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Noi in muncă, in viața de organizație

Mai putem întreprinde ceva acolo unde lucrurile merg bine ?

Lemnul poate fi mai bine gospodărit

Colegii noștri de generație PAG. 3

IA TAIPIWIF
• Clasa a Xil-a in dialog cu bacalaureatul 

și admiterea
• Tipăriturile dedicate 

orientării proîcsio- 
iidIe nu sînt 
materiale de arhivă!

• Poșta paginii
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SALHT CĂLDUROS CONGRESULUI 
UNIUNII GENERALE A SINDICATELOR!

Proletari din toate țările, uniți-vă !

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Se pun bazele Uzinei de strun
guri din Tîrgoviște

Foto : PAVEL TlNJALĂ
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Azi se deschide în Capitală Congresul Uniunii Generale a Sindicatelor din România. Des- fășurindu-și lucrările în preajma gloriosului semicentenar al Partidului Comunist Român. în plin proces al profundelor transformări înnoitoare care au imprimat un puternic dinamism în toate compartimentele vieții sociale. Congresul constituie un important eveniment politic în viata întregii noastre societăți. Forum al democrației muncitorești, sindicatele, în toți acești ani. au desfășurat, cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu. in cuvîntarea de la Plenara C.C. al P.C.R. din 10—11 februarie a.c. o activitate intensă și au adus o contribuție substanțială la marile realizări obținute de poporul nostru în înfăptuirea planului cincinal, în întreaga activitate de construire a socialismului. Concluziile trase cu acest prilej, privind rolul și atribuțiile sindicatelor în condițiile actuale ale construcției societății socialiste multilateral dezvoltate, constituie un document programatic de înaltă valoare teoretică și practică pentru activitatea de viitor a acestora, evidențiază cu pregnantă preocuparea deosebită pe care partidul și statul nostru o acordă îmbunătățirii activității sindicatelor în complexul de mă

suri politice și organizatorice pentru perfectionarea organizării și conducerii vieții sociale, pentru atragerea maselor largi de oameni ai muncii la rezolvarea tuturor problemelor pe care le ridică construirea societății socialiste. Eforturile pline de abnegație ale tuturor oamenilor muncii pentru modernizarea e- conomiei naționale, pentru avin- tul culturii și științei, entuziasmul, seriozitatea. înaltul spirit de responsabilitate socială, pasiunea și dăruirea cu care a- ceștia iși consacră forțele înfloririi patriei reflectă. în mare mă

sură, și activitatea pe care sindicatele au desfășurat-o cu precădere in perioada ce a urmat Congresului al IX-lea al Partidului, rolul pe care această organizație de masă il are în conducerea societății noastre.In stadiul actual de dezvoltare socialistă a României sindicatele reprezintă cadrul organisat de manifestare a democrației muncitorești, de dezbatere cu clasa muncitoare și ceilalți sa- lariați a hotărîrilor de partid și de stat, de consultare a maselor în vederea elaborării măsurilor optime pentru realizarea sarcinilor de producție, creșterea a- vutiei naționale și. Implicit, îmbunătățirea condițiilor- de viată și muncă a salariatilor. Trebuie menționat. în pragul acestui eveniment. rolul deosebit pe care sindicatele l-au avut și îl au în formarea conștiinței socialiste, lărgirea orizontului de cultură generală a oamenilor muncă pentru asimilarea a tot ce a făurit mai valoros gindirea umană.Congresul Sindicatelor constituie un prilej deosebit pentru a trece în revistă toate aceste realizări. pentru dezbateri constructive privind activitatea de viitor a organizației de sindicat, rolul său sporit în viața noastră
(Continuare în pag. a Il-a)

INIȚIATIVE TINEREȘTI PE
ITINERARUL1 REDUCERII 
CONSUMULUI DE METAL
• Uzinele Vulcan : „MILIMETRI ÎN INSTANȚĂ"
• Uzinele „23 August" : „NICI UN GRAM DE METAL 

ÎN PLUS, NICI UN GRAM PIERDUT"

Majoritatea întreprinderilor, și în primul rînd cele constructoare de mașini și metalurgice au drept caracteristică dominantă ponderea mare a cheltuielilor materiale în componența prețului de cost. De aceea, reducerea volumului acestor cheltuieli de materiale constituie o importantă pîrghie de dimensionare a prețului de cost, de creștere a eficienței economice.Este un domeniu care oferă fiecărei întreprinderi rezerve inepuizabile de rentabilizare a

activității de producție pentru valorificarea cărora sînt mobilizați toți salariatii unităților economice. Diminuarea sistematică a normelor de consum industrial a devenit o acțiune la care participă toate colectivele de oameni ai muncii, iar rezultatele obținute nu sînt altceva decît o însumare a eforturilor perseverente a muncitorilor, inginerilor, maiștrilor și tehnicienilor din întreprinderile noastre.Intr-o acțiune de o asemenea însemnătate și amploare un rol
Legumicultorii

oferă
garanția

pieței 
hărniciei

I

Tovarășul 
«U CEMȘESCU 

s-a intilnit cu tovarășii 
Pompeyo Marquez și 

Hector Rodriguez Bauza

La Direcția agricolă a județului Ilfov, directorul general adjunct Daniel RIPAN remarca faptul că „niciodată ca în acest an declanșarea muncilor agricole n-a fost atît de complex pregătită pe planul organizării muncii și al producției. Dezbaterea amănunțită a noilor forme de cointeresare materială pe principiul acordului global a creat cadrul ce permite manifestarea deplină a hărniciei țărănimii și mecanizatorilor. De asemenea, au fost pregătite condițiile materiale pentru succesul deplin al primei campanii a anului : semințele au fost asigurate, tractoarele și mașinile agricole reparate, iar necesarul de îngrășăminte chimice practic a fost acoperit. Toate acestea se oglin-

de la amenajarea răsadnițelor, toți cei două sute zece membri
GH. FECIORU

de primă importanță revine organizațiilor U.T.C.. cu atit mai mult cu cit activitatea productivă cuprinde un număr foarte mare de tineri. Organizația de tineret poate să-și aducă o contribuție substanțială la creșterea eficienței economice a întreprinderilor, poate determina prin acțiunile inițiate, după cum vom vedea în cele ce urmează, obținerea unor economii de materii și materiale de ordinul milioanelor de lei.Rezultatele obținute de organizațiile U.T.C. de la Uzinele „Vulcan" și „23 August" din Capitală ca urmare a materializării celor două initiative sugestiv intitulate. „Milimetri în instanță" și respectiv „Nici un gram de metal în plus, nici un gram pierdut" oferă suficiente argumente în favoarea afirmațiilor de mai sus. Mobilizați de organizația U.T.C., tinerii de la Uzinele ,,23 August" au economisit pe parcursul anului trecut nu mai puțin de 1 571 tone metal, iar cei de la Uzina „Vulcan" 653 tone metal. Prin aceste economii în valoare de peste 6 și respectiv 2.4 milioane lei organizațiile U.T.C. din cele două
Ing. I. MORARU

(Continuare în pag. a 111-a)

Luni după-amiază, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, s-a întîlnit cu tovarășii Pompeyo Marquez, secretar general al „Mișcării pentru Socialism (M.A.S.) — Forța comunistă venezuela- nă“, Hector Rodriguez Bauza, membru al Comisiei Politice a C.C. al M.A.S., Luis Bayardo Sardi, membru supleant al Comisiei Politice, și Adam Alexis,

membru al C.C. al M.A.S., care fac o vizită în țara noastră.La întîlnire au participat tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C- al P.C.R., Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., și Ghi- zela Vass, membru al C.C. al P.C.R.întîlnirea s-a desfășurat în- tr-o atmosferă caldă, tovărășească.
PARTIDUL
COMUNIST

Raidul nostru
în județul Ilfov

dese în realizările primelor zile de muncă : semănatul mazărei, ovăzului și borceagului a fost încheiat de peste 60 de unități agricole, iar la lucernă și mă- zăriche lucrarea este avansată, s-au semănat sfecla de zahăr și floarea-soarelui pe mai bine de zece mii de hectare, iar in le- gumicultură, cele 13 500 de hectare sînt uri imens și permanent șantier ; se pregătește terenul, se plantează ceapa și răsadurile de varză ; peste două larii și se de roșii..."Precizări te, ușor de precizări care conduc cluzia că : în această primăvară agricultorii ilfoveni au pornit cu dreptul in ampla lor activitate direcționată către ridicarea producțiilor medii la nivelul rezultatelor obținute de fruntași. In raidul nostru n-am trecut pe lingă efortul depus la pregătirea terenului și la semănat, la amenajările pentru irigații și la întreținerea semănăturilor de toamnă (fotografiile o dovedesc), dar in rîndurile de l'ață ne propunem să insistăm mai mult a- supra legumiculturii — peste 60 la sută din aprovizionarea Capitalei, județul Ilfov o asigură. Care este stadiul lucrărilor ? Ce garanții oferă grădinarii că piețele vor fi din abundență a- provizionate ?Așadar, cu sacoșa (deocamdată) la producători.La cooperativa agricolă din Slobozia, lucrările în legumicultura sint foarte avansate. „încă
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nucleul în jurul căruia gravitează întreaga societate
Semicentenarul Partidului Comunist Român este o sărbătoare de meditație mai îndelungă asupra acelor coordonate care i-au dat și îi dau forța să schimbe din temelii viata po-

Prof. univ. dr. ION ȘERBĂNESCU

Maistrul Alexandru Bolocan, 
de la Fabrica de mașini- 
unelte și agregate — Bucu
rești, are grijă să pregătească 
temeinic schimbul de mîine

Foto: P. COZIA

Noi mărci de

oțeluri superioare

(Continuare în pag. a IlI-a)

porului român, să-1 înscrie pe linia cea mai înaintată a progresului uman contemporan.Dintre acele „puncte de sprijin" despre care Arhimede spunea că îi sînt necesare pentru a muta pămîntul din loc. reflecțiile nostre de astăzi asupra drumului parcurs de partidul comunist se vor opri asupra u- nuia pe care îl considerăm esențial — legătura cu poporul. A- ceastă relație decurge ca o obligație primordială pentru comuniști și își are izvorul în faptul că ei sînt numai o parte chiar dacă ea este cea mai înaintată a poporului. Idealul pe care își propun a-1 înfăptui. expresie a necesităților obiective ale istoriei, trebuie să devină o cauză generală a maselor. A schimba fundamental structurile economice, sociale. politice ale unei țări, a educa masele într-un spirit nou, socialist, înseamnă a desfășura un torent de energii creatoare, a pune în valoare acțiunea istorică nu numai a clasei muncitoare, ci a tuturor păturilor de oameni ai muncii.Desigur că bogăția faptelor și semnificațiilor ce se desprind din întreaga istorie a partidului nostru și în care se relevă cu necesitate, dar și cu pregnanță

acest permanent contact cu poporul. nu ne îngăduie să evocăm decît cîteva momente. Convingerea că numai o profundă și cît mai extinsă legătură cu masele determină. în esență, victoria cauzei proletare a călăuzit mișcarea socialistă din zorii activității ei. Nu numai prin program, care dădea expresie. chiar de la început, intereselor celor mai variate categorii sociale, dar și prin formele de organizare, prin metodele de ac- țiune, mișcarea socialistă a căutat să împlinească această inexorabilă cerință — legătura cu masele. Dacă ne referim la numeroasele publicații, zilnice sau periodice, politice sau umoristice. abordînd în forme de o extremă diversitate probleme vitale, vom înțelege că pentru militanții de atunci apropierea și realizarea contactului cu poporul era un obiectiv de cea mai mare însemnătate. Apoi, nu putem uita cluburile socialiste, la orașe și mai ales la sate, centre de animate și permanente schimburi de opinii, la care participau militant) de frunte veniti să cunoască starea de spirit a maselor, să răspundă numeroaselor întrebări puse de muncitori, funcționari, țărani.

în anii puternicului avînt revoluționar care a premers evenimentului de amplă semnificație — crearea partidului comunist — militanții revoluționari au impulsionat mișcări sociale de anvergură, cu participarea a sute de mii de muncitori. țărani, ostași, care au pus
(Continuare în pag. a V-a)

Oțelăria electrică de la Combinatul siderurgic Hunedoara a asimilat și elaborat două mărci de oțel aliat, cu caracteristici superioare. Este vorba de un sortiment nou de metal rezistent la coroziuni atmosferice, destinat fabricării stîlpi- lor pentru linii electrice de înaltă tensiune și altul, avînd în compoziție molibden și mangan, care va servi la fabricarea țevilor pentru cazane.
PROFESIE ȘI
MOBILITATE

de PETRU POPESCU

se amenajează cele sute de hectare so- plantează răsadurilecU acoperire în fap- constatat in unități, la con-
Instituția culturală

în viața satului contemporan
— Tovarășe vicepreședinte, dorim să începem discuția noastră cu o constatare care nu este doar a noastră ci a multor altora și, poate, și a dumneavoastră : s-a observat în ultimii ani că instituția culturală a satului, căminul cultural, deși a înregistrat incontestabil și numeroase succese, nu mai cunoaște o afluență de public pe care mai înainte o consemnam unanim.Cum vă explicați men ? Ce „secret" căminele culturale, mai bine dotate, de larizcază atîta lume ?— Fenomenul la care vă referiți, nu cred că poate fi redus la o ecuație simplă, la care să fim nevoiți să căutăm o singură

Convorbire cu
_____________J __________________________ r

tovarășul ION MORARU, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 

pentru Cultură și Artă

acest feno- au pierdut astăzi mult nu mai po-

necunoscută, o singură determinare implicată în „secretul" a- fluenței sau a lipsei de afluență a publicului la manifestările căminului cultural.Este știut că perioada anilor 1950—1955 s-a caracterizat într-adevăr printr-o „explozie" de masă, firească, printr-o a- fluență fără precedent a populației către căminele culturale. generată de aviditatea de cunoștințe și de necesitatea de a lichida înapoierea spi-

dinritualS moștenită cut. în acea perioadă nele culturale constituiau a- proape singurele mijloace de îmbogățire spirituală a locuitorilor satelor, iar „pierderea" acelor categorii ale populației care au minelor uni de cultură cîștiguri țărani care au audiat expuse la această a doua școală

tre- cămi- mi- in-
descifrat pe băncile că- culturale primele noți- știință, tehnică și de generală Sînt, de fapt, enorme, deoarece mulți „lecțiile"

a satului au devenit apoi neri, sondori, constructori, telectuali, integrîndu-se procesului construcției socialiste a țării.Pe de altă parte, de-a lungul anilor au avut loc în mediul rural transformări esențiale de ordin economic, social, cultural, cu largi implicații și în ceea ce privește nivelul de conștiință și de cunoștințe al populației sătești. Nu de mică însemnătate este și faptul că s-au

intensificat și diversificat considerabil posibilitățile de cultivare și instruire. Dacă avem în vedere toate aceste posibilități, putem aprecia că de bunurile culturii beneficiază astăzi incomparabil mai mulți cetățeni ai țării decît în urmă cu cîțiva ani, populația sătească dispunînd de mai multe cărți, ziare și reviste, de mai multe aparate de radio și televizoare, de cinematografe și de alte izvoare de instruire și culturalizare.
Convorbire realizată de 

ION MARCOVICI

(Continuare in pag. a V-a)

Reciclarea apare tot mai des în vocabularul intelectual, 
chiar daca nu știm cu toții prea bine ce înseamnă, adresa 
termenului fiind’ una „științifică". Acest termen de sociologie 
și psihologia muncii face carieră în convenția intelectuală a 
momentului pentru că sesizează un aspect profund al so
cietății de azi : anume acela că societatea de azi evoluează 
atît de repede îneît se depășește pe sine, și trebuie să dea 
ea însăși o „bătălie în marș" cu propriile ei date, cu pro
priile ei elemente constitutive și specifice, să le îmbogă
țească, să le amelioreze, să le ajusteze,, adesea să le 
transforme radical. „Revoluția permanentă' ca concept de 
bază al acestui secol pare astfel să-și fi găsit încă o ex
presie concretă, chiar dacă mai puțin spectaculoasă și pate
tică. Problema e cît se poate de serioasă. Nu e vorba numai 
să adaptezi din mers, și să ameliorezi necontenit forme, 
instituții, aparate, utilaj, ci să transformi oameni, pornind 
de la profesiunea lor. A schimba profesiunea înseamnă, a 
schimba omul însuși, căci cine nu știe că în timpul profesiu
nii omul se modelează și trupește și sufletește ?

Alături de o altă problemă la fel de delicată (aceea, de 
a ține cumpăna dreaptă între specializare și „pluricalifica- 
re", adică de a da omului modern o astfel de formație îneît 
să fie suficient de specializat pentru a corespunde sarcinii 
foarte stricte pe care i-o conferă societatea de azi, și în 
același timp suficient de orientat asupra datelor generale 
pentru a nu fi sclavul specializării și a-și putea modifica și 
ameliora statutul profesional), reciclarea preocupă în mod 
firesc tineretul. Tn România, primele generații care au de-a 
face în mod autentic cu aceste probleme (specializare, 
pluricalificare. reciclare) sînt generațiile de după război, 
mai ales cele care intră în producție în clipa de față. 
Pentru ei, asemenea probleme se pun cu acuitate. Alte ge
nerații intrauJn tiparele societății cu sentimentul ancorării 
într-un port binecunoscut, ferit de surprize Profesiunea le 
apărea ca un „dat". Generațiile de azi intră în niște tipare 
mobile, în niște tipare care evoluează, prevăzîndu-și pro
pria evoluție în aceste tipare. Sentimentul de responsabi
litate, de transformare, de nou, e mereu prezent. Invers, a 
anumită certitudine placidă, decursă din imobilitatea for
melor, dispare. Un tînăr de azi intră în cîmpul unei meserii 
cu ideea că peste cîțiva ani meseria și el însusi pot cunoaște

(Continuare în nag n H-n>
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► dintre cei mai bine pregătiți și-au disputat șansa de a continua competiția in faza pe sector. Juriul condus de conf univ. 
Nicolae Țăranii a decis câștigătorii. Ei sînt Nicolae Toader, Ioan Pavel și Nicolae Dumi- trache, care au ocupat, în ordine, primele trei locuri. Câștigătorilor le-au fost oferite premii în obiecte.

VITRINA B.T.T.

CONSTRUCȚII NOI
Șl DOTĂRI

VERNISAJ

EXPOZIȚIE 
DE PODOABE

ACTUALITATEA PENTRU TINERET MARȚI 23 MARTIE 1971

ARGUMENTELE UNEI 
SĂPTAMTNTZiua de 21 martie, care ne a- mintește în fiecare an de momentul creării organizației U.T.C., * constituit anul acesta pentru Comitetul județean Gorj al U.T.C. prilejul de a inaugura 
o săptămână culturală a tineretului, dedicată semicentenarului Partidului Comunist Român. Festivitatea a început, poate, într-un mod cu care ne-am o- bi.țnuit deja de la alte manifestări asemănătoare, printr-o conferință ancorată in tema propusă. însă a continuat apoi prin acțiuni de cele mai variate modalități, anunțînd încă din prima zi bogăția și diversitatea întregii săptămîni. Vor fi, astfel, prezentate în fața tinerilor spectacole ale formațiilor unor cămine culturale, un film „Eroii de la Păuliș" însoțit de o întîl- nire cu foști combatanți ai cunoscutului detașament, o masă rotundă intitulată „Tineretul și producția", poeme dramatice, montaje literare și altele.Programul săptăminii nu se limitează doar la acțiunile desfășurate la Tg. Jiu, ci se va a- dresa tineretului dintr-un mare număr de localități ale județului : Motru (o întilnire pe tema „Tineretul și viața naiă“), Tg. ’ mente de spectacole artistice), Sadu, Rovinari rar-muzicâle, diverse etape ale unor concursuri etc).După nivelul la care a debutat duminică, se poate aprecia 

că săptămina tineretului gorjan va sublinia convingător ideea căreia i-a fost dedicată, consti- tuindu-se într-un amplu omagiu adus evenimentului pe care în curind îl va trăi întregul popor.
D. M.

