30; 16; 18.30: 
21)

FAMILIA TOT : rulează la Ca
pitol (orele 9,15; 11,30) ; ARMAN- 
DO. CALUL ALB : (orele 14; 16,30: 
18.45: 21).

OMUL CARE NU POATE FI 
ACUZAT : rulează la Central ta
rele 9: 11 13; 15; 17; 19; 21).

CASTELUL CONDAMNAȚI- 
LOR : rulează la Lumina (orele 
9,30—15.30 in continuare ; 18; 20.30),

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Gloria (orele 9,30; 
12; 14,30; 17; 19,30) Tomis
(orele 8.30; 11; 13,30; ÎS; 18,30),

MĂSURI PREVENTIVE ADOPTATE
ÎN IRLANDA NORD

IRLANDA DE NORD. — As
pect din timpul unor recen
te incidente desfășurate la 

Londonderry

Măsuri excepționale de securitate au fost luate de coman
damentul trupelor britanice 
de autoritățile locale.

dislocate In Irlanda de nord și

Acestea au fost adoptate 
pentru a preveni izbucnirea 
unor violențe cu prilejul ma
rilor manifestații ce vor avea 
loc luni pentru comemorarea 
victoriei obținute în 1960 de 
protestanți asupra catolicilor. 
Armata a intensificat joi cer
cetările _ _
armelor ascunse de populația 
civilă și a început să instaleze 
baricade în diferite localități 
pe străzile care despart cartie
rele locuite de populația pro
testantă și cea catolică.

La Belfast, s-a anunțat că 
autoritățile au pus la punct
■■■■■■■■■■■■a

pentru descoperirea

,„cel mai extraordinar dispo
zitiv de securitate“ pe care l-a 
cunoscut vreodată Irlanda de 
nord. Numai pentru împiedi
carea unor ciocniri în cursul 
zilei de luni, au fost mobili
zați 7 000 de soldați, 4 000 de 
polițiști și 700 rezerviști. Se 
așteaptă ca la demonstrațiile 
protestanților să participe pes
te 100 000 de persoane. La rîn- 
dul lor, 50 000 de catolici vor 
manifesta pentru a*și exprima 
protestul față 
rea brutală a 
ției în cursul 
cute“.
e e k s a ■

de „comporta- 
armatei și poli- 
săptămînii tre-

■■■■■■

Intense

consultări

la Roma

LUCRĂRILE ADUNĂRII
MONDIALE A TINERETULUI

Cei care am urmărit îndeaproape din in
teriorul acestui zgirie nori de oțel și sticlă, 
evoluția în timp și spațiu a oomplexului me
canism diplomatic și tehnic al națiunilor 
unite, încercam în aceste zile ale Adunării 
mondiale a tineretului, sentimente, aș spu
ne, unice și copleșitoare. Foaierele și „sala 
pașilor pierduți“, folosite de diploma ji drept 
culise, unde pregătesc rezoluții și răstoarnă 
situații aproape aranjate, înainte de a fi fă
cute public în ședințele plenare și ale comi
tatelor sînt acum locuri de întîlnire ale re
prezentanților tineretului de pe aproape toata 
meridianele și paralelele globului. își întind 
mina unul altuia, spunindu-și doar de pe ce 
meleaguri vin, numele fiecăruia fiind în
scris pe eticheta pe care o poartă pe piept. 
Vremea, deși înăbușitoare datorită umidită
ții, nu formează, ca in cazul diplomaților, 
preambulul discuțiilor lor. Timpul de care 
dispun este scurt și prețios. Se angajează 
discuții vii, se schimbă opinii, își fac cunos
cute ideile, viața și idealurile lor. .Mozaicul 
de convingeri politice, filozofice și religioase 
pe care îl formează, sau gradul de pigmen
tație a pielii lor, nu constituie bariere în ca
lea spre închegarea de prietenii, a cunoaș
terii reciproce a aspirațiilor lor, a manifes
tării voinței de a face tot ce le stă în pu
tință pentru a se ridica la nivelul înaltei 
responsabilități de a influența în mod po
zitiv cursul istoriei societății contemporane 
pe care mîine o vor moșteni, o vor conduce. 
Tinerii din Angola luptătoare și din Mo- 
zambicul eroic, membrii organizațiilor de 
rezistență și mișcărilor de eliberare națio
nală, sint înconjurați cu multă căldură, sim
patie și manifestări de solidaritate cu lupta 
lor. Se exprimă speranțe în triumful cauzei 
lor sfinte, se clădesc visuri și idealuri peste 
ruinele provocate de ambiții, de expansiune 
și subjugare, generate de tiparele învechite 
ale unor politici pe care tinerii se angajează 
să le anihileze înainte ca acestea să le lase 
ca moștenire ravagiile inimaginabile ale 
uraganului racheto-nuclear.