La Ateneul tineretului poate fi vizitată o interesantă expoziție de podoabe semnată de Lili-Veronica Băisan. Exponatele — dantele, horbote și arabescuri din mărgele — sînt lucrate la nivelul unde măiestria devine artă autentică.Coliere, inele, brățări, zgăr- dane, cercei — veritabile bijuterii făurite cu un simț al culorii și o finețe remarcabilă. Diversitatea motivelor, de la cele concepute în nota folclorică tradițională pînă la cele de inspirație clasică sau în ton oriental, atestă o siguranță a combinațiilor cromatice dublată de un incontestabil simț estetic.„Ulpia" (garnitură pentru rochie, brățări, inel), „Peștișorul- de aur“ (colier, inel), „Păunița" (broșe, inel) „Flori de cîmp‘‘ (colier, cercei) — iată cîteva dintre lucrările care ne-au reținut în mod special atenția.

internațio-Cărbunești (mo- poezie patriotică, ' ' \ Țicleni, (montaje lite-

Recent a avut loc la Clubut salariaților Uzinei „Vulcan" faza finală a concursului „File 
di» cartea de aur a P.C.R." organizat de grupul școlar al uzinei bucureștene în cinstea semicentenarului partidului. Din cei peste 300 de participant, 24

MERCUR
< • •

COMPLEX COMERCIAL 
IN CALIMĂNEȘTIîn centrul stațiunii balneare Călimănești a fost inaugurat ieri un mare complex comercial. Pe suprafața de 2 100 metri pătrați, ia cele trei nivele sint dispuse cele mai diverse unități : comerciale, alimentare cu autoservire, restaurant lacto- vegetarian, magazin textil, artizanat, cofetărie, bar de zi etc. Prin intrarea in funcțiune a acestui complex, a cărui valoare se ridică la 4,5 milioane lei se dă posibilitatea reașezării spațiilor comerciale in orașul Călimănești. Cu acest prilej au fost organizate expoziții cu profil.

în continuarea acțiunii dezvoltare a bazei materiale proprii a Biroului de Turism pentru Tineret, în anul 1971 vor fi date în folosință o serie de noi spații și amenajări turistice. Va fi extinsă și dotată cu utilaje noi cantina de la Costi- nești. Tot la baza B.T.T. de la Costinești va fi mărită capacitatea de ția, chiar unor vile confort, stațiunii locuri pe la Costinești, sînt în curs de efectuare, lucrări pentru îmbunătățirea instalațiilor igienico- sanitare de uz comun, precum și de extindere a spațiilor de campare. Baza turistică a B.T.T. din zona litoralului va fi îmbogățită în anii viitori și prin construcția unui nou sat turistic, într-o zonă care nu a . fast încă stabilită.La Izvorul Mureșului au fost cheltuite circa 3,5 milioane lei pentru extinderea încălzirii centrale la tot complexul de vile, pentru o dotare mai apropiată de cerințe a cantinei, precum și pentru construirea de terenuri sportive asfaltate pentru volei, handbal, tenis și baschet. In acest fel, frumoasa stațiune de la poalele Ciucului va putea fi utilizată în tot timpul anului.Importante lucrări, de amenajare au fost efectuate și la complexul Padeș din Munții Apuseni, unde s-au adus o serie de ameliorări spațiilor de cazare, a fost dezvoltată cantina existentă, au fost amenajate locuri de campare și instalații igienico- sanitare. în anii următori este prevăzută modernizarea drumurilor de'acces. într-o altă parte a țării, in Delta Dunării, baza turistică a B.T.T. s-a îmbogățit prin achiziționarea de vase noi, precum și prin construirea unor cabane, care vor putea fi utilizate incă din acest an, la grindurile Roșu și Caraorman. Tot in Deltă, in anul 1972 va fi dată în folosință o nouă cabană a B.T.T. la Matița și va fi re- amenajată baza de la Stipoc, preluată de la Centrala Deltei Dunării.Tinerii care vor vizita Bucu- reștiul în anii următori, vor fi găzduiți într-un modern cămin turistic a cărui construcție va fi declanșată încă în acest an. Capacitatea de cazare va fi de 300 de locuri.
O. NEGRU
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cazare prin construc- pe malul mării, a cu un grad sporit de în final, capacitatea va ajunge la 3 000 serie. De asemenea, sînt in curs de
• »• Portofelul, cu bani cu tot i-a fost sustras din buzunar Ilenei Borzoș din Bistrița în timp ce se afla la „Alimentara" din centrul orașului. A reclamat imediat și, după cîteva ore, hoții au fost des- coperiți. Este vorba de Ion Kovacs, flotant în Bistrița, zidar, 19 ani, și Arpad Bogati, elev la o școală din oraș.• o» Chiar în dreptul punctului de control, pe șoseaua Giurgiu—București s-a întîm- plat accidentul. Autocamionul 21-B-4679, condus de Marin Bratu, cu platforma încărcată cu butoaie pline cu vin, a fost lovit de autocamionul 21-IF-1878 condus de tînărul llie Bulucea. Mașina lui a intrat în viraj ca la curse, adică în mare viteză și, astfel, in timpul izbirii butoaielor le-au sărit doagele ! Vinul s-a deșertat ca Ia chefurile din basme, iar M. Bratu va plăti regește.®®o Căzut din căruță. Va- sile Velișcu de la I.A.S.-Peș- tera, județul Constanța, venind noaptea tîrziu de Ia circiumă, cu capul plin de aburul băuturii, a adormit pe banca căruței. La un hop a căzut brusc și, Iovindu-se, a decedat. Pentru el, din păcate, înlîmplarea nu poate să mai aibă nici o morală — sperăm, însă, că pentru alții... ■• •• A greșit macazul. In trei cuvinte, așa poate fi explicat incidentul petrecut acum cîteva zile în stația Făurei. La orele 14,45 trenul de persoane 8 023 avea plecarea către Fetești. Și a plecat dar... spre Brăila ! Mecanicul locomotivei a observat imediat și a readus trenul în stație ; după o întîrziere de 40 de minute trenul și-a reluat cursa obișnuită.

După „Cerbi" — care, cum 
I s-a văzut post-festum, au în- 
I căput pe mina femeilor nu nu- I mai în concurs, ci și în publi- 
I cistica mondenă — Televiziu- 
I nea a revenit la ceea ce e de 
I atîta vreme îneît pare că e așa 
I dintotdeauna. Sigur, revelionul 
I T.V. a fost un vaccin suficient 
I de eficace pentru a nu mai aș- 
I tepta de la reușita unui festi- 
I val de muzică ușoară ceea ce 
I abia sperăm de la recent în- 
I ființatul Consiliu Național. 
I Dar de pe micul ecran „Cerbii" 
I au dispărut, într-o singură 
I noapte, de parcă nici n-ar fi 
I fost și — spre deosebire de 
I ediții anterioare — fără să 
I lase vreo urmă, măcar In emi- 
I siunile de gen dacă nu în an- 
I samblul vieții noastre muzi- 
I cale. Bineînțeles, procesul de I fabricație al filmelor realizate 
I la Brașov cere timp și din alți 
I ani știm să le așteptăm spre 
I toamnă. Bineînțeles, o „masă 
I rotundă" că cei interesați să 
I rețină concluzii pentru muzica I noastră ușoară din această 
I confruntare internațională — 
I sau, cît de cît, să-i expliciteze 
I semnificațiile — nu se poate 
I organiza cît ai bate din palme. 
I Bineînțeles, există încă alte I explicații la fel de temeinice 
I — dar toate la un loc nu pot 
I umple distanța pe care și de 
I astă dată televiziunea a lăsat-o 
I între ea și psihologia momen- 
I tană a abonaților ei. Iată încă 
I unul din punctele în care ti- 
I tulatura exactă a instituției — | Radioteleviziunea Română — 
I se rupe uimitor în două, pen- 
I tru că radio-ul nu lasă să 
I treacă o zi fără să programeze 
I două-trei înregistrări de la 
I Brașov.
I Așadar, Televiziunea s-a în-
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DUPĂ „CERBI"
tors după „Cerbi11 la ale sale. Bune, mai puțin bune... Dintre cele bune — de fapt, foarte bune — aș detașa două emisiuni diferite ca formulă, dar avînd comună aceeași inteligentă simplitate cu care s-au apropiat de adevărul vieții : prim-planul în care Rodica Rarău l-a adus pe eroul muncii socialiste Nicolae Hudițea- nu, președintele cooperativei agricole din Comana, și reportajul pe care Constantin Ber- teanu și Tudor Vornicu l-au dedicat inginerului Victor Popescu, directorul Trustului care a construit tot sau aproape tot ce e nou în peisajul Moldovei de sus. Tntr-o ordine de idei, pe care Televiziunea o urmărește de la o vreme cu notabilă perseverență, aceea a ilustrării valorilor umane ce se afirmă și se valorifică în aparent prozaica producție a bunurilor materiale, portretele celor doi conducători de unități economice s-au constituit în argumente esențiale : da, o discuție, o simplă, o lungă discuție poate fi nu numai interesantă, captivantă, ci și telegenică, chiar dacă nu e vorba „decît“ despre producții la hectar, despre viața dură a celor ce înalță în marginea lanurilor de porumb ziduri și pleacă tocmai atunci cînd răsar acolo orașe, chiar dacă e vorba despre mecanismul alegerii unui președinte de cooperativă a- gricolă dintre tant...Și aș reușite lor difuzate pînă acum în ciclul „50 de ani în 50 de zile“ — realizat de Al. Stark și To-

sau despre certurile constructor și proiec-corobora aceste două cu valoarea episoade-

ma Popescu — pentru a evidenția profesionalitatea tot mai matură și mai exigentă cu ea însăși a redacției de reportaj T.V. în parte, se estompează așa regretul nostru pentru dispariția răsunătoarelor anchete sociale pe care, după cîte știm, aceeași redacție le realiza.In fine, dintre cele mai puțin bune m-aș opri de astă dată — nu neapărat pentru a echilibra tabloul — la un serial care pare să coboare după debutul bogat în promisiuni : „Planeta se grăbește" de Paul Anghel și Sergiu Verona. Principala lui calitate — am mai scris-o — provenea din uriașa răbdare cu care autorii cercetaseră kilometrii de peliculă din depozitele Arhivei Naționale și ale Televiziunii. Secvențele adeseori inedite și revelatoare erau apoi montate alert și inteligent, sugerînd asociații și demonstrații chiar înaintea textului. Iată însă că încă al doilea episod, „Demonul vitezei", își însușea în comentariu o filozofie periferică, conservatoare în forid, aliniin- du-se unei campanii împotriva automobilului — etichetat pripit printre N-am văzut episod dar „Lichidarea petelor negre' a inversat dintr-o dată valorile între imagine și text. Avînd probabil mai puțin material filmat la îndemînă, dar ambi- ționîndu-se să abordeze un subiect la care nu-i obliga nimeni, autorii au acoperit cele 40 de minute cu cele mai eterogene imagini, unele interesante, dar cele mai multe foarte departe de tema titlului. Am

revăzut imagini halucinante din primul război mondial, am văzut secvențe din viața mondenă interbelică, am văzut personaje de-acum istorice și ne-a fost reamintită venirea la putere a hitlerismului — dar locvacitatea comentatorului nu ne putea convinge că ceea ce vedeam ilustra una și aceeași temă — și anume aceea înscrisă pe generic.Cu acest al patrulea episod a devenit defect real — și vizibil — un pericol potențial încă din start : acela de a realiza, sub titlul general, doar o „Tele- enciclopedie" ordonată pe un număr oarecare de teme ; or, durabilul succes al emisiunii de sîmbătă seara nu cred că are neapărată nevoie d@ o anexă care să-1 diminueze.
COSTIN BUZDUGAN

Generale a Sindicatelor!
(Urmare din pag. I) desocială. Dezvoltarea forțelor producție, perfecționarea relațiilor de producție impun ca o necesitate obiectivă crearea cadrului organizatoric adecvat pentru participarea tot mai deplină, nemijlocită. a celor ce muncesc la conducerea societății noastre socialiste. Congresul va analiza. în acest context, rolul sindicatelor, locul lor in sistemul democrației socialiste din patria noastră. Evident, această manifestare plenară a largului democratism, este posibilă numai prin participarea sindicatelor, cum s-a arătat, la toate dezbaterile dare privesc viața economică și socială a țării, altfel spus, prin participarea masei de salariati la luarea ho- tăririlor ți deciziilor oe privesc întreaga viată economică cială a tării. Așa cum se niază în Tezele elaborate cest prilej, sindicatele ca nizații de masă veghează și ia promovarea echității sociale, se preocupă de folosirea posibilităților create de orinduirea socialistă pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și viată a celor ce muncesc, la aplicarea tu-

$i -o- subli- cu a- orga-

turor legilor și actelor normative care reglementează drepturile și obligațiile salariaților. Nu încape nici o îndoială că in dezbaterile Congresului un loc important îl vor ocupa preocupările pentru creșterea și formarea noilor generații de muncitori și specialiști, problemele integrării lor in procesul de producție, găsirea unor soluții optime de reprezentare și rezolvare a problemelor de muncă și viață ale tineretului. în acest scop, așa cum au reliefat ți lucrările celui de al IX-lea Congres al U.T.C. se impune a fi analizată în amănunțime posibilitatea stabilirii unei mai bune conlucrări între sindicate și organizațiile U.T.C., pentru ca împreună să determine o mai largă participare a tinerilor, alături de toți oamenii muncii la înfăptuirea programului elaborat de Congresul al X-lea al P.C.R., de dezvoltare multilaterală a patriei.Urînd deplin succes lucrărilor Congresului. întregul nostru popor își exprimă convingerea .’ă ele vor stabili jaloanele de acțiune menite să asigure ridicarea pe o treaptă superioară a întregii activități a sindicatelor.

(Urmare din pag. I-a) 
r

o evoluție cu totul neașteptată. Dar conștiința acestei mo
bilități poate favoriza un sentiment de relativism, un scep
ticism profesional foarte nociv : la urma urmei, de ce să 
facem eforturi, de ce să fim serioși, de ce să ne implicăm 
în chip total ,în ceva care oricum se schimbă ? Periculoasă 
atitudine, împotriva căreia tînărul trebuie să lupte cu curaj

J și în mod responsabil. Căci numai ceea ce există în chip 
' -real șF temeinic, e susceptibil de evoluție, și ca să reciclezi 
’ Ttrebui® să di ce recTdla. Numai un-fond evoluează cu adevă

rat, numai un fond rămîne el însuși trecînd prin cele mai 
paradoxale metamorfoze.

Dar, tot vorbind de evoluție, gîndul mă duce la literatură, 
Cunoscînd apetența asociativă a exegezei românești, mă 
mir cum de n-a vorbit pînă azi nici un critic despre reciclare 
în domeniul literelor. O mulțime de fenomene facilitează o 
asemenea asociație. Convenția literară (și convenția critică) 

1 evoluează cu o viteză fantastică (uneori și involuează cu 
1 aceeași viteză), pe de o parte adaptîndu-se și readaptîn- 
1 du-se gustului public, pe de altă parte căutînd să păstreze o 
1 concordanță cu rezultatele cercetării moderne. ' Oricum, 
' modelele, curentele, programele, „bombele" se succed acce

lerat și mulți scriitori care au debutai într-un gen anume se 
regăsesc după cîțiva ani (uneori chiar numai după cîteva 
luni), purtați de avîntul „reciclării", la forme și atitudini 
complet opuse celor de la care au plecat.

Și aici, se confirmă aceeași formulă : ca să reciclezi tre
buie să ai ce recicla. în cariera unui artist, transformarea. 

1 și în fond și în formă, e chiar de rigoare. însă trebuie să ai 
1 ce să transformi, altfel sensul transformării, valoarea ei, se 
1 pierde. Artiștii cu fonduri, cu probleme reale, cu implicare 
1 autentică în viața comunității, trec prin transformări foarte 
1 vizibile, dar... nu se schimbă în substanța lor. Personalitatea 

le rămîne întreagă, îi recunoaștem, îi regăsim. Un artist fără 
fonduri, fără adresă precisă, fără probleme reale, nededicat 
unei comunități, poate trece prin oricîte transformări fabu
loase, schimbîndu-și pielea ca șarpele. Numai transformarea 
nu e suficientă pentru a constitui pe un artist. E nevoie de 
o anumită permanență în inima mutației. Ceea ce, în fond, 
e valabil și pentru societate. Aceasta e și dificultatea, oriși
unde, și în artă : să evoluezi rămînînd tu însuți.

„relele secolului44, cel de al treilea al patrulea — .« __

P.S. Din cînd în cînd, pro
babil pe bază de contract, or
chestra „Electrecord“ își pre
zintă pe micul ecran ultimul 
sau ultimele discuri. N-am în
țeles niciodată de ce discurile 
acestea trebuie — atunci cînd 
abordează succesele de aiurea 
— să reproducă pină la ultimul 
amănunt al orchestrației în
registrările originale. Dar 
m-am resemnat. Ultima oară, 
însă, fiind vorba despre „Val
suri și tangouri celebre", lu
crurile au mers pînă acolo 
incit parcă ni s-ar fi pus chiar 
discul străin, instrumentiștii, 
în frunte cu Al. Imre, care în
cepea să dirijeze doar de la 
a patra — a cincea măsură — 
abia catadicsind să mimeze 
obositoarele gesturi ale inter
pretării.

piAsna Prin galeriile

• Viziunea Margaretei Sterian rămîne constantă pe parcursul cîtorva decenii. Intensitatea tonului liric este egală în fiecare nouă lucrare, închegîndu-se parcă după legile unui ritual., Cîteva străzi solitare, o birjă, un chioșc, o grădină, o sală de concert, personaje minuscule acționate ca într-un balet mecanic constituie materia „epică" a lucrărilor. Totul, e plasat într-un spațiu incert, într-un timp incert, într-o stare difuză situată undeva între veghe. și vis. Culoarea' densă, mută invadează contururile, le estompează uimind cu fervoare traiectorii aparent capricioase, pentru ca deodată să se concentreze în cîteva detalii cu intensități și străluciri de smalț. Este o pictură prin excelență evocativă. „Tapiseriile" pe care le expune alături de pictură sînt de fapt lucrare <le artizanat, evident în sensul superior al cuvîntului. Compune imagini decorative cu materiale textile „prețioase" pe un suport textil neutru, comun. Fiecare „decupaj" textil este elocvent pentru gustul artistei, sugerînd în același timp o arie mult mai întinsă de preferințe.

rochizant care îi este specific, o înglobează și pe cea de conținut. Lucrările sale au titluri simbolice: Focul, Hăul, Marea, Grădina Hesperidelor etc, etc. Avem senzația însă că nu simbolul a fost „premisa" ci pura desfășurare decorativă căreia i s-au descoperit ulterior „semnificații". Nu vreau să spun că a- tunci cînd ivea o anumită curbă și nu alta, un anumit detaliu și nu altul nu va fi existat pentru artist un Foc, un Hău o Mare, o Grădină a Hesperidelor, ci că acestea nu penetrează, nu potențează mai profund, nu se relevă convingător într-o ritmică plastică. Ceea ce reține în primul rînd e decorativismul. A- ceastă constatare vizează poate o insolubilitate. Alegoria presupune discursul narativ, figurai. Alegoria „abstractă" e un non sens.