Adunarea mondială a tineretului a luat 
încă din prima zi cu seriozitatea cuvenită 
deviza sub care își desfășoară lucrările : 
„Pace, progres social și colaborare interna
țională“, și discursurile rostite in plenara 
adunării sint mărturii scrise că această de
viză nu poate deveni realitate numai prin 
apeluri, mesaje și rezoluții, ci necesită de
pistarea căilor și mijloacelor celor mai efi
ciente prin care tineretul trebuie să acțio
neze cu forțele concertate spre realizarea 
aspirațiilor de pace, justiție și progres so
cial ale popoarelor.

După numai cîteva zeci de minute de la 
deschiderea lucrărilor, atmosfera în sala 
adunării generale era deja electrizată de 
discursuri chemînd plenumul. să dea dovadă

de maturitatea pe care cei peste 1 miliard 
de tineri ai Terrei o așteaptă de la ei și care 
i-au ales pentru a reprezenta in mod activ 
și fără echivoc aspirațiile lor de pace, ura 
lor neîmpăcată față de război, admirația lor 
profundă față de cei ce luptă și își jertfesc 
viața pentru libertatea popoarelor lor, in
toleranța față de opresiunea străină indife
rent de masca sub care se ascunde, de for
mele ce le îmbracă. Liderul organizației ti
neretului democrat „Lambrakis“ din Grecia, 
renumitul compozitor Mikis Theodofakis. 
care a vorbit de situația grea a tineretului 
din țara sa, a fost ovaționat minute în șir. 
Propunerile făcute de numeroși particjpanți 
de a fi excluse din congres delegațiile regi
murilor marionetă din Taiwan, Saigon. Seul 
și Pnom Penh, au fost puternic sprijinite și 
subliniate prin tunete de aplauze. „Mă fo
losesc de prezența nedorită, și aș dori efe-

Cuvintarea șefului delegației

române, Vasile Nicolcioiu

meră, în această adunare a reprezentanți
lor regimului de la Saigon, spunea Martin 
O’Neill (Anglia) pentru a le spune în față că 
dezaprobăm guvernul lor și acțiunile State
lor Unite prin care îl sprijină“.

Discriminarea inadmisibilă comisă în. in
vitarea reprezentanților tineretului chinez a 
fost admonestată fără menajamente de că- 

1 tre șefii delegațiilor tineretului din Dane
marca, Siera Leone, Mali, Anglia. U.R.S.S., 
Yemenul de sud, U.I.S., F.M.T.D. etc.

Șeful delegației tineretului din România. 
Vasile Nicolcioiu, secretar al C.C. al U.T.C., 
după ce a salutat inițiativa O.N.U. privind 
convocarea acestei adunări, a exprimat 
profundul regret al tineretului român pen
tru faptul că nu s-au asigurat condiții a- 
decvate care să permită participarea tuturor 
organizațiilor și mișcărilor de tineret care 
duc o luptă activă alături de popoarele lor, 
de forțele progresiste și democratice împo
triva reacțiunii și războiului, împotriva im
perialismului, colonialismului și neocolonia- 
lismului, pentru libertate, independență, 
pace și progres social. Absența acestor or
ganizații prejudiciază caracterul universal și 
reprezentativ al adunării, frustrîna lucrările 
noastre de contribuția lor la eforturile de 
identificare a mijloacelor de realizare a uni
tății de luptă și acțiune a forțelor progre- 
siste ale tineretului din întreaga lume.

Că 
pro

cedura de invitare a reprezentanților tinere
tului chinez, procedură care a ignorat drep
turile legitime ale Republicii Populare Chi
neze, de membră a Națiunilor Unite. Șeful 
delegației tineretului român s-a alăturat po
ziției adoptate de numeroși reprezentanți ai 
organizațiilor naționale și internaționale de 
a nu admite prezența participanților trimiși 
de regimurile din Taiwan, teritoriu care este 
o parte integrantă a Chinei, din Saigon, Seul 
și Pnom Penh.

V. Nicolcioiu și-a exprimat speranța că in 
ciuda limitelor impuse participării la această 
adunare, reuniunea tineretului mondial va 
permite un dialog viu și constructiv asupra 
problemelor înscrise pe ordinea sa de zi.

Reprezentanții tineretului din România, a 
spus vorbitorul in încheiere, sint animați de 
dorința de a depune toate eforturile ca a- 
ceastă adunare să se înscrie ca o contribuție 
reală la afirmarea și respectarea principiilor 
fundamentale ale Națiunilor Unite, la creș
terea rolului tineretului în viața politică și 
socială contemporană, la promovarea și rea
lizarea idealurilor de libertate, independență, 
democrație ale comunității internaționale.

In prima zi a dezbaterilor, 27 din cei 93 de 
delegați înscriși la cuvînt, și-au exprimat 
opiniile, nu numai față de. problema depli
nelor puteri ale celor prezenți — așa cum 
stabilise președintele provizoriu al adunării 
— ci față de majoritatea problemelor 
care confruntă astăzi tînăra generație, trans- 
formind in fapt o ședință pur procedurală 
intr-una a dezbaterilor generale, în care 
războiul din Vietnam, conflictul din Orien
tul Apropiat, politica de forță în relațiile in
ternaționale, colonialismul și neocolonialis- 
mul, au fost larg dezbătute. Deși nu era pla
nificată decit o ședință plenară consacrată 
inaugurării lucrărilor, s-a convenit să se mai 
rezerve încă trei asemenea ședințe pentru 
dezbateri. S-iu făcut propuneri de a se or
ganiza și. șecJnțe de noapte pentru elucida
rea problemelor aflate în fața adunării.

Felul în care au decurs lucrările în pri
mele trei ședințe plenare, creează speranța 
că această reuniune a tineretului lumii, în 
ciuda unor vicii deliberate în reprezentare, 
va marca un pas important în eforturile de 
realizare a unității de acțiune a tinerei ge
nerații în lupta pentru transpunerea în rea
litate a devizei sub care s-au întrunit : 
„Pace, progres social și colaborare interna
țională“.

Vorbitorul a subliniat, de asemenea, 
este regretabilă și cu totul nejustificată

C. ALEXANDROAIE
corespondentul Agerpres la Washington

poporului 
mongol

ROMA 10 — Coresponden
tul Agerpres, Nicolae Puicea, 
transmite: Președintele Re
publicii Italia, Giuseppe Sa- 
ragat, și-a încheiat vineri se
ria consultărilor de sondaj cu 
conducătorii partidelor, șe
fii grupurilor parlamentare, 
cu președinții Camerei De- 
putaților și Senatului,' cu alte 
personalități ale vieții politi
ce în vederea reglementării 
crizei de guvern.

Pînă la cunoașterea hotărî- 
rii șefului statului se pot face, 
evident, doar ipoteze, și pe 
culoarele de la Palazzo Mon- 
tecitorio (sediului Parlamentu
lui) circulă tot felul de ver
siuni, bazate însă pe calculul 
probabilităților.

Indiferent de persoana care 
va fi desemnată să formeze 
noul guvern, este cert faptul 
că ea nu se poate desprinde 
de jocul curentelor din inte
riorul democrației creștine.

Ulan Batorul, la fel ca și 
celelalte așezări risipite în 
nesfîrșita stepă mongolă, a 
îmbrăcat haine de sărbătoare. 
Pretutindeni au loc adunări 
și serbări populare. 11 iulie 
este o zi care marchează un 
moment de importanță me
morabilă în viața poporului 
mongol prieten : aniversarea 
a 49 de ani de la victoria re
voluției populare.