H

ele pînă în evul mediu sub alte nume. Forma e irelevantă, și evident „nefuncțională". Ne aflăm în fața unei agreabile ceramici cruri _ agreabile ,,Apollo“).
„artistice". Și despre lu- agreabile, numai cuvinte (Galeriile de artă

Două din lucrările, expuse de
Spiru Vergulescu: Gurika și

Calea Victoriei, 202

#i

• Gravorul Fred Micoș expune o suită de lucrări ce se remarcă prin concizie și prin echilibru compozițional. Calitatea decorativă, într-un registru ba-

• Ceramistul Constantin Bulat, descoperea cu ani în unnă, evident într-o viziune modernă, ceramica neolitică. Cărțile de istorie i-au mai oferit în timp conform afinităților, îndreptate mai ales către un spațiu primitiv și alte exemple. Piesele sale, la care angoba vrea să sugereze patina vremii și consistența metalului cultivă astăzi cu simț pentru heraldic însemne scitice, celtice, tracice, dacice, și ceea ce se va mai fi continuat din

• Spiru Vergulejcu practică o pictură cuminte, ignoră „modelele", „arhetipurile". Are o capacitate aproape naturală de a ignora ceea ce s-a făcut înaintea sa, în care unii pot vedea deopotrivă o calitate și o scădere. Oricum, impresionează a- ceastă prospețime, această structură de pictor „naiv" pentru care arta începe — fără a cădea în ridicol — o dată cu sine. Pictează după „natură", fie că e vorba de un personaj, fie că e vorba de un peisaj. Dacă ignoră

problemele luminii, ale plen- air-ului, nu renunță la cele ale reprezentării spațiale, a materialității obiectelor, a lumii general puse în valoare evident mai puțin prin efecte de perspectivă și mai mult printr-o calitate a pastei, printr-o expresivitate decorativă a desenului. Subiectele par „anodine". Pictorul are aerul a ne spune că dincolo de plăcerea de a înregistra o imagine plăcută n-a țintit nimic. E poate o capcană. E poate conștiința unei limite dincolo de care — pentru sine — demersul artistic se învecinează cu aventura. Ne aflăm dincolo de orice speculație în fața unei picturi de calitate, a unui gest onest, care se cere privit și judecat ca atare (Galeriile de artă „Gala- teea“).
C. R. CONSTANTINESCU

Ex- 
Lu-

RENEGATA ; rulează la Patria 
(orele 9: 12. 15; 18; 20,30).

MIMAI VITEAZUL . rulează la 
București (orele 8,15; 12; 16; 20), 
Modern (orele 8; 12; 16; 20), 
celsior (orelfe 8,15; 12: 16; 20). 
ceafârul (orele 8; 12; 16, 20).

SECRETUL DIN SANTA VIT
TORIA : rulează la Capitol (orele
I. 10.45; 13.15; 16; 18,45; 21,30).

ROMEO ȘI JULIETA : rulează 
Ia Central (orele 8.30; 11,30; 14,30; 
17,30; 20,30). Tomis (orele 9,30;
12.30; 16; 19,30), Bucegi (orele
9,15—12 în continuare ; 16,15; 19,15).

PREȚUL PUTERII : rulează la 
Feroviar (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
16,30; 21), Festival (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Favorit (orele
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30). 
Gloria (orele 9 ; 11,15 ; 18,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20.30).

LOS TARANTOS : rulează ta 
Victoria (orele 9; 11; 13: 15: 17; 19; 
21), Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.30; 20,46), Flamura (orele 9;
II. 13; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

ELIBERAREA : rulează la Lumi. 
l>a (orele 9; 12.30; 16; 19,30).

NOROC KEKEC : ruleazS la 
Timpuri Noi (orele 9.30—17,15 în 
continuare ; Filme documentare 
Orele 19; 20,30).

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

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Grivita 
(Orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ;
20,30).  Miorița (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30).

CLANUL SICILIENILOR : rulea-

ză la Arta (orele 9; 11,15; 13,30; 
18,15; 20,30), Rahova (orele

NEGRI : rulează la 
(orele 15.30 ; 19).
INTRA ÎN ACȚIUNE : 
la Vitan (orele 15,30; 18;

15,45;
15.30; 18; 20,30).

ÎNGERII “ 
Giulești 

B.D. 
rulează
20.15) .

ULTIMUL SAMURAI : rulează la 
Progresul (orele 15,30; 18; 20,15).

TRIPLA VERIFICARE : rulează 
la Flacăra (orele 15,30; 18; 20).

BĂNUIT E MORTUL : rulează 
la Moșilor (orele 15,15; 17; 18,45;
20.30).

GENOVEVA DE BRABANT : 
rulează la înfrățirea (orele 15,30; 
17,45; 20), Pacea (orele 15,46; 18; 20).

VAGABONDUL : rulează la
Buzești (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

TARZAN, OMUL JUNGLEI ; 
TARZAN OMUL MAIMUȚA : ru
lează la Dacia (orele 8,30—19,30 în 
continuare).

LOKIS ; rulează la Unirea (ora
20.15) .

PE LUCIUL GHEȚII : rulează la 
Unirea (orele 15,30 ; 18), Ferentari 
(orele 15,30 ; 17,45 ; 20).

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RAI. ru
lează la Lira (orele 15,30 ; 18 ; 20.15). 
Floreasca (orele 15.30 ; 18 ; 20.30).

MEDICUL DE LA ASIGURĂRI : 
rulează la Crîngași (orele 15,30; 
18; 20,15).

UN ITALIAN IN AMERICA : 
rulează la Volga (orele 10—16 în 
continuare ; 16.15; 20,30), Viitorul 
(orele 15,45: 18,15).

ÎNCEPUTUL : rulează la Viito
rul (ora 20,15).

MEXIC '70 : rulează la Aurora 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

RĂZBUNAREA SFlNTULUI : 
rulează la Munca (orele 15,30; 18;
20.16) .

INCINERATORUL : rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

ASASINUL DIN CARTEA DE 
TELEFON : rulează la Cinemate
ca — Union (ora 9). MOBI DYCK 
(orele 10,30; 12,30; 14,30), UIMITO
RUL DR. CLITTER HOUSE (Ora
16,30),  STRĂZILE AU AMINTIRI 
(ora 18,45), GENERALUL DE LA 
ROVERE (ora 21).

Teatrul
BIMBIRICĂ (pre- 

- ora 19,30 ; (Cal. Victo- 
LOGODNICELE ATERI. 
LA PARIS — ora 19,30 ; 

„C. I. Nottara" (Bd.
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Opera Română : TURANDOT — 
ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
SUZANA — ora 19,30 ; Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale" (Sala Stu
dio) : MOARTEA ULTIMULUI 
GOLAN — ora 20 ; Teatrul de 
Comedie : ALCOR ȘI MONA — 
ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
LEONCE ȘI LENA - ora 20 ; (Sala 
Studio) : PURICELE IN URECHE
— ora 20 : Teatrul Mic : CUM SE 
JEFUIEȘTE O BANCA (premieră)
— ora 20; Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy): 
mieră) 
rtei) ;
ZEAZA 
Teatrul 
Magheru) ; ADIO CHARLIE — ora
19,30 ; (Sala Studio) : NĂZDRĂ
VANUL OCCIDENTULUI — ora 
20 ; Teatrul Giulești : COMEDIE 
CU OLTENI — ora 19,30 ; Teatrul 
„Ion Creangă" : COMOARA DIN 
’NSULA PIRAȚILOR — oră 9,30 ; 

COCOȘEI.UL NEASCULTĂTOR — 
ora 16; Teatrul „'Țăndărică" (Str. 
Academiei) : DE CE A FURAT 
ZMEUL MINGEA — ora 17 ; (Cal. 
Victoriei) : ILEANA SINZIANA 
— ora 17 ; Circul Globus : CIRCUS 
EXPRES — ora 19,30.

e în jurul orei 9,15 — Ședința 
de deschidere a Congresului Uniu
nii Generale a Sindicatelor. Trans
misiune din Sala Palatului Repu
blicii. Teleșcoală. Matematică — 
cl. a VIII-a : Probleme rezolvate 
cu ajutorul ecuațiilor. Geografie 
— cl. a VIII-a ; Vulcanii noroioși. 
Limba română — cl. a X-a : „Pa
șii poetului" — evocare Mihai E- 
minescu. Fizică — cl. a X-a ; Miș
carea de rotație a unui corp so
lid a 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Ateneu — emisiune de actualita
te muzicală 0 18,30 Toate pînzele 
sus — emisiune pentru pionieri • 
19,00 Reflector 0 19,15 Publicitate 
0 '19,20 1001 de seri 0 19,30 Tele
jurnalul de seară 0 20,00 50 de 
ani în 50 de evocări. Anul 1929 0 
20.10 Partid — conștiință trează. 
Emisiune muzicală dedicată semi
centenarului P.C.R. 0 20,30 Seară 
de teatru : „Apus de soare" de 
Barbu Ștefănescu-Delavrancea 0
21.30 Contraste — emisiune mu- 
zical-coregrafică 0 22,00 Destine 
paralele o 22,20 Telejurnalul de 
noapte 0 22,35 Sport 0 23,00 în
chiderea emisiunii.

MUZICĂ
■ ....... Retrospectiva

5,ăptămîni în șir poposeam 
în sălile de concert, de 
spectacole lirice cu amă

răciunea pe care ți-o dă lipsa de 
public, o sală pe jumătate goală. 

Au fost necesare cîteva îm
prospătări în domeniul agendei, 
cîteva integrări repertoriale — 
care au ținut înainte de toate 
seama de nevoile iubitorilor de 
artă — și sălile au devenit arhi
pline...

La recitalurile lui Bașkirov și 
Eschenbach și scena a fost tran- 
formată într-o lojă pentru spec
tatori ; la concertele Festivalului 
„Mozart — Bruckner" biletele 
au fost vîndute cu multe săptă- 
mtni înainte. Un concert cu mu
zică de Bach în Sala mică a Pa
latului a adunat într-o singură 
seară totalul audienților pe care 
îl găsim aici de-a lungul a 4—5 
manifestări.

O entuziastă sală a întîmpinat 
'■joi seara concertul dirijat în 
Studioul Radioteleviziunii de 
Iosif Conta. Pe afiș trei poeme

simfonice și un concert de Pa- —... > j ..... pg

un
SQ

ganini avindu-l diept solist 
Ion Voicu.

Afișul concertului anunța 
„eveniment" deosebit menit 
dea manifestării largi rezonanțe 
educative: un actor, Victor 
Rebengiuc, și-a propus comen
tarea programelor fiecăruia din
tre cele trei poeme simfonice 
„Till Eulenspiegel" de Richard 
Strauss, „Serbări romane" de 
Ottorino Respighi și „Ucenicul 
vrăjitor" de Paul Dukas.

Iosif Conta ne-a prilejuit în 
ansamblu o tălmăcire în care am 
regăsit trăsăturile profund ca 
racteristice a trei reprezentative 
poeme ale istoriei literaturii mu
zicale germane, italiene și fran
ceze, fastul orchestral din ta
blourile „Serbărilor romane" ale 
lui Respighi, minunatele gradări 
dinamice ale „Ucenicului vră
jitor", forța evocatoare a poemu
lui lui Richard Strauss pe care 
Furtwangler o socotea o lucrare 
„demnă de un Beethoven".

direcția

anunțată

f'i n al doilea „moment
// zical" al săptămînii 

merită o deosebită 
ție este noua premieră pe 
ne-a oferit-o Opera ~ 
„Turandot" de Puccini.

După multe luni de 
siuni în 
repertoriale, după o 
de balet 
anulată, spectacolul cu 
dot" poate fi socotit un real e- 
veniment nu numai pentru că 
anulează unele dintre 
repertoriale ale primei 
scene lirice, ci pentru 
acest spectacol Opera 
teană a făcut dovada 
ților ei de a „construi" 
tacol captivant prin 
montării, ținuta șl probitatea in
terpretării.

„Cîntecul de lebădă" al lui 
Puccini, sintetizînd valorile în
tregii sale creații lirice, bucurîn- 
du-se de o excelentă primire în 
rîndurile publicului nostru și în 
urmă cu un an cu prilejul unei 
prime audiții la Studioul Radio
televiziunii în versiune de con
cert, Turandot se constitue 
cum drept unul dintre marile 

mu- 
care 

aten- 
care 

Română:

promi- 
renovării 
premieră 
și apoi 
„Turan-

carențele 
noastre 

că vrin 
bucureș- 
capacită- 
un spec- 
eleiațic

a-

succese ale primei scene lirice.
Regia lui Jean Rînzescu, fer

ma conducere muzicală a diri 
jarului Anatol Kisadți,- contribu
ția întregii distribuții în frunte 
cu Ludovic Spiess, (cîntărețul 
care a mai susținut rolul lui 
Calaf în montările unor mari 
ansambluri ale lumii, în compa
nia unor soprane ca Birgit Nil- 
son și Mirela Fremi), — au con
tribuit la reușita unui spectacol 
de bun augur.

Sâptâmîmz muzicală ne-a 
mai prilejuit reîntîlnirea cu 
pianistul Cristoph Es-

chenbach, din R. F. a Germaniei. 
Deținător a unor mari dis

tincții decernate de multiple 
concursuri internaționale, presti
gios colaborator al unor dirijori 
de talia lui Karajan, Barbirolli, 
Szell, Eschenbach ne-a oferit de 
astădată al treilea concert de 
Beethoven în simfonicele Filar
monicii și a susținut un recital 
cu un program (Beethoven, 
Schumann, Bcrg), mărturisind o 
„politică repertorială" cu totul 
unică prin substanța ei.

IOSIF SAVA
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Comitetul județean Dolj al U.T.C. aprecia că organizația U.T.C. din comuna Ciupercenii Noi are o experiență valoroasă în educarea tineretului.Participarea tinerilor la muncă, integrarea lor în cerințele comunei sprijină întrutotul aprecierea. Printre lucrătorii cooperativei sînt 500 tineri, reprezen- tînd peste un sfert din forța de muncă activă. Uteciștii muncesc în locuri cheie. Numai la C.A.P. Ciuperceni pentru zootehnie organizația U.T.C. a recomandat 48 de tineri, 22 dintre ei lucrînd în acest sector de peste 3 ani. Cu sprijinul organizației, au fost recrutați 17 tineri care să-și însușească meseriile cerute pentru irigații și toți s-au întors să lucreze în cadrul cooperativei. De asemenea, pentru cursurile de mecanizatori au fost recomandați 48 uteciști. Nu există în comună o problemă a fluctuației la locul de muncă, tinerii își iubesc meseria, muncesc cu conștiinciozitate în diferite puncte de lucru. Sînt numeroase și de eficiență acțiunile de muncă voluntar-patriotică, la căminul cultural aproape o sută de tineri, mai ales cooperatori, fac parte din brigadă, din fanfară, echipa de dansuri, formațiile vocale. Prin tineri și pentru tineri, căminul cultural stimulează, cu sprijinul cadrelor didactice, al inginerilor agronomi și altor intelectuali preocupările culturale, profesionale ale tineretului. oferă în același timp cadrul relaxării, distracției reuniunilor de dans. Da fel se pot cita succese, acțiuni reușite în domeniile sportului, turismului, în celelalte domenii în care își e- xercită atribuții organizația U.T.C.Confirmînd cum spuneam, a- precierile comitetului județean, realitățile din organizația U.T.C. a comunei Ciuperceni păreau să justifice chiar și opinia neformu- îată categoric dar vizibil trădată de_ tonul oarecum de automulțu- mire al aprecierilor : „aici stăm bine, n-avem probleme".Dar iată că opiniile tinerilor, investigate în cursul a cîtorva zile, judecata profundă a activului U.T.C. care și-a raportat activitatea la exigențele Congresului al IX-Iea al organizației aveau să modifice întrucîtva a- ceastă impresie. Nu aceea că s-au obținut rezultate valoroase, ci aceea subînțeleasă că acolo unde lucrurile merg bine n-ar mai fi cîte ceva de făcut. „Punctele" necesare a fi introduse în preocupările imediate

sau în cele de perspectivă apropiată ale organizației pe care le-au evidențiat tinerii, n-au fost de loc puține. Este nevoie, de pildă, au demonstrat ei, să se stabilească o legătură permanentă, strînsă cu consiliul de conducere al C.A.P., în așa fel încît nu numai secretarul U.T.C., dar toți tinerii să cunoască sarcinile de plan, nevoile formațiu

acțiuni specifice și pentru tinere, diferențiat, după cum, pe ansamblu, este necesară colaborarea directă a comitetelor U.T.C. cu cadrele de specialiști ai C.A.P. care susțin cursurile de instruire sau de perfecționare, inițierea unor asemenea forme de pregătire și pentru sectoarele legumi- culturii și viticulturii, organizarea participării colective la
însoțind o brigada a C. C. ai U. T. C,

redactorul nostru ION TRONAC,

transmite din Ciupercenii Noi

MAI PUTEM
ÎNTREPRINDE
CEVA ACOLO 

UNDE LUCRURILE
MERG BINE ?

nilor de lucru, în anumite perioade, ce se așteaptă de la tineret. Pe această cale, participarea tinerilor la dezbaterile de plan cu cooperatorii va fi activă, prezentîndu-se în acest oadru angajamentele tineretului, acțiunile proprii privind participarea la muncă, pregătirea profesională, însușirea celor mai noi cunoștințe despre agricultură. In legătură cu suita acțiunilor pentru perfecționarea profesională, dezvoltarea dragostei față de meseria aleasă a relevat necesitatea de a fi întreprinse

lecțiile organizate de televiziune, practicarea unor modalități interesante pentru antrenarea tinerilor la consultarea cu regularitate a cărților și broșurilor de specialitate. Alte recomandări pentru agenda de lucru a organizației au vizat popularizarea regulamentului concursului „Tineretul și agrotehnica", organizarea participării tinerilor la această întrecere de largă anvergură. S-a remarcat, de asemenea, că în general toate obiectivele și acțiunile concrete ale organizației, ca și sarcinile

asumate pentru acțiunile de muncă voluntar-patriotică să fie făcute pe larg cunoscute fiecărui tînăr, prelucrate în organizații.în același timp, urmează ca organizația U.T.C. comunală să acționeze pentru constituirea cadrului sistematic în domeniul pregătirii politico-ideologice a tinerilor cooperatori, după modelul organizațiilor U.T.C. din școli, să asigure operativ informarea curentă pe teme politice, prin lectura și discutarea presei, extinzînd acțiunile în teren, în organizații, în mijlocul tinerilor. Va trebui — s-a subliniat — ca în acest domeniu să fie fructificate posibilitățile create prin înființarea „clubului tineretului", instituindu-se aici un cadru tineresc, atrăgător pentru o largă varietate de acțiuni educative, politice și culturale, concepute cu participarea unul mare număr de uteciști. Pe de altă parte, din însăși consemnarea cîtorva realități au rezultat obiective de lucru pentru comitetul U.T.C. comunal : sînt la bibliotecă 6 500 volume, în timp ce tineri cititori numai în proporție de 9 Ia sută (printre care 3 dintre cei 15 membri ai comitetului !).în sfîrșit, alte repere de lucru au rezultat în legătură cu utilitatea alcătuirii unui calendar de acțiuni sportive, a constituirii unui cerc de turism la nivelul comunei, cu plan de vizite și excursii pentru cunoașterea împrejurimilor, a orizontului local și zonal.Așadar, și într-o organizație considerată bună, apreciată pentru activitatea sa, o analiză completă și sistematică, prin consultarea opiniilor diverșilor factori, a uteciștilor, studiul și interpretarea atentă a unor realități, poate releva un teren de lucru pentru noi acțiuni, pentru afirmări mai profunde ale rolului și atribuțiilor organelor și organizațiilor U.T.C. Se configurează așa un alt chip, substanțial perfecționat pînă și la aspecte de fond, al programului concret de aotivități al organizației. Dintr-o asemenea perspectivă rezultă, între altele, ca o cerință pusă cotidian de viață, însăși necesitatea propriilor reevaluări și aprecieri asupra activității organizațiilor, din partea comitetului județean al U.T.C. și a comitetului comunal U.T.C., ca o practică de lucru deosebit de sugestivă, care nu poate accepta aprecierile globale sau e- tichetările pentru mari perioade de timp. Chiar dacă acestea au un sens pozitiv.