Revoluția populară
1921 a pus capăt regimului 
feudal, deschizînd Mongoliei 
posibilități largi de dezvoltare 
multilaterală. Odinioară fusese 
doar o țară a crescătorilor 
de animale, cu unul din cele 
mai scăzute niveluri de 
din lume. Dar în 
decenii, Mongolia a cunoscut 
jrofunde transformări.

Valorificîndu-și din ce în 
ce mai bine resursele ma
teriale și umane. Republica 
Populară Mongolă, sub con
ducerea Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, a ob
ținut însemnate succese în 
construcția orînduirii socia
liste.

Orașele și-au schimbat în
fățișarea. Ulan Bator, capitala 
țării — ceea ce în românește 
înseamnă „Viteazul Roșu“ — 
a căpătat trăsăturile unui 
oraș modern. Bulevardele 
largi, mărginite de blocuri, 
unele cu 10 etaje, numeroa
sele construcții culturale, 
școli de toate gradele și, în 
special, unitățile industriale al 
căror număr se află în conti
nuă creștere — sînt doar 
cîteva din elementele înnoi
toare înregistrate la Ulan Ba
tor. Aceleași semne ale pro
gresului se pot constata și în 
alte orașe, cum sînt Darhan 
— devenit bază a industriei 
energetice, Suhe Bator, Cioi- 
balsan etc. La temelia succe
selor a stat politica de dez
voltare multilaterală a țării, 
în special a industriei. Iată 
cîteva exemple concludente 
în acest sens. Pînă la revolu
ție în Mongolia exista doar o

trai 
ultimele

singură centrală electrică cu 
o capacitate de numai 60 ki
lowați. In prezent, aproape 
întreaga țară este acoperită 
de numeroase tipuri de cen
trale electrice. Pentru dez
voltarea și extinderea rețelei 
electrice puterea populară a 
alocat anual 25 la sută din to
talul investițiilor. în urma 
unor asemenea eforturi, în 
anul 1969, producția de ener
gie electrică a fost cu 17,5 la 
sulă superioară anului prece
dent. La sfîrșitul acestui an, 
producția de energie electrică 
va atinge nivelul de 460 mi
lioane kwh.

Planul pe anul 1970 pre
vede un volum de investiții 
record — însumînd 1100 
milioane tugrici. Ramurile 
noi industriale se vor dezvolta 
în mod armonios asigurînd 
o pondere de 36 la sută în 
cadrul produsului social to
tal. Pentru pregătirea cadre
lor necesare dezvoltării con
tinue a economiei și culturii, 
statul mongol va cheltui in 
acest an pentru învățămînt, 
cultură și asistență medicală 
circa 155 milioane tugrici- 
ceea ce reprezintă circa 14,2 
la sută din volumul total 
investițiilor. In cursul anului 
trecut, în instituțiile de în
vățămînt superior din Repu
blica Populară Mongolă au 
studiat peste 9 000 de stu- 
denți, dintre care, în prezent, 
1 400 au și fost repartizați în 
diferite sectoare ale econo
miei naționale.

Rezultatele obținute, în 
toate domeniile de activitate 
sint o expresie a hotăririi 
poporului mongol de a con
tinua munca sa dedicată în
floririi permanente a pa
triei, construcției societă
ții socialiste. Mongolia popu
lară pășește către a 50-a ani
versare a 
din 1921, 
torul său.

victoriei revoluției 
încrezătoare în vii-

I. TIMOFTE

TELEGRAMA

Tensiune
în Chile

împușcarea de către 
poliția chiliana a unui tî- 
năr in virstă de 17 ani, 
Miguel Aguilera, în cursul 
recentelor demonstrații 
studențești de la Santiago 
de Chile, a provocat o pro
fundă tensiune în capitala 
chiliana.