COLEGII NOȘTRI DE GENERAȚIE

*

*

Un tinar malt, cu o privire meditativă, insistentă. Este inginerul Ion Barkoczi, Ascensiunea sa este exemplară. De pe băncile facultății, în 1967 a venit în Uzina mecanică de utilaj minier Baia Mare. în 1968 a fost numit șeful secției prelucrări mecanice, post pe care îl’ocupă .și în prezent. „Aici a trebuit să învăț o meserie, ne declară tînărul inginer. Meseria aceasta, mă refer la munca cu oamenii, e foarte grea. Dacă în chestiuni pur tehnice poți să iei rapid o decizie, aici e mai dificil. Fiindcă omul e mult mai complex. în procesul de producție lui trebuie să-i acorzi permanent cea mai mare a- tenție. Dacă îl ignori nu ești deloc un bun conducător. Fiindcă orice neajuns în munca de educație se răs- fringe direct asupra producției materiale". Că și-a însu- bine și această meserie se vede numai din faptul secția pe care o conduce depășește lunar planul, reiese numai ideile enunțate mai sus, ci și din aceea că acum cîteva luni, tînărul inginer Ion Barkoczi a fost ales membru în biroul comitetului județean Baia Mare al U.T.C.

Legumicultorii
oferă

garanția
pieței 
hărniciei

(Urmare din pag. 1)cooperatori din ferma legumicolă sînt prezenți la muncă". Cu aceste cuvinte ne întîmpină tehniciană Maria ȚEPURICA, explicînd realizările raportate : 25 hectare de mazăre pentru păstăi semănate, pe 4 hectare răsadul de varză scos în cîmp, 3 hectare de solar învelit și pregătite pentru plantatul răsadurilor de roșii și vinete, mode- latul și amenajarea pentru irigat a tuturor celor 95 de hectare rezervate legumiculturii încheiate. Peste tot. cimpul este literalmente împinzit de oameni ; peste tot domnește o atmosferă de muncă. Mecanizatorii Marin Costuleasa și Cornel Crăciun deschid șanțurile în vederea plantării răsadurilor, iar Florea Țatără lucrează la erbi- cidat. Prin efortul lor, munca cooperatorilor este mult mai spornică, este de o calitate superioară — elemente de bază in obținerea unor producții bune și a unei eficiențe superioare.Efectul stimulator al aplică-

rii noilor forme de organizare și de retribuție a muncii cooperatorilor și mecanizatorilor s-a materializat într-o largă participare' la executarea lucrărilor de sezon și la Vedea. Zilnic 450—500 cooperatori organizați în cele două ferme legumicole și cei zece mecanizatori repartizați acestora, încep lucrul la 7 dimineața și-l încheie abia seara tirziu. „în legumicultura mai mult decît în oricare alt sector de activitate al cooperativei, timpul înseamnă bani, remarca președintele unității, tovarășul Nicolae BADOI. Pentru că grăbind semănatul acum, vom valorifica mai timpuriu producția, la prețuri mai bune". Aici, la cooperativa agricolă din Vedea, la rubrica realizărilor în legumicultura au fost trecute pină aseară : arpagicul plantat pe toate cele 40 hectare planificate, semințele de morcovi au fost semănate pe 17 hectare, mazărea pentru păstăi pe 4 hectare; 2 hectare de- solar au fost pregătite în vederea sădirii răsadurilor de roșii. Mai rămin

încă 9 hectare de solarii, neînvelite. Și nu din cauza unității, ci a Direcției agricole a județului și a Băncii care n-au găsit, încă, soluția acordării de credite pentru procurarea foliei de polietilenă. Cînd o vor găsi ? Probabil că nu în mai și nici măcar în aprilie, ci astăzi, sau cel mai tîrziu mîine, pentru că la sera intercooperatistă Militari, unitatea din Vedea este programată pentru data de 25 martie să ridice răsadurile de roșii în valoare totală de peste o sută de mii de lei...Aceeași atmosferă de muncă încordată la cooperativele agricole din Giurgiu și Sinești, din comuna 30 Decembrie și din Adunații Copăceni, la Daia și Malu, la Tunari și Otopeni : mazărea și arpagicul semănate pe suprafețele planificate, răsadurile de varză scoase în cîmp, so- lariile puse la punct. La Călugă- reni, însă, ritmul de lucru este de melc. 30 de cooperatoare, supravegheate de șeful fermei, Haralambie SAVA și ajutorul său Petrescu STANICĂ abia de au plantat arpagicul pe o treime de hectar, cind norma prevedea realizarea a cel puțin un hectar. Iar altceva decît semănatul mazărei pe 20 hectare și învelitul cu folie de polietilenă a unui hectar de solar, practic nu s-a mai realizat nimic. De ce ? „Nu lucrează oamenii", ne-a răspuns șeful de fermă. Oare așa să fie ? Greu de crezut că realizările cu totul nesatisfăcătoare numai unui asemenea motiv i s-ar datora. Mar șina de plantat răsaduri a S.M.A. Călugăreni încă n-a fost adusă in secție, pe motiv că
(Urmare din pag. I)întreprinderi au determinat scăderea cheltuielilor la mia de iei producție marfă cu 3,4 lei la Uzinele „23 August" și cu 3,6 lei la „Vulcan". Sint cifre care sugerează posibilitățile multiple de care dispun organizațiile U.T.C. din întreprinderi, capacitatea lor demnă de luat în seamă de a acționa in sensul rentabilizării producției, a creșterii eficientei economice.Organizațiile U.T.C. care vor să se angajeze într-o acțiune a- semănătoare nu trebuie să scape din vedere un amănunt de maximă importanță : fiecare tînăr poate să contribuie prin valorificarea experienței acumulate la locul lui de muncă la economisirea metalului. Acesta e de fapt secretul succeselor menționate mai sus.Nu trebuie însă să înțelegem doar că fiecare tinăr poate să economisească o anumită cantitate de metal, ci și contribuția pe care și-o poate aduce el ca membru al organizației la desfășurarea și elaborarea unei astfel de acțiuni. Pentru că în lupta cu „milimetrii" sau cu „gramele de metal în plus" nu o mare căutare ideile, mai ales cele cu aplicabilitate generală, în acest sens trebuie să arătăm că. la ambele uzine lansarea acțiunii a fost precedată de o perioadă de prospectare a izvoarelor potențiale de economisire a metalului in care comite-

tele U.T.C. au colectat idei, propuneri. angajamente. Pe baza lor s-a întocmit apoi planul de măsuri privind contribuția organizațiilor U.T.C. la acțiunea de economisire a materialelor, materiilor prime și în special a metalului.în acest fel pentru tot mai multi tineri îndeplinirea unei sarcini de organizație înseamnă tone de metal economisit, zeci de mii de lei ciștigați în lupi a generală pentru reducerea cheltuielilor de producție. Dar să lăsăm faptele să vorbească. In-

20 de piese se obține din același material o piesă in plus. Propunerea a fost extinsă in toate locurile de muncă unde există această posibilitate obti- nindu-se însemnate economii dc metal".La o adunare generală a organizației, Ion Stan, de la apa- rataj a propus matrițarea unor repere, care pină acum se obțineau prin turnare. în acest se ciștigă între 100 și 250 grame metal pe bucată, ne formează Dumitru Badea, cretarul Comitetului U.T.C.
fel de m- se-de

wF

„mai trebuie nițel reglată" ; de asemenea, mașina de plantat arpagic stă pe undeva, în timp ce ritmul in care se lucrează aici indică faptul că această lucrare abia de se va tOrmina la sfîrșitul săptămînii viitoare. Și nici........................din rece sem este . mare ! „Ce veți semăna în locul cepei ?“ — i-am întrebat pe interlocutorii noștri. „Probabil, roșii" — ne-au răspuns dînșii. Dar probabil că tovarășii responsabili cu destinele agriculturii județului nu vor rămîne in

atunci decît pe jumătate suprafața planificată deoa- arpagicul livrat de Agro- este de proastă calitate : peste coeficientul admis de

diferenți față de această situație (care se pare că nu este singulară) și vor interveni operativ și eficient in vederea asigurării respectării planului de stat însușit de către unitățile agricole.
★în general, în urma raidului- anchetă întreprins, ne-am inters cu sacoșa plină nu numai cu promisiuni, ci și cu certitudinea că legumicultorii din județul Ilfov se vor achita cu cinste de obligațiile ce le au, că vor face totul pentru ca cetățenii Capitalei și din orașele județului să fie permanent aprovizionați cu pete Și de bună și din belșug legume proas- calitate.

ții, la care a participat întreaga masă de uteciști. în secțiile productive ale Uzinelor .,23 August". de exemplu, au fost instalate conteinere în care tinerii colectează zilnic capete de pro- file și laminate, straifuri și diferite elemente de asamblare in vederea recuperării lor. Colectarea și sortarea acestor elemente metalice a devenit o preocupare permanentă a organizațiilor U.T.C. Tinerii din fiecare secție au economisit pe a- ceastă cale zeci de, tone de metal". ne informează inginerul
INITIATIVE TINEREȘTI

ginerul Ion Cimpeanu de la Uzina „Vulcan", in urma recalculării țevilor la cazanele de 3 gigacalorii a propus reducerea grosimilor cu un milimetru, reali zindu-se astfel o economie de 35 tone metal. Ing. Dobriță Ludovic de la aceeași uzină prin reproiectarea filtrelor de tratare a apei a realizat în 1970 o economie de peste 40 tone metal.„Tinerii strungari Iulian Pa- raschiv și Anghel Netejoru, a- răta Gh. Pașolescu, secretarul comitetului U.T.C. de la secția aparataj. de la Uzinele „23 August", au observat că prin reducerea gurii de tăiere a cuțitului de la 4 mm la 2 mm la fiecare

la Uzinele „23 August". Luate individual, fiecare dintre aceste exemple, trebuie să recunoaștem, nu par să aibă o importantă prea mare în balanța economică a întreprinderii. Multiplicând însă oricare din aceste mici economii cu numărul acțiunilor asemănătoare întreprinse de membrii organizației U.T.C. în același scop, cîștigul devine după cum am arătat mai sus, de ordinul milioanelor.Pentru că trebuie să spunem, o mare parte a metalului economisit de tinerii din cele două uzine, a fost obținut ca urmare a unor acțiuni specifice inițiate de organizațiile U.T.C. din sec-

Ion Braga, membru al comitetului U.T.C. de la Uzinele „23 August" din Capitală. Rezultate asemănătoare au obținut și tinerii din secția 4 cazangene, atelier debitare centrală de la Uzina „Vulcan" printr-o mai judicioasă croire a metalului, prin utilizarea duzelor de sudură conform grosimii materialului etc.N-am epuizat încă toate posibilitățile de reducere a consumului de metal, ține să precizeze Ștefan Bucur, secretarul Comitetului U.T.C. de la Uzina „Vulcan". Una din surse, neexploatată, este colaborarea cu comitetul U.T.C. de la I.C.P.E.T.,

pentru ca milimetrii în plus fie eliminați încă din faza proiectare a utilajelor.— Anul trecut, adaugă Dumitru Badea, secretarul comitetului U.T.C. de la Uzinele „23 August". n-am ținut o evidentă judicioasă a propunerilor dc inovații și raționalizări. Nc-am limitat la informațiile primite prin cabinetul tehnic, or greutățile de valorificare a propunerilor de acest fel apar în primul rînd la nivelul locurilor de producție. Multe dintre ele se pierd înainte de-a ajunge Ia cabinetul tehnic. Pentru a pune capăt a- cestor neajunsuri tinerii de la serviciile de proiectare și tehnologie asigură o competentă a- sistență tehnică celor din secții astfel ca ideile și propunerile lor să fie valorificate pe deplin. Urmarea? In primele două luni ale acestui an tinerii au făcut 13 propuneri de inovații, cu una mai mult decit in intreg anul trecut.Puterea de mobilizare a organizației U.T.C., eficienta acestei ample acțiuni de economisire a metalului este ilustrată și de faptul că la primele două luni I ale acestui an tinerii de la Uzi- I nele „23 August" au reușit să I economisească deja 462 tone I metal.Este încă o cifră care ilustrea- I ză capacitatea organizațiilor I U.T.C. de a acționa in sensul I rentabilizării producției, a creș- I terii eficienței economice a în- I treprinderilor. ’
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LEMNUL
POATE FI MAI BINE
GOSPODĂRIT

• LEMNUL CREȘTE INTR-O SUTĂ DE ANI 
DAR POATE FI DISTRUS TNTR-O CLIPA — ME- 
MENTO DE CARE TREBUIE TINUT CONT LA 
ORICE LOC DE MUNCĂ • DEȘEURILE — NE
BĂNUITA SURSA DE CREȘTERE A INDICELUI

DE UTILIZARE A MASEI LEMNOASE • ATEN
ȚIA PENTRU PREVENIREA RISIPEI DE MATE
RIAL NU TREBUIE SA ÎNCETEZE NICĂIERI — 
DE LA CROIRE. PlNĂ LA CONTROLUL FINAL.

A vorbi despre folosirea rațională și economisirea lemnului, despre preîntîmpinarea risipei de masă lemnoasă la Si- ghetu Marmației echivalează fără a forța cu nimic comparația, cu dezbaterile similare pe tema raționalizării consumului de metal la Reșița ori la Hunedoara. într-un județ ca Maramureș, în economia căruia sectorul forestier deține o poziție deosebită, prelucrarea cu inaltă eficiență a lemnului capătă importanță aparte. Combinatului de exploatare industrializare a lemnului Sighetu Marmației îi rolul de a interveni pe tradițional al. prelucrării tr-unul din funcțiile sale cele mai importante — al finalizării. Lemnul, această bogăție naturală care „crește într-o sută de I ani dar se poate distruge într-o I clipă", cum sună plastic o frază I scrisă pe un panou suspendat I într-una din hale, trebuie ferit■ de risipă pe întregul traseu al 
I devenirii lui, de la operația de I tăiere din pădure pînă la cea de 
I lustruire înaintea ambalării. Cu 
I atît mai mult, în ateliere, în I secțiile de fabricație unde masa 
I lemnoasă înmagazinează un 
I grad avansat de prelucrare. 
I Iată de ce nu ne-a surprins 
I cituși de puțin cînd de la in- 
I ceput curiozității noastre de re- 
I porter i s-a răspuns prin adre- 
I se la. lucrări simple, dacă nu 
I unele dintre ele comune de-a 
I dreptul. împreună cu tovarășul■ Gh. Iancu, inginer șef al plat- I formei Combinatului, am urmă- I rit citeva „inițiative locale"sprijinul creșterii indicelui utilizare a masei lemnoase.— Avem indeosebi în vedere înlăturarea, pe cît ne este posibil, a pierderilor prin deșeuri — oriunde apar ele — deoarece din balanța de utilizare a lemnului pe platformă rezultă că aici se poate. încă spera foarte mult.Nu ne îndoim că oricui îi este familiară noțiunea de de- șeu în prelucrarea lemnului. Tot așa cum n-avem dubii în privința înțelegerii. destinației de pînă acum a acestora.— Pentru a reintroduce de- șeurile ca materie primă, aflăm în continuare, s-a trecut la folosirea cu cît mai multă zgir- cenie a resturilor de materiale rezultate Ia Fabrica de placaj. Astfel, rolele rămase la deru- lor sînt acum întrebuințate o parte pentru ambalaje la mobilă. altele pentru plăci aglomerate din lemn. La fel, capetele de bușteni. Ele servesc pentru debitarea unor repere de mobilă curbată sau drept materie primă la PAL. Ca și furnirele, rezultate la sectorul derulare, acum folosite în întregime pentru fabrica de PAL.Simțim nevoia să așezăm sub cele zise, cîteva date. în 1970, pentru obținerea unui metru cub de placaj, s-au consumat 2,225 m.c. de bușteni. S-a reali-

IarȘi din revine firul în-

în de

prelucrarea lemnului.înțelegerii. destinației

zat, de asemenea, un consum de 2,183 m.c. la o tonă de PAL, ceea ce a asigurat o economie de 2 405 terie primă.— La fabrica de tetice sînt refolosite la decupător. Cele calitativ superioare devin material de ambalaj. cele inferioare sînt rede- bitate și obținem produse vandabile ca atare.Cit privește consumurile cifice Ia furnire, se cuvine liniat un lucru. Cifra realizată — 2.268 mc la 1 000 mp se plasează sub nivelul unora din u- nitățile cu experiență — Focșani, Pipera — tele corespunzătoare și respectiv 2,269 mc. la fabrica de mobilă, de la operația de croit se utilizează fie ca repere pentru lăzi, fie că se sortează și se refolo- sesc, lucrîndu-se din ele diferite obiecte destul de rentabile.Tocmai aici se cuvine să subliniem că la fabricarea mobilei s-au economisit anul trecut 111 mc de placaj. Dar mai potrivit pentru a defini rezultatele acestor căutări destinate să micșoreze consumul specific de lemn în interiorul C.E.I.L. Si- ghetul Marmației, considerăm a ii chiar valoarea globală a indicelui de utilizare a masei lemnoase realizat (64,5 la sută) în comparație cu cel planificat (62,5 ia sută), ceea ce îndreptățește coborîrea în anul 1971 cu un procent a nivelului propus.N-aveam la început intenția de a insista atît de mult asupra acestor cifre. Dar tară ele ni s-a părut că nu am putea fi prea convingători. Așa cum, propunindu-ne să răminem mai mult într-una din secții — am ales fabrica de mobilă corp — nu reușim să ne îndepărtăm prea mult de același argument al cifrelor. Tot astfel, cum la nivelul atelierelor îți dai seama că nu poți disocia importanța activităților depuse la scară restrînsă, de cea manifestată mai amplu, pe planul concepției.— Agregatul pe care-1 vedeți, foarte modern, execută singur 16 operații la o singură trecere. Este îndeajuns însă o fixare incorectă, o singură reglare greșită pentru a strica produsul.Explicațiile pe care maistrul principal Vasile Gorun ni le dă în fața unei mașini de formati- zat („aici nu poate lucra oricine", afirma tînărul inginer loan Stoian), au darul tocmai de a ne atrage atenția asupra faptului că nici un loc de muncă practic nu rămîne în afara necesității unei griji permanente pentru a preveni excesul de consum, risipa de masă lemnoasă. L-am înțeles în continuare și mai bine atunci cînd, conti- nuind seria exemplelor, ne-a identificat și alte puncte dacă nu nevralgice, oricum sensibile la capitolul aflat în discuție.