Asociațiile studențești au anun
țat că vor organiza, în 
mătoarelor zile, mari 
tații împotriva a ceea 
calificat drept „un act 
care“. Nemulțumirea în legătură 
cu acest incident a sporit, după 
ce a devenit cunoscut că Agui
lera a fost impușcat de un poli
țist îmbrăcat în haine civile. Ad- 
mițînd aceasta, o declarație ofi
cială a susținut „totuși că poli
țistul se afla în acel moment în 
legitimă apărare“. Potrivit legi
lor chiliene, el va trebui însă 
tradus în fața unei Curți mar
țiale.

cursul ur- 
manifes- 

ce ele au 
de provo-

Secretarul de Stat al S.U.A.,

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, și tovarășul ION 
GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului de Mi 
niștri al Republicii Socialiste România, au trimis tovară
șilor JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, președintele Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Mongole, și JAMSARANGHIIN SAMBU, pre
ședintele Prezidiului Marelui Hural Popular al Republi
cii Populare Mongole, următoarea telegramă :

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Socialiste România, al poporului român și 
al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră și prin 
dumneavoastră Comitetului Central al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, Prezidiului Marelui Hural Popu
lar, Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Mon
gole și poporului frate mongol felicitări cordiale și cele 
mai bune urări cu prilejul celei de-a 49-a aniversări a 
victoriei revoluției populare mongole.

Poporul român se bucură din toată inima de realizări
le importante obținute de oamenii muncii mongoli în fău
rirea vieții noi, socialiste, și le urează noi succese pe dru
mul înfloririi Republicii Populare Mongole.

Ne exprimăm și cu acest prilej convingerea că relațiile 
de prietenie frățească și colaborare multilaterală dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Popular Revoluțio
nar Mongol, dintre Republica Socialistă România și Re
publica Populară Mongolă vor continua să se dezvolte pe 
baza principiilor marxism-leninismului și ale internațio
nalismului socialist, în interesul celor două popoare, al 
unității țărilor socialiste și coeziunii întregului front anti- 
imperialist, al cauzei socialismului și păcii în lume.

Secretarul de Stat al S.U.A., William Rogers, și-a încheiat 
vizita întreprinsă la Tokio, la invitația guvernului japonez, și 
a părăsit capitala niponă.

Această vizită a prilejuit o serie de întrevederi cu primul 
ministru al Japoniei, Eisaku Sato, cu ministrul de externe, 
Kiichi Aichi, precum și cu ministrul finanțelor, Takeo Fukuda. 

’ Asupra convorbirilor s-au răsfrînt ecourile recentului eșec de a 
se soluționa problema textilelor dintre cele două părți (după cum 
se știe, S.U.A au cerut Japoniei o restricție voluntară la expor
turile de textile japoneze, dar condițiile americane au fost res
pinse de partea japoneză). Ambele părți și-au exprimat regretul 
pentru nesoluționarea acestei probleme, precum și speranța că 
discuțiile vor putea fi reluate în această privință.

Răspunzînd unor temeri exprimate de oficialitățile japoneze, 
secretarul de stat american a precizat, în cadrul convorbirilor, 
că rezultatul negocierilor în problema textilelor nu va influența 
cu nimițî problema Okinawei.

• PRIMUL SONDAJ de opinie 
efectuat în Marea Britanie, după 
alegerile generale de la 18 iunie, 
indică un avans de 11 la sută a! 
conservatorilor față de laburiști, 
După cum se știe, avansul con
servatorilor asupra laburiștilor a 
fost la alegeri de 2,3 Ia sulă.

Sondajul a fost efectuat pentru 
cotidianul londonez „Evening 
Standard" de către „Opinion Re- 
,;earch Centre“, singura firmă 
specializată in sondarea opiniei 
publice care a prevăzut victoria 
conservatorilor.

»
Modern (orele 9,30; 12: 15.30: 18; 
20,30), Grădina Tomis (ora 20,30).

STRĂINII : rdlează la Favorit 
(orele 10; 13; 15,30; 18; 20,30), Me
lodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Stadionul Dinamo (ora
20.30) .

FREDDY ȘI CÎNTECUL PRE
RIEI : rulează la Victoria (orele 
9. 11,15; 13,30 16; 18,30; 20,45), Giu- 
lești (orele 15,30; 18; 20,30).

VRĂJITORUL : rulează la Doi
na (orele 11,30; 13,45), ASTĂ SEA
RĂ MĂ DISTREZ : (orele 16; 18.15;
20.30) .

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

SALARIUL GROAZEI : rulează 
la Feroviar (orele 8,30; 11,30; 14,30; 
17,30; 20.30). Excelsior (orele 9; 12; 
15; 18; 211. Arenele Libertății (ora 
20,45), Grădina Expoziția (ora 
20,30).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Grivlța (orele 
10,30; 16; 18,15; 20.30), Aurora (orele 
9; 11; 13; 15; 17; 19). Flamura ta
rele 11; 16. 18,15; 20.30). Grădina 
Aurora (ora 20,30).

AȘTEAPTA PINA SE ÎNTUNE
CA : rulează la Înfrățirea (orele 
15,15; 17,45: 20), Progresul-Parc
(ora 20.15).

ORAȘUL VISURILOR : rulează 
la Cosmos (orele 15.30; 18: 20,15).

JURNALUL UNEI CAMERIS
TE : rulează la Buzești (orele 15.30: 
18), IUBITA LUI GRAMINIA : 
(ora 20,30).

£pentiw timpul dv.
VÎNATORUL DE CĂPRIOARE : 

rulează la Dacia (orele 8,45—20,30 
în continuare).

MARILE VACANȚE : rulează la 
Bucegi (orele 10; 16; 18,15), Grădina 
Bucegi (ora 20,30), Floreasca (orele 
10; 15,30; 18; 20,30).

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

UN CUIB DE NOBILI : rulează 
la Lira (ora 18).

DANSIND SIRTAKI : rulează la 
Lira (ora 15,30), Grădina Lira (ora 
20,30), Grădina Moșilor (ora 20,30).

STAPIN PE SITUAȚIE : rulează 
la Drumul Sării (orele 16; 18; 20).

RĂZBUNĂTORUL : rulează la 
Munca (orele 10; 16; 18; 20), Fe
rentari (orele 15,30; 18; 20,30).

BĂNUI ALA : rulează la Cotro- 
ceni (orele 15,30; 17,45; 20). Popu
lar (orele 15,30; 18; 20,15).

JOC DUBLU IN SERVICIUL 
SECRET : rulează la Vitan (orele 
15,30; 18). Grădina Vitan (ora 20,30), 
Pacea (orele 15,45; 18; 20,15).

SUBIECT PENTRU O SCHIȚA î 
rulează la Viitorul (orele 16; 18; 
20).

AFURISITUL DE BUNIC : ru
lează la Miorița (orele 11; 15; 17,30; 
20).

24—25 NU SE ÎNAPOIAZĂ : ru
lează la Moșilor (orele 15,30; 18).

MISTERIOSUL X DIN COS
MOS : rulează la Arta (orele 16; 
18,30), Grădina Arta (ora 20,30), 
Volga (orele 16; 18,15; 20,30).

ACȚIUNEA „VULTURUL“ î ru
lează la Crîngași (orele 15,30; 18; 
20,15).

FERESTRELE TIMPULUI: ru
lează la Rahova (orele 15,30; 18).

URMĂRIREA : rulează la Gră
dina Rahova (ora 20,30).

LADY HAMILTON (Un ciclu 
de filme) : rulează la Grădina Ca
pitol (orele 20; 22).

AVENTURILE LUI TILL BUHO- 
GLINDA : rulează la Cinemateca 
(Union) (orele 9: 11; 13) ; ARTI
COLUL 420 (ora 15,30), DIAVOLUL 
IN CORT (ora 18,30), FILME DE A- 
NIMAȚIE : Mamaia ’70 — ora 
20,30.

CASTELUL CONDAMNAȚILORî 
rulează la Progresul (orele 16,30; 
18).

OPERAȚIUNEA LADY CHA- 
PLIN : rulează la Flacăra (orele 
15,30; 18; 20,30).

SÎMBAtA, 11 IULIE 1970

Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (Schitu Măgureanu): TRANS
PLANTAREA INIMII NECUNOS
CUTE — ora 20; Teatrul Mic: DOI 
PE UN BALANSOAR — ora 20; 
(la Teatrul de vară N. Bălcescu“): 
PRIMARUL LUNII ȘI IUBITA 
SA — ora 20; Teatrul „C. I. Notta- 
ra“ (la Teatrul de vară „Herăs
trău“): BĂRBAȚI FĂRĂ NEVES
TE — ora 20; Teatrul „C. Tănase“ 
(la grădina „Boema“): NICUȚĂ... 
LA TĂNASE — ora 20; (la Pa
tinoarul artificial „23 August“): 
AȘA A FOST LA MEXICO — 
ora 20.