anul trecut m.c. de mafurnire es- resturile de
mici,spe- sub-

din țară unde da- sînt 2,35:1 In sfîrșit resturile

Indiferent că resorturile ce trebuie puse in funcțiune pentru a asigura cursul cel mai firesc desfășurării procesului de fabricație se numesc la Finisaj I : execuția corectă a operației („o singură oră întrerupere determină oprirea întregului flux"), la pregătire II : conștiinciozitate în a refuza reperele necorespunzătoare („altfel consumul de manoperă crește în continuare pe un produs predestinat să fie luat de la cap"), la croit ; dexteritate combinativă („să nu-ți rămînă nefolosit nici măcar lemnul pentru o scobitoare"), la Mașini I : înțelegerea exactă a valorilor dimensionale („orice abatere de 1—2 mm poate să însemne alt reper, scurt ori mai îngust, deci necorespunzător"). Un lanț a cărui sudabilitate este comandată fără echivoc de omul care lucrează de-a lungul său. în ce sens acționează activitatea de concepție ?— Micșorarea consumului de masă lemnoasă la noi în fabrică este o chestiune extrem de importantă, ea avind implicații și asupra reducerii greutății mobilierului, creșterii productivității muncii și al micșorării volumului de cherestea folosită pentru a obține un milion lei de mobilă produsă, ne spune tînărul inginer Vasile Smuleac, șeful secției mobilă corp.O prospectare în perspectivă a problemei conturează un domeniu lărgit de preocupări legate intre ele printr-un numitor comun. Intră în discuție folosirea în și mai mare măsură a ambalajelor de carton in locul celor de cherestea, folosirea unor plăci aglomerate mai subțiri (in locul celor de 19 mm se vor utiliza, diferențiat cele de 8,12 sau 16 mm). Sint gata două holuri cu mobilier tapisat uțilizînd mai larg x lemnul de diferite calități. La camera „Ilva" deja o serie de repere sint din masă plastică ; in perspectivă — mărirea numărului acestora. Noul model de mobilă, cu vitrine, va servi aceluiași scop. Prin instalarea în secție a mașinii de furniruit pe cant cumulînd prin folosirea lui un consum redus de cherestea. de manoperă, este estimată o economie totală de 457 782 lei.în 1971 obiectivele sint, așa cum era de așteptat, superioare. Frămîntările pentru îndeplinirea lor au început. Un studiu privind valorificarea mai bună a deșeurilor‘se află „pe masă". Continuă. în paralel, studiile pe mai cătrediferite domenii, în cadru restrîns, înedosebi de inovatori.Lemnul poate fi mai _____gospodărit. La C.E.I.L. Sighe- se fac eforturibinetui Marmației, ___ _________pe care ca de obicei le măsurăm doar prin prisma rezultatelor. Și sînt preocupări care se pot măsura.
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Să urmărim cum se desfășoară pregătirile pentru bacalaureat și, implicit, pentru admitere, pornind de la experiența de pină a- cum a unor virtuali absolvenți, în municipiul Galați, unde am intilnit deja un climat favorabil desfășurării lecțiiior recapitulative de sinteză, vom avea în vedere aspectele de conținut ale unei bune pregătiri pentru examenele din iunie. Pornind, de pildă, de Ia necesitatea studiului individual, ca etapă hotăritoare in însușirea temeinică a cunoștințelor de cultură gnerală cerute de programa analitică, elevii sînt in aceeași măsură, pcezenți și la lecțiile de sinteză care au început deja la obiectele cu un volum mare de cunoștințe — literatură română, matematică, fizică, istorie etc. — ce se cer sintetizate și corelate cu cerințele unei pregătiri multilaterale. Din discuțiile purtate cu cîțiva elevi de la liceele „Vasile Alecsandri" și „Alexandru Ioan Cuza" am desprins și unele aspecte privind modul concret în care aceștia au înțeles să folosească orice prilej pentru a se pregăti la disciplinele. cele mai dificile. Astfel, încă din trimestrul I, un grup de 30—40 de elevi de la liceele din ovaș pasionați ai matematicii, au organizat întîlniri săptăminale — in cadrul cercului de matematică și fizică ce funcționează la Institutul pedagogic din localitate — cu profesori universitari și de liceu. Din păcate, lucrurile s-au oprit aici. Asemenea inițiative se cereau concretizate și în cazul altor discipline cu aceeași pondere în orarul pregătirii pentru bacalaureat. La literatura română, după cum am fost informați, s-a început, partial, recapitularea unor capitole din materia predată în clasa a Xl-a. Aici era nevoie, mai mult ca orieînd. de lecții de sinteză, posibile însă și prin organizarea unor întîlniri între elevi si cadre didactice de Ia Institutul pedagogic, care puteau să-i orienteze, în cunoștință de cauză, asupra modului în care se discută opera de artă, cit și asupra cerințelor criticii literare, a poziției criticului față de opera literară. Pentru că s-a constatat că absolventul de liceu, oricît ar studia opera artistică și referințele critice, rămîne totuși la un stadiu de reproducere a unor opinii. Aceasta este și consecința faptului că elevul de liceu nu urmărește — și nici nu este îndemnat s-o facă — critica actuală din presa de specialitate.Dar nicăieri nu se observă mai pregnant a- cest mod de redare cvasimeca- nică a cunoștințelor achiziționate ra în cazul discinlinelor de științe sociale. De fapt, la bacalaureat, elevii, puși să se pronunțe

asupra obiectelor la alegere, opțiunea lor se oprește arareori la filozofie sau economie politică. Și totuși, ulterior îi vom întilni 10—15 pe un loc la facultăți cu acest profil. Cauza o găsim în mentalitatea că asemenea discipline — așa-zis umaniste — se pot ușor insuși, fie și numai in două săptămini rezervate concursului de admitere.
UN DEBUT IN PREGATIR 

BACALAUREATUL DIN 
LICEELE DE SPECIALITATEPonderea liceelor industriale — metalurgic, construcții de mașini, industrie alimentară — ne-a determinat să urmărim tot la Galați, posibilitatea pe care o au absolvenții de a-și însuși atît cunoștințe tehnologice de specia-

ÎN DIALOG CU

BACALAUREATUL
Șl ADMITEREA

litate, cit și convertirea lor în activitatea practică. De fapt, a- cest deziderat va fi transpus în realitate prin susținerea, la examenul de bacalaureat, a unui microproiect — o lucrare practică din cele efectuate de elevi în cadrul practicii de producție. Dar să exemplificăm. Cei 43 de absolvenți ai Liceului industrial pentru construcții de mașini, pregătiți în specialitatea T.C.M., după ce. în primul trimestru au lucrat efectiv în producție la Șantierul naval și Uzina de mecanică navală, se află acum în stadiul încheierii ultimei etape de pregătire teoretică. Cursurile, ce se vor termina peste citeva săptămini, vor fi urmate de o perioadă de sinteze recapitulative la disciplinele de bază, a- tit cele de cultură generală, dar, mai ales, de specialitate. După cum ne încredințează ing. Elena Vilsan. directoarea liceului, o pondere însemnată vor avea disciplinele de specialitate, legate organic de aprecierea modului

în care elevii și-au însușit deprinderea de a lucra în mod independent. în ce constau micro- proiectele ? Candidații vor executa, sub îndrumarea profesorilor de specialitate și a maiștri- lor-instructori, diferite piese sau vor fi puși în situația de a interveni pentru repararea unor mașini sau instalații. Totodată, vor urmări reglarea parametrilor de funcționare a mașinilor-unel- te. în acest fel, bacalaureatul va însemna, de fapt, un veritabil examen al competenței și măiestriei profesionale. Din discuțiile purtate și cu elevii liceului pentru industria alimentară deducem că și aici lucrările practice — prin caracterul lor eliminatoriu — vor conferi o garanție sigură a unei bune pregătiri de specialitate.
MEDITATORUL — UN RAU 

NECESAR ?Evident, flecare absolvent de liceu, după ce se vede în posesia

diplomei de bacalaureat, devine un virtual candidat la admiterea în învătămîntul superior. Ulterior, după ce sînt convinși — u- neori cu prețul dureros al renunțării — de posibilitățile lor reale, bacalaureatii își micșorează— cu greu, ce-i drept — pretențiile. Poate că liceele de specialitate vor repune în drepturi calitatea pregătirii lor și vor reface un echilibru necesar între aptitudinile reale și cele imaginare. Pînă atunci, însă, vom întîlni încă eforturi nematerializate în certitudini, pentru că înseși premisele de Ia care se pleacă sînt false. Și așa se face tot mai mult simțită prezența meditatorului. Cauzele apariției sale — ca specialist într-o reușită sigură la facultate prin dopaj intelectual— se pot afla, pe de o parte. în mentalitatea unor părinți care cred că este suficient să angajezi

bun profesor pentru ca fiii să devină posesorii unor cunoștințe excepționale pentru a depăși rigorile concursului de admitere. Se neglijează Insă esențialul : o bună pregătire se formează în timp, pe baza unor calități și deprinderi de studiu continue și independente. Pe de altă parte, meditatorii apar și ca o consecință a deficienței reale a unor manuale, și nu credem să greșim dacă afirmăm că asemenea deficiențe sint uneori hotăritoare pentru elev, ca și pentru părinte, în angajarea unui îndrumător cu experintă din a- fara școlii.După opinia mai multor profesori și elevi, meditatorii sînt folosiți și drept „armă" de apărare împotriva exigențelor admiterii în facultăți. Exemplul concursului de admitere la facultățile de limbi străine este condu dent în acest sens. E firesc însă ca aceste exigențe să crească de la an la an. Dar. tot atît de firesc ar fi și faptul ca examinatorii să cunoască mai îndeaproape nivelul de pregătire al liceanului, prin organizarea unor consultații periodice în tot cursul anului și nu numai în împrejurări festive sau de altă natură. De asemenea, considerăm că s-a făcut prea puțin în liceele teoretice pentru orientarea școlară și profesională a elevilor. Și nu trebuie să căutăm prea departe efectele unor asemenea deficiențe : alegerea facultății mai este încă condiționată de numărul de locuri sau de dificultățile disciplinelor de concurs. Iată, deci, cum se justifică existența meditatorilor, care, trebuie să recunoaștem, uneori pot salva o situație de moment, dar niciodată nu vor transforma o mediocritate într-o certă valoare intelectuală.

V/ATA BATE

LA UȘA
de SEN ALEXANDRUMariana Bodea — Bacău : Ți-aș sugera să te informezi, pentru tesătorie. la Uzinele textile din localitate deoarece, fiecare întreprindere își organizează propriile cursuri de calificare. în pagina noastră vei putea găsi, intr-un viitor apropiat. noi informații cu privire la modul de a dobindi în noul cincinal „brățara de aur".Robescu Gheorghe — Fîrtă- țești. județul Vilcea : Situația stă așa : In județul Vîlcea funcționează un liceu agricol dar cu secțiile horticultura, tate și merceologie Dumneata, care „iubești animalele duce, firește, la liceul din Alexandria unde nimic nu te împiedică să te prezinți. Numai că. vei avea de ales între două secții : zootehnie și veterinară. Urmează să afli dacă ti-ar place mai mult să crești animale sănătoase sau să le vindeci pe cele bolnave. Să vedem ce hotărire vei

contabili- agricolă. mult și păsările", te vei agricol

lua.— Romanești, Licee agricote funcționează la Mihail Sadoveanu și con ta-
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pentru documenta- didactice.generală de 10 ani tot acele îndrumă-
nu
săde

Am vrut să cunoaștem în mod concret care sînt sursele de informare și documentare ale cadrelor didactice din unele școli de cultură generală din Capitală privind orientarea școlară și profesională. Pentru că este foarte important să știm care sînt aceste surse și cum sînt ele utilizate în munca cu elevii. Am pornit, așadar, de Ia ideea, lipsită de importanță căPentru a informa, trebuie fii tu însuți bine informat, în școlile generale, muncaorientare școlară și profesională se face în primul rînd de către profesorii diriginți. în fiecare trimestru, 2—3 ore de di- rigenție sînt afectate cunoașterii de către elevi a posibilităților pe care aceștia le au de a urma una sau alta din școlile postgenerale, care se potrivesc mai bine cu pregătirea și posibilitățile lor intelectuale. în munca lor, diriginții apelează, evident, la diferite surse formare. Care sînt aceste La Școala generală de nr. 198 aceste surse sedoar la citeva broșuri privind rețeaua liceelor de specialitate și a școlilor profesionale. în zadar am vrut să descoperim și alte materiale documentare care ar fi putut servi profesorilor la cunoașterea specificului unor profesii — monografii sau micromonografii profesionale, studii și cercetări privind aspectele

de in- surse ?10 ani reduc

de conținut ale orientării profesionale — care, după cum am aflat ulterior, au fost editate în ultimul timp rea cadrelorLa Școala nr. 5, existătoare privind rețeaua liceelor de specialitate și a școlilor profesionale, au fost anului atunci, primit nimic. Unele licee teoretice — „Tudor posesia școlilor urmă cu două luni de Inspectoratul școlar al municipiului București, lipsind însă materiale corespunzătoare, privitoare 1 a rețeaua școlilor de specializare postliceală sau cu profilul facultăților. O situație asemănătoare am întîlnit și la Eiceul „Mihail Sadoveanu", Lipsa unor materiale strict necesare profe- sorilor-consilieri și diriginților este determinată, după părerea noastră, de neglijențe organizatorice atît din partea Inspectoratului școlar municipal, cît instituțiilor specializate care laborează studii și cercetări care trebuie să se îngrijească de aspectele publicitare noutăților editoriale, precum de difuzarea lor în școli.Ce materiale documentare xistă și unde se află 1

De remarcat că acestea primite la începutul școlar 1969—1970. Deșcolile respective n-aucum este cazul Liceului Vladimirescu" — sînt în unor broșuri cu rețeaua profesionale trimise în

Și e-ȘiȘialeȘi
e-

o broșură privind familiei la orientarea profesională. Ea atît activitatea editorială

Editura didactică și pedagogică și Cenți ul de documentare și publicații al Ministerului Muncii au editat pînă acum o serie întreagă de studii și materiale documentare cu privire la o- rientarea școlară și profesională.Astfel, înoepînd din 1968, Editura didactică și pedagogică a editat o „Scrisoare metodică" — un fel de îndrumător destinat pro- fesorilor-consilieri și diriginților privind obiectul, sarcinile și scopul orientării școlare și profesionale. Au urmat apoi : Contribuții la orientarea școlară și profesională (o culegere de articole teoretice elaborate de cercetători de la Institutul de științe pedagogice), Din tainele profesiunilor (articole din presă privind orientarea profesională), precum și contribuția școlară și se rezumăde pînă acum a Editurii didactice șl pedagogice. în sprijinul cadrelor didactice, o contribuție substanțială a adus și Centrul de cercetări pentru problemele tineretului, care a consacrat o bună parte, din cercetările concrete de teren aspectelor de conținut ale orientării profesionale Totodată, Ministerul Muncii a început editarea micromonografiilor profesionale. Pînă acum au apărut numai 6 micromonografii, urmînd să mai apară, în acest an, încă 4. Nu lipsite de Interes sînt cercetările și studiile e- laborațe de sectorul de orientare școlară și profesională din cadrul Institutului de științe pedagogice, apărute în Editura didactică și pedagogică. Astfel, s-au editat pînă acum 3 caiete de orientare școlară și profesională. De asemenea, s-au întreprins acțiuni concrete de instruire și perfecționare a personalului ce se ocupă cu îndrumarea elevilor pentru definitivarea opțiunilor lor profesionale.

Din păcate, asemenea acțiuni sînt abia la început și mai au încă un caracter sporadic.Ce destinație au, însă, asemenea materiale documentare ? După cum am văzut, ele ajuns pînă acum sînt ‘ sească Și atunci, ne întrebăm i ce se va întîmpla, în continuare, cu volumele de studii, monografiile — în acest an vor apărea 10 asemenea monografii Insu- mînd peste 2 000 de pagini ! Putem avea garanția că nu vor rămîne mai departe în depozitele Inspectoratelor școlare ? A- dresăm aceste întrebări atît Ministerului Muncii, unde am aflat, de pildă, că materialele și studiile^ elaborate sînt trimise Direcțiilor județene pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale care, la rîndul lor, tribuie Inspectoratelor județene — să fie oare cel mai scurt pentru a în școli ? — cît și Inspectoratelor școlare, care sînt în măsură să popularizeze, prin orice mijloace, asemenea surse de informare. Pînă acum, însă n-am întîlnit nici un fel de inițiative privind informarea cadrelor didactice asupra materialelor apărute. Din convorbirile pe care le-am avut cu cadrele didactice, acestea nu cunoșteau nici unul din titlurile volumelor editate. Să nu mai vorbim despre monografiile și micromonografiile care ar trebui să devină un instrument eficient de lucru al diriginților în activitatea de orientare profesională. Propunem, așadar, ca atît Editura didactică și pedagogică, cit și Institutul de și Ministerul sească intens propagandă ca materialele de documentare și informare elaborate să fie cunoscute chiar înainte de a ieși de sub tipar. De asemenea, atunci cînd acestea apar, să nu mai Intîrzie în depozite, ci să fie imediat distribuite acelora

. _____ Iaîndreptățiți să cei le n-au care folo-

le dls- școlare drumul ajunge

științe pedagogice Muncii să folo- toate mijloacele de editorială pentru

certat sUges- sau înCon
gane. dacă nu mă înșel, și dumneata care te declari atît de repede învins, nu știu, zău, ce te vei face.Acum, după ce te-am cum se cuvine, iată și o tie : ia legătura, personal scris, cu NAVROM dinstanța sau Galați. Comunică-le exact ce mi-a.i spus și mie, precum și studiile pe care le ai și vei afla ce trebuie să faci. Mii și milioane de balene ! 1 1 Cind telul e bine precizat, exactă și busola verificată poate să nu reușim. Iți vînt bun la proră, dacă se , așa. Vezi, nu uita să-mi trimiți o ilustrată din Țara de foc.

B. Alexandra — județul Argeș : Citește chiar in această rubrică răspunsul dat elevei din Negrești și te vei lămuri.
harta nu se urez spune

care se ocupă în mod nemijlocit de orientarea școlară și profesională în acest fel, nu se va mai ajunge în situația, întîlnită adesea, de a descoperi că publicațiile și studiile editate rămîn simple tipărituri distinate arhivei. Pentru că sursele de informare și documentare, dacă nu sînt folosite la timp, devin inutile, fiind depășite de înseși cerințele vieții.
MIRCEA CRISTEA

Birilă Maria județul Bacău : mai apropiate Iași. Aleea nr. 41 (cu secțiile : cadastru organizarea teritoriului bilitate și merceologie agricolă, horticultural și la Huși. str. Viticultori nr. 1 (cu secțiile horticultura, contabilitate și mer- ceologie agricolă' Școlile profesionale agri.co’- - ^gătesc mecanici agricoli, meserie mai puțin potrivită unei fete. Pentru alte școli profesionale trebuie să-mi spui ce specialitate te interesează căci sînt foarte multe. Citește și răspunsul

Florica Dragomir — Piatra, județul Teleorman : îmi pare rău că trebuie să te dezamăgesc, dar în absolut nici una din specialitățile pe care mi le-ai indicat nu scapi de chimie. Așa că aceasta n-ar fi un impediment să te ocupi de agricultură. O școală postliceală energetică funcționează la Buftea. Șoseaua București — Tîrgoviște, km 21, o școală de specializare postliceală agricolă (conservarea cerealelor) găsești la Constanta. Bd. Aurel Vlaicu nr. 84. în același oraș. în str. Tomis nr. 153, funcționează o școală postliceală pentru construcții. Ar fi bine să-mi indici totuși mai exact ce te interesează. Cind fugi după multi iepuri... știi singură ce rezultate se pot obține.

Nica I. Grigore — Ploiești : Nu știu în ce măsură se confirmă cele ce se spun. Oricum, se pare că ești mai competent de- cît mine, orice prea tre : gură tot timpul. Cel mai bine ar fi să te pricepi atît de bine la materiile cerute de examinatori, îneît să nu mai trebuiască să invoci tot felul de priorități.

Un lucru reiese. în caz, limpede : nu-ți este clar profilul rubricii noas- „Viața bate la ușă" o sin- , dată, nu stă să ciocănească
B. Ștefan — Rm. Vîlcea : Școlile tehnice sint multe, așa că trebuie să precizezi și specialitatea. O școală postliceală pentru industria construcțiilor de mașini găsești la Colibași-Ște- fănești, județul Argeș, și o alta, pentru construcții, la Pitești, str. Războieni nr. 35. Pentru celelalte informații solicitate, a- dresati-vă la NAVROM, Galati sau Constanta.

așa

Tlfov :
de mai sus.G. M. — județul Olt : Secretele facultății de pot fi dezlegate cu cea mai mare operativitate chiar la...facultatea de matematică. Dumneata știi foarte bine ce dorești să realizezi așa că. ajutorul meu nu-ti mai poate fi de mare folos. Programator, cercetător, profesor, nici una nu le exclude pe celelalte. Este o chestiune de vocație, de rezultate profesionale, de autoprofilare. Dar nu inginer, pe acesta îl pregătește politehnica.

matematică cu cea chiar

Mihaela — județul Timiș : Dragă Mihaela. în județul Timiș sint cinci școli de specializare postliceală. iar în județele învecinate mult mai multe. Dar cum să ti-o propun pe cea mai potrivită cind nu-mi dai nici cea mai mică informație despre interesele. dorințele, visele care ti le-ai făcut în cu viitoarea profesiune ? Nu cunosc arta ghicitului și nici nu pot copia întreaga listă a acestor școli. Atunci, cum ?

Iliescu V. — județulNu înțeleg ce grad avea școala, în conformitate cu legea, dacă era de nivel mediu, vă puteti prezenta la orice facultate, iar dacă era de nivel profesional, la orice liceu. Care să fie acea facultate sau acel liceu, nu vă pot spune, deoarece ați omis să mă informați asupra aptitudinilor și dorințelor dv.O elevă — Negrești, județul Vaslui : Liceele sanitare pregătesc asistenți medicali de laborator și tehnicieni dentari. Le găsești, la Galati și la Tg. Mureș, str. Lenin, nr. 8. Examene se dau la limba română sau chimie — scris și oral (candidații pot opta pentru una dintre aceste materii la înscriere) și matematică — scris și oral.Velisaru Ion : Nu există. Ceea ce dorești dumneata se învață in institute de învătămint superior.

Victoria Dragomir — VinjuMare. județul Mehedinți : Nu-mi stă în obicei, dragă Victoria. să mă amestec in viata oamenilor și să le încurc soarta, cu sfaturile mele, simplu că îmi sfatul, pentru mai mic. voi continua să susțin că atestatul la care speri e potrivit să-1 obții numai după ce îti vei face o profesiune mai puțin... liber profesionistă, să ■ snunem în învătămint. medicină. tehnică. Cei mai multi dintre soliștii care au cîstigat „Steaua fără nume" și s-au impus mai apoi aveau o calificare, adeseori superioară sau erau studenți. Este greu să interpretezi un cintec la nivelul cerut astăzi fără o cultură temeinică și fără o personalitate bine precizată. Răspunde-mi ce hotărire ai luat.

Nu-i pur și genul meu Dar. pentru faci cinstea de a-mi cere ..cu tot respectul", și că respectul meu nu este

pelegătură
Mihut Lucian — Bănoasa : A- dresa școlii de specializare postliceală UCECOM. secția electronică. depanare de aparate de radio și televizoare București, str. Econom u Cezărescu nr. 47, sector 7. tel. 15 82 28.Viorel R. — județul Botoșani : Iti mulțumesc pentru încrede- rea_ ce îmi arăți, din păcate, însă, nu o voi putea onora de această dată. întrebarea pe care mi-o pui este prea importantă pentru a-ti putea da un răspuns la întîmplare. Or. în afară de faptul că oscilezi între două profesiuni, nu mai știu nimic despre dumneata, despre aptitudinile. preferințele, cunoștințele dumitale. rezultatele școlare, starea sănătății, ce te atrage la fiecare din cele două profesiuni. Despre învătămîntul C.F.R. te poate informa numai... C.F.R.-ul dar nu la serviciul Informații din gară, ci la cel de personal si învătămînt din ministerul respectiv. Cred că și la regionala C.F.R.-Dorohoi ai putea afla unele lucruri în acest sens.Constantin Ion — Gheboieni, județul Dîmbovița : Citind scrisoarea dumitale m-am întrebat ce fel de marinar ar putea deveni un tînăr care-și pierde cumpătul și se declară la capătul speranțelor pentru că vintul a bătut puțin mai tare în catarg și a schimbat pentru un timp itinerarul corăbiei sale. Pe mare sînt și furtuni adevărate, stimate Constantin Ion. chiar ura-
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Gyarmaty Ana — Lupeni, județul Hunedoara : Citește răspunsul dat mai sus elevei din Negrești. Probabil că te vei prezenta la Eiceul sanitar din Tg. Mureș, firește, dacă îți place laboratorul sau tehnica dentară. Dacă nu. tot liceul din Lupeni rămîne soluția. Absolvirea oricăruia dintre cele două licee și bacalaureatul îți dau dreptul să te prezinți la Institutul medico- farmaceutic.Stoican Eugenia și Cornelie» — Vinju Mare, județul Mehedinți : în fiecare județ funcționează un liceu pedagogic. Pentru institutele care te interesează. școala generală nu ajunge. Este necesar bacalaureatul.

M. E. — Lunca, județul Ilfov î învățătorii se pregătesc îndeosebi prin liceul pedagogic, institutele școlarizează în raport cu necesitățile. Inspectoratul școlar județean v-ar putea lămuri mai bine. în ceea ce mă privește. v-aș .sfătui să urmați un institut pedagogic de 3 ani pentru a deveni profesor de școală generală. Așa ar fi, de pildă. Institutul pedagogic de pe lingă Universitatea București. Șoseaua Panduri nr. 90 — cu 3 ani de studii la cursurile de zi și 4 ani la cele fără frecventă. Sect.ii : (la cursurile fără frecventă) mână, turale grafie, nati mentare la 31 40 00. Doriți să deveniti învățătoare dar în acest mod ați putea deveni profesoară fără a părăsi postul actual.

: Limba și literatura ro- Matemati.că. Științe nași agricole. Istorie-gco- Educație fizică. Telefo- pentru informații supli- Doriti
Șerban Dumitru — județul Ialomița : Ar fi trebuit, să-mi comunici ce școală ai absolvit. Pentru școlile care te interesează. înscrierea se face prin C.F.R. Interesează-te la regionala din județul dumitale.F. P. — Ilfov: Citește răspunsul dat elevei din Negrești, in rubrica de fată. în județul Ilfov nu funcționează un astfel de liceu.Coca Oancea — Saraiu. județul Constanta : Amănuntele au fost îndestulătoare, succesele, impresionante, dar oontinuarea trebuie aminată pînă iei bacalaureatul : școli de nivel mediu cu acest profil nu funcționează.Urzica Gh. — județul Neamț t In îndrumător nu există nici o indicație că la școala postliceală pentru cultură și artă (București. Șos. Străulești nr. 1, sectorul 1) s-ar primi numai fete. Manuscrisul îl puteți trimite Editurii Albatros (București, str. Ion Ghica nr. 5). Succes și curaj 1

Fîrtescu Dan — Roman, județul Neamț : Cititi răspunsul dat lui Constantin Ion din Gheboieni în rubrica de fată.Emanoil G. — Alexandria : Ai perfectă dreptate, și te poți considera un om fericit cu o astfel de pasiune. Școlile profesionale care te-ar putea interesa sînt cele din București. Calea Raho- vei nr. 70 (pe lingă Uzina „Electromagnetica"). str. Popa Lazăr nr. 8 (pe lingă Uzina „Electro- aparataj"), str. Ho Și Min nr. 4 (pe lingă Uzina de mașini elec-i trice) care pregătesc in specialitatea : montator de aparatură electronică.Doina, Maria și Elena — Pie- treni. județul Vilcea : Dacă doriți să deveniti asistente de laborator sau tehnicieni dentari, cititi răspunsul dat în această rubrică elevei din Negrești. Pediatria (pentru a deveni asistentă de pediatrie) se invată ca atare la Școala de specializare postliceală. Ati putea deveni surori medicale ca absolvente ale Școlii profesionale > sanitare. Rimnicu Vilcea. str. General Praporgescu nr 36. Cu alte cuvinte. școala funcționează chiar în județul vostru.
Facultatea

de filologie
Programa cursurilor de pregătire la limba și literatura română 

organizate de Facultatea de limbă și literatură română — Uni
versitatea București pentru :
LIMBA ROMANA : Părțile neflexibile ; 

Verb și predicat; îmbogățirea vocabularu
lui ; Coordonare ; Subiect și subiective ; 
Completive ; Atribut și atributive ; Circum
stanțialul.

LltERATURA ROMÂNĂ : Dezvoltarea li
teraturii române în secolul XIX; Tradiția 
poeziei sociale și patriotice în literatura ro
mână (D. Bolintineanu, V. Alecsandri, M. E- 
minescu, Gr. Alexandrescu, G. Coșbuc, 
O. Goga, T. Arghezi, M. Beniuc) ; Evoluția 
liricii erotice și meditative în literatura noas
tră (M. Eminescu, Al. Macedonski, G. Coș
buc, G. Bacovia, L. Blaga, T. Arghezi, 
I. Barbu, Al. Philippide) ; Povestirea, schița, 
și nuvela românească în secolul al XIX și la 
începutul secolului XX (C. Negruzzi, Al. O- 
dobescu, I. Creangă, I. L. Caragiale, I.Sla
vici, B. Delavrancea, Al. Vlahuță, M. Sado
veanu) ; Direcții de dezvoltare ale romanu
lui românesc (romanul social psihologic, is
toric, fantastic) ; Publicații și direcții princi
pale în literatura română (Dacia literară, 
Contemporanul, Literatorul, Sămănătorul,

Viața Românească, Sburătorul, Gîndirea, 
publicații muncitorești) ; Dezvoltarea litera
turii românești în prima jumătate a secolu
lui XX ; Direcții principale ale gîndirii critice 
românești (Titu Maiorescu, C. Dobrogeanu- 
Gherea, Garabet Ibrăileanu, Eugen Lovi- 
nescu, George Călinescu) ; Contribuții prin
cipale ale literaturii românești contempo
rane (poezie, proză, dramaturgie) ; Dezvol
tarea literaturii românești după 23 August 
1944.

Neagti St. Drăguța — Ciorăștii Mari, județul Vrancea : Am primit mica scrisoare ce ai făcut-o către mine și care mi-a plăcut foarte mult. Drept care, mă grăbesc a răspunde despre Școala profesională sanitară din Galați că primește elevi de pretutindeni si că cere să ai școala generală. adică opt clase terminate. îți doresc numai bine iar dacă mai vrei să afli ceva, in- treabă-mă fără sfială. Supărare nu încape.Radu Nicolae — Cîmpina. județul Prahova : Nu cunosc răspunsul la întrebările dumitale. ele trebuie adresate ministerului de resort. Un lucru este însă limpede : nu te grăbi în nici un caz cu luarea unei hotărîri. Liceul industrial iți dă aceleași drepturi ca oricare alt liceu ’n ceea ce privește institutul politehnic sau facultatea de subin- gineri. E»te totuși, liceu !Nu-1 părăsi.
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NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii 
Peru, domnul general de divizie JUAN VELASCO ALVARA
DO, următoarea telegramăAm aflat cu deosebită întristare de catastrofa naturală care s-a abătut asupra localității Chungar.în numele Consiliului de Stat, al guvernului și poporului român și al meu personal vă exprim, Excelență, profunda noastră compasiune și vă rog liate sincere condoleanțe. să transmiteți familiilor îndo-

PARTIDUL COMIMSI ROMÂN

Cu prilejul Zilei naționale a Danemarcei, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a transmis regelui Frederik al IX-lea sincere felicitări și cele mai bune urări de fericire personală, de prosperitate pentru poporul danez.în telegrama de răspuns, re-

gele Frederik al IX-lea a exprimat președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, mulțumirile sale sincerebuneleadresate cu prilejul Zilei naționale a Danemarcei.
pentru felicitările și urări care i-au fost

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit, luni după- Wmiază, pe Hubert Wieland,
ambasadorul Republicii Peru la București, în legătură cu plecarea sa definitivă din tara noastră.

CRONICA U. T. CIeri, a fost primită de tovarășul Dan Marțian, prim-se- cretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, delegația Tineretului Comunist din Venezuela, condusă de tov. Alexis Adam, președintele Consiliului central al T.C.V., care la invitația C.C. al U.T.C. a efectuat o vizită în țara noastră. La întrevedere a participat tov. Vasile Nicolcioiu, secretar al C.C. al U.T.C. în cadrul întâlnirii s-a realizat o informare reciprocă privind preocupările celor două organizații și a avut loc un schimb de vederi asupra formelor de dezvoltare a colaborării dintre U.T.C. și T.C.V. precum și asupra unor probleme ale mișcării internaționale de tineret. întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, cordială.

varășul Dumitru Gheorghi- șan, membru al Biroului C.C. al U.T.C., prim secretar al Comitetului Municipal București al U.T.C., care la invitația Comitetului Orășenesc Moscova al U.T.C.L. a făcut o vizită în Uniunea Sovietică.La sosire pe Aeroportul București-Otopeni au fost de față loan Boncotă, adjunct de șef de secție la C.C. al U.T.C., activiști ai Comitetului Municipal București al U.T.C.

Ieri s-a întors în tară to-

Luni, a plecat la Moscova tovarășul Mihai Stoica, adjunct de șef de secție la C.C. al U.T.C., care la invitația C.C. al U.T.C.L. face o vizită în U.R.S.S.La plecare, pe Aeroportul București-Otopeni, au fost de față activiști ai C.C. al U.T.C.

Săptămîna aceasta, mai 
exact joi, va începe, la ru
brica de sport a ziarului 
nostru,

• CURSUL PRACTIC 
DE CULTURISM

destinat tuturor tinerilor a- 
matori să practice această 
disciplină sportivă modernă 
care asigură o dezvoltare fi
zică armonioasă, apără să
nătatea, dezvoltă forța și 
capacitatea de efort, și nu 
în ultimul rînd, contribuie la 
perfecționarea frumuseții fi
zice.

TINERI Șl TINERE,
NU UITATI, SAPTAMÎNA 
ACEASTA, ’ VOM PUBLICA 
PRIMA LECȚIE DIN CICLUL 
DE 24 DE LECȚII — A 
CURSULUI NOSTRU PRAC
TIC DE CULTURISM 
„FORȚĂ, SĂNĂTATE, 
ARMONIE FIZICĂ"

IMPORTANT !
In fiecare săptămînă, de 

regulă în zilele de joi, vom 
publica cîte o lecție a cursu
lui nostru de culturism.

Organizațiilor U.T.C,, aso
ciațiilor sportive, cluburilor, 
caselor de cultură etc., care 
organizează cercuri de cul
turism în scopul de a de
termina tinerii să practice 
individual exercițiul fizic — 
obiectiv principal al muncii 
acestora stabilit de Congre
sul al IX-lea al U.T.C. — le 
propunem să urmărească ți 
să-și procure toate lecțiile 
publicate de ziarul nostru, 
un îndreptar absolut indis
pensabil pentru reușita for.

în numărul de mîine al 
ziarului nostru vom publica 
un articol îndrumător : CE 
TREBUIE SA ȘTIM, SI CUM 
TREBUIE SĂ NE PREGÂTii»! 
PENTRU START?

Joi, vom publica prima 
lecție a cursului nostru prac
tic de culturism.

Tur de orizont
în HANDBAL3 echipe - 3 competiții - 3 declarații

A doua jumătate a lunii martie 
și începutul lunii aprilie reprezin
tă pentru handbaliștli și handba
listele noastre perioada de vîrf a 
sezonului internațional, înaintea 
reluării campionatului intern (11 
aprilie). Iată și cîteva dintre com
petițiile Internationale la care vor 
participa echipe și reprezentative 
românești :
• Finala C.C.E. la masetilin, în 

care formația noastră campioană, 
Steaua, va întîlni din nou dețină
toarea trofeului, echipa V.f.l. 
Gumersbach (R. F. a Germaniei) 
partida urmînd să se desfășoare 
pe 2 aprilie la Dortmund.

• Lotul reprezentativ universi
tar masculin va participa între 
3—12 aprilie la Campionatul Mon
dial universitar ce se va disputa, 
anul acesta, în Cehoslovacia.
• Lotul masculin de tineret va

în4—11 aprilie
latine", competiție

evolua între
„Cupa țărilor
destinată reprezentativelor de ti
neret ce se organizează, anul a- 
cesta, ’ “

Iată,
scurte
norii
sus :

la Rabat, în Maroc.
în continuare, și cîteva 
declarații făcute de antre- 
echipelor enumerate mal

MARGINALII LA CONFERINȚA CJ.E.F.S. CONSTANTA

ORA „FLUXULUI"

• DUPĂ disputarea a 11 runde, în turneul internațional feminin de șah de la Belgrad continuă să conducă campioana mondială Nona Gaprindașvili (U.R.S.S.) cu 10 puncte și o partidă întreruptă, urmată de Alexandra Nicolau (România) —8.5 puncte, Margareta Teodo- rescu (România), Katia Iovano- vici (Iugoslavia), Gordana Iova- novici (Iugoslavia). Corry Vree- ken (Olanda) — toate cu cîte5.5 puncte, Bilek (Ungaria) 5 puncte (1) etc.în runda a 11-a, Teodorescu (cu piesele albe) a cîștigat la Rujița Iovanovici, Gaprindașvili a învins-o pe Katia Iovanovici, Sokolova pe Vujanovici și Bilek pe Vreeken. Nicolau a remizat cu Gordana Iovanovici, rezultat consemnat și în partidele Asenova-Joerger și Jivko- vici-Belamarici.

CORNEL OȚELEA (Steaua) : 
„Ne așteaptă un meci deosebit 
de greu. Atît eu cît și jucătorii 
mei cunoaștem valoarea și ambi
ția adversarilor noștri așa că vom 
face totul pentru a cîștiga trofeul 
pus în joc, deși întreaga echipă 
se resimte după prea aglomera
ta perioadă competițională inter
nă și internațională la care 
am participat. Recentul turneu 
din R. F. a Germaniei ne-a dat, 
însă, mai multă încredere în for
țele noastre, acomodîndu-ne tot
odată cu maniera de joc — în 
forță — a handbaliștilor vest- 
germani“.