DUMINICA, 12 IULIE 1970

Teatrul „Lucia Sturdza Bulan-

dra“ (Schitu Măgureanu): TRANS
PLANTAREA INIMII NECUNOS
CUTE __ ora 20; Teatrul Mic:
PREȚUL — ora 20; (la Teatrul 
de vară „N. Bălcescu“): PRIMA
RUL LUNII ȘI IUBITA SA — ora 
20; Teatrul „C. I. Nottara“ (la 
grădina „9 Mai“): SUS, PE ACO
PERIȘ... IN SAC — ora 20; Tea
trul „Țăndărică“ (Calea Victoriei): 
AVENTURILE LUI PLUM PLUM 
— ora 11; Teatrul „C. Tănase“ (la 
grădina „Boema“): NICUȚĂ... LA 
TĂNASE — ora 20; (la Patinoarul 
artificial „23 August“): AȘA A 
FOST LA MEXICO — ora 20.

Președintelui Republicii Africa 
Centrală Bokassa, care va face o 
vizită oficială în țara nastră • 
17,00 Microavanpremieră • 18,15 
Bună seara, fete ! Bună seara, bă
ieți ! • 19,20 1001 de seri — emi
siune pentru cei mici « 19,30 Te
lejurnalul de seară • 20,00 Tele- 
enciclopedia. Efes. Breviar. Sa
fari submarin • 21,00 Fapt divers
• 21,15 Spectacol de varietăți cu 
Tom Jones, Transmisiune din 3 
studiouri londoneze • 22,05 Of, ini
mioară. Cîntece de pahar inter
pretate de Maria Păunescu, Mari- 
oara Tănase, Ion Luican, Vesa Bu
jor și sextetul de muzicuțe „Chro
matic“ • 22,35 Aventuri în epoca 
de piatră. Un nou desen animat 
din seria peripețiile preistorice • 
23,00 Telejurnalul de noapte. Sport
• 23,30 închiderea emisiunii pro
gramului I.

DUMINICA, 12 IULIE 1970

SlMBATA, 11 IULIE 1970

PROGRAMUL I

• în jurul orei 12,35 Transmi
siune de la sosirea în Capitală a

PROGRAMUL II

o 20,00 Pro patria. Antologie 
lirică de Eugen Simion • 20,15 
Cîntă tu, Bîrladule. Orchestra de 
muzică populară „Trandafir de la 
Moldova“ din Bîrlad • 20,45 „Bu
nica“ — film realizat de studiou
rile de televiziune poloneze • 21,35 
Seara melomanului • 22,30 Film 
serial : „La fiecare km.“ (IV) — 
producție a studiourilor din R. P. 
Bulgaria q 23,30 închiderea emi

siunii programului II.

PROGRAMUL I

• 9.00 Vara copiilor • 10,00 Via
ta satului o 11,00 Căminul a 12,00 
De strajă patriei • 12,30 Concert 
simfonic a 13,15 Emisiune în lim
ba maghiară • 14,45 Televacanța 
• 15,50 Microavanpremieră < 16,00 
Fotbal : Rapid — Dinamo Bucu
rești • 17,45 Caiac-canoe. Rega
ta Snagov — aspecte de la cursele 
finale ■ 19,00 Campionatul mon
dial de motociclism viteză — as
pecte înregistrate de la Sachsen- 
rlng • 19,30 Telejurnalul de sea
ră • 20,00 La horă-n sat __ emi
siune de versuri și cîntece popu
lare « 20,30 Film artistic : „Confi
dență unei perne“ « 22,10 Timpul 
orașului (reportaj din Oltenița) « 
22.25 Imagini sonore cu Mihaela 
Mlhai și Sile Dinicu • 22,55 Tele
jurnalul de noapte.

PROGRAMUL II

• 20,00 Ora spaniolă de Maurice 
Ravel. Interpretează soliștii șl 
orchestra Operei române din 
București • 20,50 Arte frumoase. 
In atelierele pictorilor Dumitru 
Gheată — Colibași și Schweitzer 
Cumpăna. Redactor LIviu Opres- 
cu • 21,05 Roman foileton Casa 
Buddenbrook (reluarea episodu
lui V).
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