EUGEN TROFIN (reprezentativa 
universitară) : „Băieții mei sînt în 
vervă deosebită și doreic victoria ! 
Cu tot du-te-vino-ul din lot, pro
vocat de cooptarea jucătorilor 
studenți și în alte reprezentative 
care au părăsit țara, am reușit să 
omogenizez echipa, conferindu-i 
incisivitate, forță și rezistență. 
Cred că titlul suprem nu ne va 
scăpa, deși vom avea de ținut 
piept unor adversari deosebit de 
dificili prin valoarea lor !“

MI HAI PINTEA (lotul masculin 
de tineret) : „Ne prezentăm Ia e- 
diția de anul acesta a „Cupei ță
rilor latine" cu o echipă schim
bată aproape sută la sută, mult 
întinerită, care nu mai cuprinde 
decît un singur jucător — (Comă* 
nescu) — din garnitura cu care 
am cucerit anul trecut trofeul 
pus în joc. Lucrul acesta nu 
schimbă, însă, cu nimic pretenții
le noastre așa că vizăm, fără dis
cuție, locul I ! Am făcut antrena
mente serioase, iar dacă la cei 15 
jucători 
vor mai 
conizăm 
Schobel,
te considerabil !“

aflați, acum, în lot se 
adăuga — așa cum pre- 
— Munteanu, Stockl șl 
șansele noastre vor creș-

HORIA ALEXANDRESCU

nucleul in jurul căruia

gravitează întreaga societate
(Urmare din pag. I)și mai puternic în evidență cit de necesară era existența unui marxist-leninist. A- cesia a apărut în ambianța politică, socială și economică complexă în care poporul român căuta drumul spre o viață mai bună.în timpul crizei care viața poporului, comuniștii știut să înnoade legături trainice cu detașamentele de bază ale proletariatului și să le ridice la luptă pentru a apăra independenta țării, a pune capăt exploatării sălbatice Alături de clasa muncitoare s-au găsit numeroși țărani — loviți de legile nedrepte ale conversiunii — intelectualii șomeri, micii comer- cianți apăsați de impozite, pensionarii cu pensiile luni in șir neonorate. Comuniștii au știut să găsească drumul spre toate ; aceste categorii nemulțumite și să le stringă în jurul clasei muncitoare. In acele zile și săp- tămini eroice. cînd legăturile dintre partid și masele populare se sudaseră considerabil, comuniștii se prezentau deschis în fața autorităților, sfidau mijloacele represive. Ei își sorbeau forța din legătura cu poporul.Partidul Comunist Român, unind în jurul clasei muncitoare toate forțele și categoriile sociale interesate în progresul țării, in asigurarea independenței naționale — a inițiat, organizat și dus la victorie insurecția armată antifascistă, moment de cotitură în istoria poporului nostru. Puternic prin rădăcinile sale în istoria națională, in viața poporului român P.C.R. a deschis un nou orizont vieții noastre sociale, economice și politice, datorită căruia în epoca revoluției populare legăturile dintre partid și mase s-au extins cu o repeziciune și amplitudine fără precedent. Cînd scriu aceste rînduri, memoria readuce cu vigoare în fața ochilor imaginile sutelor de mii de demonstranți care străbateau străzile Capitalei și în fruntea ~~----- ~~membri de ciști. Revăd

economice, a înăsprit și mai mult au

se aflau și ute-cărorapartidPiața Palatului

plină de mulțimea indignată o- punind piepturile numeroase, dar formind unul singur, de nestrăbătut, in fața gloanțelor lui Rădescu. îmi revine în memorie din nou acea imensă coloană de oameni liniștiți, disciplinați, fără lozinci sau pancarte, care începuse de pe stadionul Giu- ~ se încheia în Pia-încheia în Pia- unde atunci cînd rînduri ajungeau

Județul Constanța a a devenit în ultimii ani, așa cum se cunoaște și din rezultatele întrecerii interjudețene, organizate anual de către C.N.E.F.S. (locul I în 1968, locul III în anii 1969 și 1970) o prezență activă în aria sportului național. Stau mărturie o serie de rezultate bune obținute în domeniul sportului de masă și de performanță, al pregătirii și perfecționării cadrelor, în consolidarea organizatorică a cluburilor și a unor asociații sportive, în dezvoltarea bazei materiale.Dar la o bună parte dintre asociațiile sportive din întreprinderi și instituții se constată o preocupare exclusivă pentru performanță, tradusă în grija față de cite una din echipele din campionatul municipal, județean sau național, cu care se cheltuiește majoritatea mijloacelor materiale, neglijîn- du-se activitatea sportivă de masă a salariaților din unitatea respectivă. Este cazul asociațiilor de la I.P.L., Integrata de lină, Comerțul Constanța, I.T.C., Celuloza, C.F.R. Medgidia, Pescărușul Hîrșova și altele. Unele comune cu o recunoscută putere economică (Mihail Ko-

se

gălniceanu, Independența, Lip- nița, Adamclisi, Comana etc.) se încadrează în categoria acelora în care sprijinul și ajutorul consiliilor populare, al C.A.P.-urilor și căminelor culturale este inexistent sau neglijabil. Am reținut din cuvîntul inspectorului general S. Baltag că „încă foarte mulți învățători, profesori (din cei 194 calificați ai județului — n.n.) și chiar unii directori de școli, minimalizează importanța orelor de educație fizică prevăzute în planul de învățămînt și, uneori, cu de Ia sine putere, schimbă destinația acestora în alte activități". Reprezentanta a- sociației sportive „Luceafărul" a Liceului „Mihail Eminescu" din Constanța, Mariana Spier, a remarcat că „în calendarul acțiunilor sportive de masă sînt înscrise competiții care au aceeași structură cu aceea a întrecerilor de performanță, cu etape eliminatorii, ceea ce îngustează posibilitatea de participare a tuturor elevilor". Cîteva cauze cu ocazia lucrărilor: muncii de perspectivă, după rezultate nesemnificative, chiar lipsa unui climat de muncă sănătos și exigent mai ales cînd se obțin unele rezultate.
reieșite lipsa goana

Iată de ce credem că, în primul rînd, noul birou al C.J.E.F.S. trebuie să reflecteze serios la observația pe deplin justificată făcută de președintele C.N.E.F.S., tovarășul Anghel Alexe : „Pulverizarea mijloacelor materiale în prea multe secții, dintre care tot multe nu pot furniza decît performanțe mediocre, constituie o serioasă deficiență. Este indicată, cel puțin momentan, o concentrare a tuturor eforturilor și resurselor sportului de performanță, de autentică performanță, către școli, întreprinderi și cluburi cu secții puternice, bine alese și închegate".Realitatea este că în județul Constanța există toate condițiile pentru continua îmbunătățire a activității de educație fizică și sport : un tineret numeros și talentat, cadre tehnice bine pregătite, harnice și entuziaste, în mare număr de iubitori ai sportului — într-un cuvînt, un climat favorabil muncii. Sînt tot atîtea garanții că într-un interval relativ scurt vom avea posibilitatea să înregistrăm alți parametri, mereu mai ridicați, ai activității de educație fizică și sport. amiază, în sala Floreasca la invitația

lești și ța Națiunii, primele ei se anunța marea, istorica victorie de la 6 Martie 1945 — instituirea puterii democrat-popu- lare prin instaurarea guvernului democratic în frunte cu eminentul patriot, dr. Petru Groza.Prin toate acestea și multe altele — bătăliile pentru cucerirea prefecturilor și primăriilor. înfăptuirea revoluționară a reformei agrare, străbateau acele fire nevăzute, dar pe care nimic nu le putea rupe sau desface — legătura partidului cu poporul, izvorul veșnicei sale tinereți.Cind a început epopeea marii construcții a edificiului socialist, pe șantierele hidrocentralelor, ale liniilor Bumbești-Livezeni sau Salva-Vișeu, pe ogoarele înfrățite, în școli și universități, țesătura acestor fire devenea tot mai densă, transformîndu-se într-o punte de oțel suplă și rezistentă oricăror intemperii, clădită pe pilonii încrederii reciproce depline.Unitatea dintre națiune și forța politică conducătoare a devenit, in condițiile edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, unul dintre factorii esențiali de impulsionare a e- nergiei creatoare a muncitorilor. țăranilor și intelectualilor, a tuturor fiilor patriei noastre. Ei văd în epoca noastră, pentru prima oară în istoria milenară a poporului, cum gîndul și cuvîntul au devenit faptă, constată că năzuințe și probleme care au frămîntat națiunea timp de secole și-au găsit soluționarea, dar nu o soluționare oarecare, ci una care ține seama de interesele fundamentale ale poporului, care a determinat progresul economic, științific și cultural neîntrerupt al țării, a- firmarea fără precedent a valențelor creatoare ale poporului român.încrederea poporului în partid și unitatea dintre partid și popor este generată de confirmarea pe care realizările remarcabile din toate domeniile o dau justeței politicii sale, precum și de faptul că partidul a redat, în deplina ei manifestare, demnitatea noastră națională. România socialistă este astăzi un stat liber, independent, stăpîn pe destinele sale, membru egal în drepturi al marii familii a țărilor socialiste și, în același timp, un participant activ la ansamblul vieții internaționale. Este o mîndrie pentru noi șă știm că datorăm prestigiul de care ne bucurăm pe arena mondială, politicii înțelepte a Partidului Comunist Român, clarvi- ziunii sale, curajului și patriotismului conducătorilor săi, care intîlnesc adeziunea fundă a întregului ce potențează și ceasta politică.O emoționantă unității
totală, pro- popor, ceea amplifică a-

VIOREL RABA

Numeroși spectatori adunați duminică, după
dioului „N“ — au avut bucuiia de a-i avea drept interlocutori, în posturi și secvențe originale, 

pe doi din așii tenisului mondial— Ion Țiriac și Ilie Năstase.

afirmare a unității indestructibile dintre partid și popor, a unității întregii națiuni a reprezentat-o acțiunea dramatică din primăvara anului trecut pentru a diminua urmările calamităților. Prezența secretarului general, a celorlalți conducători ai partidului în mijlocul locuitorilor ce apărau avutul propriu și al națiunii a mărit capacitatea de rezistență, a amplificat energiile, a făcut posibil ceea ce părea imposibil. ■Un element cu majore semni-

ficații pentru unitatea dintre partid și popor este politica înțeleaptă de rezolvare a problemei naționale care, prin asigurarea deplinei egalități a tuturor celor ce muncesc fără deosebire de naționalitate, a consolidat coeziunea socială și totodată legăturile dintre partid și toți cetățenii patriei. încă din anii ilegalității. partidul nostru A strinz în rindurile sale și in jurul său oameni ai muncii de diferite naționalități, care alături de toate categoriile muncitoare din România au luptat împotriva a- supririi naționale. Odată cu victoria revoluției socialiste, construirea noii societăți a creat condiții economice pentru o egalitate reală, pentru dezvoltarea culturii in limba maternă, participarea la conducerea vieții publice a reprezentanților tuturor oamenilor muncii, a lichidat neîncrederea și a făurit un climat de prietenie și colaborare care se dezvoltă prin noile măsuri a- doptate pentru a adinei egalitatea și frăția dintre toți cei ce muncesc.Unitatea dintre partid și popor este privită de partidul nostru ca un proces dinamic, cu nelimitate posibilități de extindere și consolidare. Partidul nostru, avînd o viziune realistă, se preocupă permanent pentru a sesiza stadiul obiectiv, pentru a descoperi la timp eventualele neconcordanțe și a acționa pentru dezvoltarea elementelor de coeziune și unitate care au. ho- tărît, caracter net dominant.în această perspectivă apare semnificația deosebită a contactelor pe care conducerea partidului și cu deosebire secretarul general. tovarășul Nicolae Ceaușescu, le stabilește cu toate categoriile de oameni ai muncii, discuțiile sincere, deschise care sint prilejuite de vizitele în întreprinderi și instituții, în cooperative agricole. Ele sint o manifestare de o amploare fără precedent a unității dintre forța politică conducătoare și întregul popor, a adeziunii conștiente și entuziaste la politica profund științifică, partidului nostru.Activitatea clocotitoare, plină de inițiativă a conducerii de partid, dialogul deschis și viu promovat cu precădere în ultimii ani, demonstrează că „partidul reprezintă nucleul în jurul căruia gravitează întreaga societate și de la care radiază energia și lumina care pun în mișcare și asigură funcționarea întregului angrenaj al orinduirii socialiste. La rîn- dul său, partidul se regenerează continuu sub impulsul puternicelor fascicule de energie și lumină ce se îndreaptă continuu spre el din rindul națiunii noastre socialiste". Această relație reciprocă, dialectică conferă vi- . tălilate orinduirii socialiste, face posibilă realizarea celor mai îndrăznețe idei. Tocmai această unitate a făcut posibilă stabilirea pentru actualul cincinal a unor importante obiective a căror indenlinire va reduce sensibil decalajul dintre România și țările dezvoltate din punct de vedere economic, va face crească continuu nivelul viată al poporului român.Elementul catalizator al coeziunii dintre partid și popor este însăși unitatea de nezdruncinat a partidului, unitatea de acțiune și voință a tuturor comuniștilor. afirmată cu convingere și verificată în practică. în a- nii construcției socialiste, și a- vind rădăcini profunde în istoria semiccntenară a partidului comunist, în istoria de mai bine de un secol a mișcării muncitorești din țara noastră. Această unitate se dovedește a fi astăzi factorul dinamizator al întregii noastre vieți sociale.

marxist-leninistă a

să de

(Urmare din pag. I)Ca atare, socot că fenomenul micșorării numărului de participanți la acțiunile căminului cultural este un proces obiectiv de care ne vom „lovi" și în viitor. Trebuie însă să ne îngrijoreze acest fenomen în măsura în care este și o urmare a unor factori subiectivi: incapacitatea căminului cultural de a se adapta unei noi realități, indolența unor activiști culturali, necunoașterea cerințelor și aspirațiilor populației locale, neajunsurile din baza materială a activității de cultură ș.a.— Intr-adevăr, o serie întreagă de „factori subiectivi" influențează negativ activitatea acestei instituții. Numai colecția pe un an a ziarului nostru, de exemplu, ar fi suficientă pentru a dovedi că în multe locuri baza materială nu este utilizată decît în mică măsură. Nu există oare o responsabilitate a organelor locale 7— Da, nu peste tot baza materială este folosită cum se cuvine. Mai mult, nu mă îndoiesc că în „peregrinările" dv. prin țară ați mai găsit și cămine culturale cu „ușile închise". Le-am găsit și noi. în aceste condiții, nici uri fel de considerații teoretice și de dezvăluire a „cauzelor obiective" nu-și mai au rostul.Desigur, problema centrală este ca întreaga bază materială a instituțiilor de cultură, „capacitatea lor de producție" a- dică, să fie valorificată la maximum. Din acest punct de vedere, este tot atît de adevărat că unii activiști culturali n-au autoritate și că din această cauză, dar și din altele, este subapreciat rolul căminului cultural, că, în fine, unii factori răspunzători din comune dar și din județe ignoră, în afara hîr- tiilor, existența și nevoile minime ale acestor instituții.Apare limpede că este de datoria Comitetelor județene da 

cultură și artă să îndrume și să controleze cu maximă atenție așezămintele de cultură din mediul rural, să se preocupe— pe baza unor programe de măsuri concrete — de dezvoltarea și perfecționarea permanentă a activității lor, să conlucreze cu toți factorii interesați— sindicate, U.T.C., învățămînt, liliale ale Uniunilor de creație, societăți științifice, direcții agricole, sanitare ș.a. — pentru îmbogățirea vieții spirituale a satelor ; de altfel, o asemenea conlucrare a forurilor responsabile și a intelectualității locale este necesar să se realizeze — în jurul căminulului cultural — și în fiecare comună.Se ridică însă unele probleme speciale, care se referă la ceea ce am denumit „procesul de adaptare a căminului cultural la o nouă realitate socioculturală". Problema nu e simplă, dar nici insurmontabilă. Cea mai bună dovadă este însuși faptul că multe cămine culturale s-au „adaptat" și cred că ați întâlnit asemenea instituții care desfășoară o activitate lăudabilă.în fond, care este scopul pe care-1 urmărim ? Aș spune oarecum simplu : căminul cultural să fie util colectivității ; este firesc că numai astfel localnicii vor apela la „serviciile culturale" ale acestuia. Din păcate, mulți activiști culturali nu înțeleg suficient această capacitate potențială a instituțiilor pe care le conduc și organizează manifestări quasigene- rale, valabile oricînd și oriunde. Diversificarea activității căminului cultural nu este atît o problemă organizatorică cît una de concepție, care avînd la bază cunoașterea realității, să abordeze o problematică care să țină seama în cel mai înalt grad de aspectele locale, economice, etice, estetice etc.— Desigur, nu e numai o problemă organizatorică. Dar în ce fel concepeți dumneavoastră activitatea aeestei instituții ?— Pe un plan mai general, este limpede că atît căminul 

cultural cît și casa de cultură în mediul urban, sint instituții polivalente în cadrul cărora se regăsesc și propaganda orală, și instituția de spectacol, și expoziția, și munca cu cartea, și munca cu filmul, și activitățile distractive, și acțiunea mijloacelor comunicațiilor de masă, și multe, multe altele. Ele sînt și trebuie să fie instituții polivalente și sub aspectul problematicii abordate, vizind educația socialistă multilaterală a maselor. Din acest punct de vedere credem că așezămintul cultural poate și trebuie să realizeze educația politică a populației locale, să popularizezeINSTITUȚIA CULTURALĂ
larg politica internă și externă a partidului și statului nostru, să educe oamenii în spiritul patriotismului și internaționalismului socialist, al frăției dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare.în sfîrșit, aceste instituții au un rol de prim rang în educarea estetică, artistică a oamenilor, ele fiind totodată un instrument prin care masele largi au posibilitatea să participe la crearea valorilor spirituale. In această ordine de idei sîntem deciși, cu atât mai mult cu cît experiența confirmă valabilitatea acestei orientări, de a dezvolta activitatea de club și de cercuri (științifice, tehnice, artistice, sportive etc.) — mijloc de prim rang pentru stimularea aptitudinilor și satisfacerea cerințelor spirituale ale miefo- grupurilor.Subliniem din nou că programele de activitate șablon, desprinse de realitățile concrete 

ale comunelor și satelor, manifestările culturale formale care nu găsesc adeziune la publicul spectator, improvizația și empirismul sînt încă tare care mai grevează asupra conținutului și calității activității cultural-educative de masă.Recent, în comuna Rucăr din județul Argeș a luat ființă o asociație culturală, în cadrul căminului cultural. Mi se pare o inițiativă interesantă, deoarece se încearcă tocmai o apropiere mai strinsă intre aspirațiile spirituale ale acestei colectivități umane și activitatea propriu- zisă desfășurată în așezămintul de cultură. Ne propunem să ur

mărim cu atenție această inițiativă. rezultatele pozitive putând deveni ulterior obiect al unei generalizări pe întreaga țară.— Credem că nu numai pe baza acestei inițiative dar pe baza studierii mai operative a întregii experiențe pozitive a căminelor culturale ca și a tuturor instituțiilor culturale de masă, acestea pot să se apropie mai mult de ceea ce trebuie să fie. în acest sens, de o mare însemnătate ar fi și inițiativa comitetului de stat, roiul său de îndrumare manifes- tîndu-se mai eficace printr-o cunoaștere nemijlocită a situației. Cum preconizați să uzați de acest rol 7— In prezent se definitivează noul regulament al căminelor culturale. Nu dorim în aceste rînduri să-l prezentăm in extenso ; ceea ce aș dori să e- vidențiez este faptul că noul regulament își propune să pre

cizeze scopul, profilul, atribuțiile și metodologia activității căminului cultural, nu numai în funcție de noua realitate e- xistentă în satele țării noastre, dar și în funcție de o realitate în devenire, știut fiind că în paralel cu transformările de ordin economic au loc sensibile mutații și în viața spirituală a populației sătești.Deși în ultimii ani s-au efectuat unele cercetări concrete pe problemele acțiunii culturale, totuși se constată o rămînere în urmă, studiul științific al fenomenului cultural fiind sporadic și pe alocuri minor. A- ceastă deficiență ne aparține și 

nouă Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, aparține în bună parte și institutelor de cercetări specializate. Incepind cu acest an. am întocmit un plan de cercetări științifice eșalonat pe întreg planul cincinal, cercetări care se vor efectua printr-o strinsă colaborare cu Academia de Științe Sociale și Politice. In 1971 au fost propuse cîteva teme de cercetare : „Căminul cultural și cerințele spirituale ale satului". „Creația artistică populară și integrarea ei în fenomenul culturii contemporane", ^Dinamica formării mentalității științifice și mecanismul activității de educație științifică a maselor", ș.a.— Se vorbește mult despre influența televiziunii și concurența pe care o impune altor mijloace de difuzare în masă. Poate că cercetările de care vorbiți ar trebui orientate și în acest sens, in orice caz, deocamdată, credeți că televiziu

nea a început să „submineze" activitatea instituției culturale a satului 7— E prea mult spus, și într-un anumit sens poate prea puțin. Prea mult, întrucît, așa după cum arătam, căminul cultural are posibilități pe care televiziunea nu Ie are. Televizorul este „rece", nu poate realiza efectiv un dialog viu cu telespectatorii, el se adaptează desigur unor cerințe ale publicului, dar ale publicului în cel mai larg sens al cuvîntului. Căminul cultural poate veni direct, nemijlocit în întâmpinarea unor necesități concrete ale populației unei localități. Eu 

sint convins, de pildă, că nici o emisiune de la TV, chiar și cea mai spectaculoasă, nu poate înlocui prin eficiență, a- tractivitate și răsunet o piesă de teatru sau o șezătoare realizată cu participarea nemijlocită a sătenilor.Iar televizorul este și un „concurent" care nu poate fi în nici un caz subapreciat. El acționează „la gura sobei", in .casele oamenilor, folosind una din cele mai puternice arme — imaginea. Ce putem face în a- ceste condiții ? Să folosim și noi, mult mai intens, această armă, ceea ce presupune posibilitatea înzestrării căminelor culturale cu mijloace moderne audio-vizuale.De curînd am investigat prin intermediul unor fișe și aspectele înzestrării materiale a așezămintelor de cultură și, crede- ți-mă, unele date nu ne bucură deloc. Nu este cazul să dau statistici, dar în următorii doi-trel 

ani va trebui întreprins un e- fort colectiv, cu sprijinul tuturor (C.S.C.A., consilii populare, sindicate, C.A.P., U.T.C., etc) pentru a ridica la un nivel acceptabil înzestrarea cu tehnică modernă a căminelor culturale. Credem că s-au creat condițiile pentru desfășurarea unui proces de autofinanțare în domeniul culturii, cu o singură condiție : să reușim ca în așezămintele de cultură să fie programate asemenea manifestări culturale, care bucurîndu-se de adeziunea publicului să se bucure și de contribuția sa materială.Revenind la concurența televiziunii, sint și eu de părerea dv. că nu existența televizorului la căminul cultural rezolvă problema (deși socot că nu trebuie să existe cămin cultural care să nu dispună și de televizor). Există o experiență în alte țări de folosire eficientă a emisiunilor televiziunii în sistemul activității așezămintelor de cultură. Se organizează manifestări chiar în momentul transmiterii unei anumite emisiuni sau în prelungirea acestora, în alte zile. Am avut și noi o a- numită experiență prin inițierea Teleuniversității. Din păcate. ne-am oprit la mijlocul drumului. Ne propunem insă să reluăm „tratativele" cu Televiziunea.— Desigur, pentru a face față actualelor cerințe, „exponentul culturii" din sat trebuie să uzeze de forme noi. Ar trebui mai întii observat cine sint propagandiștii culturii, in ce măsură aceștia se pot aehita de sarcinile cerute. E drept că la sate munca culturală se efectuează in mare parte eu cadrele didactice. Dar institutele pedagogice nu pregătesc aceste cadre și pentru activități in afara catedrei — așa cum se făcea in Școlile normale, unde unul din criteriile de admitere în școală era aptitudinea muzicală. In această privință, care sînt intențiile Comitetului 7— Da, întrebarea dv. este oarecum incisivă și de o acută 

actualitate. Sîntem obișnuiți să vorbim de „apostolii" satelor de altădată și nu este rău. Ei reprezintă un exemplu care ar trebui să fie urmat de toate cadrele didactice tinere de astăzi. Sîntem obișnuiți să vorbim de vasta experiență pozitivă a u- nor activiști culturali, ceea ce de asemenea reprezintă un ciș- tig cu efecte pozitive certe.Uităm însă uneori două fapte: în primul rînd, că în anii socialismului, cultura devenind un fenomen de masă presupune existența unui detașament „de masă" al intelectualității care să activeze pe acest tărîm ; în al doilea rind, că astăzi acțiunea culturală presupune o fundamentare științifică, care implică și existența unor activiști culturali cu o pregătire științifică temeinică. în speță, directorul de cămin cultural trebuie să dețină și știința conducerii muncii culturale pe plan local și arta de a îndruma și orienta acest domeniu atit de sensibil prin însuși natura sa.împărtășim întrutotul ideea că intelectualii pe care îi pregătesc astăzi universitățile și instituțiile de învățămînt superior din țara noastră au nevoie — pe lingă cunoștințele de specialitate — și de o pregătire metodică asupra muncii cultural-educative.Este o realitate faptul că in mediul sătesc ne lipsesc învățători care să aibă și o pregătire în domeniul muzicii sau cadre didactice care să ne poată ajuta la instruirea unei echipe de dans sau la punerea în scenă a unei piese de teatru de amatori etc.Tocmai de aceea, toate aceste probleme care fac parte din sistemul de referințe și din statutul activistului cultural, care are o asemenea profesie și care desfășoară o activitate obștească, vor trebui să devină obiectul unei examinări realizate atît de Ministerul învățămîn- tului cît și de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă.
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PEKIN 22. — Corespondentul Agerpres, Ion Gălățeanu, transmite : Premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, Ciu En-lai, a primit luni delegația guvernamentală română condusă de tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România.

Au participat vicepremierul Li Sien-nien. Ciu Hui-tzo, adjunct al șefului Marelui Stat Major al Armatei Populare Chineze de Eliberare, Fan I, ministrul relațiilor economice cu străinătatea, Pai Sian-kuo, ministrul comerțului exterior, Li Suei-cin. ministrul construcțiilor de mașini, Ien Ten-kuei, adjunct al ministrului metalurgiei și alte persoane oficiale. Din

partea română au fost prezenți loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, Ștefan Constantinescu, adjunct al ministrului industriei metalurgice, ambasadorul român la Pekin, Aurel Duma și alte persoane. Convorbirea care a avut loc cu acest prilej s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.
SEMNAREA UNOR PROTOCOALE

ROMANO-CHINEZELa 22 martie au fost semnate la Pekin protocoalele între guvernele român și chinez privind nominalizarea de instalații complete și asistență tehnică în cadrul creditului pe termen lung fără dobîndă acordat României de către R.P. Chineză.La ceremonia semnării a participat premierul Ciu En-lai.Tovarășul Gheorghe Radulescu a semnat din partea română

protocolul privind livrarea de instalații complete, iar loan Avram protocolul cu privire la condițiile tehnice de livrare a instalațiilor și utilajelor și cele de asistență tehnică.Din partea chineză, protocoalele au fost semnate de Li Sien- nien și, respectiv, de Li Suei- cin.La semnare au asistat Ciu Hui-tzo, Ken Piao, șeful Secției

relații externe la C.C. al P.C. Chinez. Fan I, Pai Sian-kuo, Ciao Kuan-hua. adjunct al ministrului afacerilor externe, Li Cian, adjunct al ministrului comerțului exterior, și alte persoane oficiale.Au fost prezenți, de asemenea, Aurel Duma, membrii delegației române și membri ai ambasadei.
RECEPȚIA DE LA AMBASADA 

ROMÂNĂ DIN PEKIN ♦Cu prilejul vizitei delegației guvernamentale române, condusă de tovarășul Gheorghe Rădulescu, în seara zilei de 22 martie, ambasadorul român la Pekin. Aurel Duma, a oferit o recepție. Au participat tovarășii Ciu En-lai, Li Sien-nien, Ciu Hui-tzo, Ken Piao, Fan I, Pai Sian-kuo, Ciao Kuan-hua, Li Cian și alte persoane oficiale. Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, cordială.în toastul rostit cu acest prilej, tovarășul Gheorghe Rădulescu, salutînd pe prietenii chinezi prezenți, a subliniat că delegația română s-a simțiți deosebit de onorată prin participarea la recepție a tovarășului Ciu En-lai. Vorbitorul a exprimat mulțumiri sincere pentru căldura și prietenia cu care delegația a fost primită și înconjurată în tot timpul vizitei. Am avut astfel prilejul să constatăm, o dată în plus, a spus tovarășul Gh. Rădulescu, sentimentele de prietenie și stimă pe care poporul chinez le are față de poporul român și dorim să vă împărtășim, la rîndul nostru, sentimentele de adîncă prețuire, stimă și prietenie pe care poporul nostru, Partidul Comunist Român și guvernul Republicii Socialiste România le nutresc față de marele popor chinez, de gloriosul său partid comunist și de guvernul Republicii Populare Chineze.în cursul actualei vizite am avut posibilitatea de a cunoaște și mai bine munca stăruitoare și plină de abnegație pe care poporul chinez o desfășoară în mod susținut pentru traducerea în viață a sarcinilor trasate de Partidul Comunist Chinez, în frunte cu președintele Mao Tzedun și tovarășul său apropiat de luptă, vicepreședintele Lin Biao.Vizitînd combinatul metalurgic „Capitala", ne-a impresionat în mod deosebit munca entuziastă și înaltul nivel de conștiință cu care oamenii muncii chinezi traduc în viață sarcina trasată de Partidul Comunist Chinez. Vizita pe care o vom face în următoarele zile în alte orașe ale țării dv. ne va da prilejul să cunoaștem și alte aspecte ale muncii poporului chinez.Poporul nostru acordă o mare prețuire relațiilor de prietenie și colaborare cu poporul frate chinez și, așa cum arăta la tribuna Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, vom acționa și în viitor pentru dezvoltarea continuă a colaborării și prieteniei dintre partidele și popoarele în baza Pekin cu prin care Chineză acordă României credit pe termen lung, fără dobîndă. pentru achiziționarea de utilaje și instalații, am semnat protocoalele pentru o serie de instalații a căror valoare acoperă o bună parte din creditul acordat. Ținem să aducem mulțumiri călduroase delegației guvernamentale chineze, condusă de tovarășul Li Sien-nien, pentru spiritul de cordialitate deplină în care s-au desfășurat tratativele noastre și vă rugăm să transmiteți aceste mulțumiri conducerii Partidului Comunist Chinez, tovarășului Mao Tzedun personal. Putem spune cu satisfacție că rezultatele întîlnirilor delegației noastre sînt deosebit de pozitive și ele se înscriu ca o nouă realizare pe linia continuei întăriri

noastre.acordului încheiat la cîteva luni în urmă, Republica Populară un

colaborării ro-a prieteniei și mâno-chineze.Evoluția evenimentelor internaționale arată că raportul de forțe pe plan, mondial se schimbă tot mai mult în favoarea socialismului, a spus vorbitorul. Astăzi, perspectivele luptei împotriva imperialismului sînt mai bune ca în trecut. Ca detașament activ în această luptă, România promovează cu consecvență o politică externă principială, în centrul căreia pune dezvoltarea legăturilor de prietenie, colaborare și alianță cutenie, colaborare și alianță toate țările socialiste.După cum vă este cunoscut. România sprijină cu hotărire lupta dreaptă și eroică pe care poporul vietnamez o duce împotriva agresiunii imperialismului american, pentru apărarea libertății și independenței sale naționale, dreptul popoarelor vietnamez, . laoțian și cambodgian de a fi stăpîne pe destinele lor și de a-și rezolva problemele fără nici un amestec din a- fară. Prețuind în mod deosebit relațiile cu R.P. Chineză, partidul și guvernul tării noastre a- cordă o mare însemnătate rolului legitim ce revine Republicii Populare Chineze în viața lumii contemporane. în lupta împotriva imperialismului, pentru apărarea păcii, libertății și independenței popoarelor.Vă asigurăm, dragi prieteni, că, o dată cu puternicele impresii cu care ne întoarcem acasă din această vizită, vom împărtăși poporului nostru sentimentele de prietenie^ și stimă pe care le nutrește față de el poporul chinez.în încheiere, vorbitorul a toastat pentru prietenia trainică dintre partidele, țările și popoarele noastre, în sănătatea președintelui Mao Tzedun, în sănătatea vicepreședintelui Lin Biao, în sănătatea premierului Ciu En-lai, în sănătatea vicepremie- rului Li Sien-nien și a tovarășului Ciu Hui-tzo, în sănătatea celorlalți conducători de partid și de stat ai R.P. Chineze.în toastul său. vicepremierul Li Sien-nien. a spus : Participăm astăzi cu deosebită plăcere la recepția oferită de ambasadorul Aurel Duma în cinstea vizitei delegației guvernamentale române în China. Exprimăm mulțumiri cordiale pentru cuvintele calde și prietenești rostite adineauri de tovarășul Gheorghe Rădulescu.în cele cîteva zile ce au trecut, între cele două părți ale noastre au avut loc convorbiri cordiale și prietenești, în cadrul cărora a avut loc încă o dată un schimb de păreri asupra relațiilor între țările noastre și a problemelor de interes comun și au fost semnate protocoalele în cadrul a- cordului privind creditul fără dobîndă pe termen lung acordat României de către China.Vizita dumneavoastră a întărit relațiile de prietenie și colaborare între noi. Țările noastre nutresc ^sentimente de simpatie reciprocă și se sprijină în lupta comună împotriva imperialismului. în relațiile dintre țările noastre, noi respectăm cu strictețe principiile de egalitate deplină, independentă. precum principiul Prietenia popoarele zează pe leninismului și ale internaționalismului proletar.Poporul chinez urmărește îndeaproape înflorirea și dezvoltarea Republicii Socialiste România. Vorbitorul a arătat că poporul chinez se bucură din toată inima de fiecare succes

obținut în. România în opera de construire a socialismului, că fiecare victorie repurtată de poporul român în lupta de apărare a independentei naționale și a suveranității țării, constituie un mare imbold pentru poporul chinez. A spus bine recent tovarășul Nicolae Ceaușescu că atunci cînd poporul este hotărît să-și apere independența și libertatea, nu există forță în lume în stare să-1 îngenuncheze, să-1 supună. Poporul chinez va sprijini cu hotărîre. în continuare, lupta dumneavoastră dreaptă și urează poporului român, sub conducerea .Partidului Comunist Român. în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, să obțină succese noi și pe viitor.în curînd veți părăsi Pekinul îndreptîndu-vă spre orașele Nankin, Șanhai și Hanciou — a spus vorbitorul. Veți vedea că poporul chinez, călit în marea revoluție culturală proletară, călăuzindu-se după învățătura marelui conducător, președintele Mao Tzedun : „să desfășurăm cu fermitate revoluția, să promovăm producția, munca și pregătirile împotriva unui eventual război, să ne bizuim pe propriile noastre forțe și să luptăm cu dîrzenie", luptă pentru realizarea sarcinilor trasate de cel de-al IX-lea Congres al partidului nostru și depune eforturi pentru îndeplinirea planului din primul an al celui de-al patrulea plan cincinal. în vizita dumneavoastră vă veți bucura, de a- semenea, de un călduros salut și de o primire cordială. Urăm succes vizitei dumneavoastră.Stimate tovarășe Gheorghe Rădulescu, mîine vă veți lua rămas bun de la noi și vă rugăm să duceți poporului frate român prietenia profundă din partea poporului chinez.în încheiere, vicepremierul Li Sien-nien a toastat pentru prietenia și unitatea frățească dintre cele două partide, cele două țări și cele două popoare ale Chinei și României, pentru înflorirea și prosperitatea Republicii Socialiste România, în sănătatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, în sănătatea tovarășului Ion Gheorghe Maurer și în sănătatea tovarășului Gheorghe Rădulescu și a celorlalți tovarăși din delegație.

COPENHAGA 22. — Trimisul special Agerpres, Constantin Țintea, transmite : trul afacerilor externe al niei, Corneliu Mănescu, într-o vizită oficială în marca a fost primit luni dimineața de către regele Frede- rik al IX-lea. Ministrul român a fost însoțit de ministrul danez al Afacerilor Externe. Poul Hartling.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.Luni la prînz, Corneliu Mănescu a părăsit Copenhaga, în- dreptindu-se spre patrie, după vizita oficială făcută în Danemarca la invitația ministru lui afacerilor externe. Poul Hartling.La aeroportul Kastmp, unde erau arborate drapelele de stat ale celor două țări, ministrul român a fost condus de A. C. Norman, ministrul pescuitului și al problemelor Groelandei, T. A. Oldemburg și K. Willum- sen, directori generali în cadrul M.A.E., Torben Buck-Nielsen, ambasadorul Danemarcei la București, și de alte persoane oficiale.Au fost prezenți Gheorghe Ploieșteanu, ampasadorul României la Copenhaga, membri ai ambasadei și agenției economice.
★în cursul convorbirilor avute Ia Copenhaga, care s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie și Înțelegere reciprocă, s-a făcut un schimb fructuos de păreri cu privire la evoluția relațiilor dintre România și Danemarca și în legătură cu unele probleme internaționale de interes comun.S-a consemnat cu satisfacție că relațiile româno-daneze cunosc o dezvoltare favorabilă în diverse domenii de activitate, exprimîndu-se, totodată, dorința de a continua eforturile în vederea sporirii substanțiale a schimburilor comerciale, a intensificării cooperării economice, tehnico-științifice și culturale.în cadrul schimbului de vederi asupra unor probleme internaționale, s-a subliniat, încă o dată, necesitatea respectării In relațiile dintre toate statele a principiilor de drept internațional, a normelor de justiție și de etică internațională.O atenție deosebită a fost a- cordată problemelor securității și cooperării europene. în acest context, a fost subliniată necesitatea concentrării eforturilor tuturor statelor în direcția instaurării în Europa a unui climat de pace, destindere și cooperare internațională, care să le asigure dezvoltarea multilaterală și să le pună la adăpost de folosirea forței sau amenințarea cu folosirea forței în rezolvarea problemelor litigioase. A fost relevată importanța conferinței privind securitatea și cooperarea europeană cu participarea directă a tuturor statelor europene, S.U.A. și Canadei.Cei doi miniștri au fost de acord să continue consultările intre Ministerele Afacerilor externe român și danez asupra relațiilor bilaterale și problemelor internaționale de interes comun, să-și dezvolte cooperarea in cadrul O.N.U. și al altor organizații internaționale.Ministrul " .?Corneliu Mănescu a ministrului afacerilor al Danemarcei invitația Invitația plăcere.

Minis- Româ- aflat Dane-

/

•5Î respectului reciproc, revoluționară dintre țărilor noastre se ba- principiile marxism-

Convorbire între tovarășul
7

Gheorghe Rădulescu 
si Norodom SianukPrințul Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, președintele Frontului Național Unit al Cambodgiei, a primit la 22 martie pe tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, conducătorul delegației guvernamentale române. A fost prezent, de asemenea, Aurel Duma, ambasadorul român la Pekin.Cu acest prilej a avut loc o convorbire, în cadrul căreia tovarășul Gheorghe transmis salutul Consiliului de cii Socialiste

Radulescu a președintelui Stat al Republi- România, Nicolae

po-a exprimatCeaușescu, a guvernului și porului român, și sprijinul poporului român față de cauza lupta sa străine și națională.Prințul mulțumit cordial pentru sprijinul diplomatic și politic deosebit de prețios pe care poporul român, conducerea sa, îl acordă luptei poporului khmer. El a rugat să se transmită poporului român, guvernului și personal președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, recunoștința sa sinceră pentru acest ajutor.

poporului khmer în împotriva agresiunii pentru independențaNorodom Sianuk a

afacerilor externe, transmis externe Poul Hartling, de a vizita România, a fost acceptată cu
★în drum spre țară, Corneliu

Sportivi care
nu reprezintă pe nimeniI’URTATORUL de cuvînt al Ministerului Informațiilor și Culturii al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud a dat publicității o declarație în care își exprimă protestul în legătură cu trimiterea de către regimul de la Saigon a unei echipe de tenis de masă la campionatele mondiale, care vor începe la 28 martie, în Japonia. Declarația condamnă a- ceastă acțiune ilegală a administrației marionetă Thieu-Ky și cere excluderea de la campionate a echipei de tenis de masă trimisă de regimul saigo- nez.Ministerul Informațiilor și Culturii al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud adresează un apel țărilor prietene reprezentate la campionate să boicoteze și să nu participe la întîlniri cu echipa de tenis de masă de la Saigon.

★Purtătorul de cuvînt al vernului Regal de Uniunețională al Cambodgiei a dat publicității o declarație în care de-Gu-Na-
Ansamblul muzical coregrafic român, aflat în turneu în Tunisia, a prezentat un spectacol de gală la care au participat membri ai guvernului, conducători ai unor organizații obștești, membri ai corpului diplomatic, reprezentanți ai presei și televiziunii, un numeros public.Spectacolul s-a bucurat de un frumos succes. Presa și radiodifuziunea tunisiene au difuzat materiale elogioase despre spectacol. Postul de radio a transmis o emisiune de 10 minute despre turneul ansamblului coregrafic români Ansamblul urmează să prezinte, în continuare, spectacole în alte patru orașe din Tunisia și să înregistreze o emisiune la televiziunea tunisiană.

Mânescu a făcut o escală la Berlin, unde a fost salutat pe aeroport de Peter Florin, secretar de stat, ministru ad-in- terim al afacerilor externe al R.D.G., Oskar Fischer, locțiitor al ministrului afacerilor externe, precum și de ambasadorul Nicolae Ghenea și membri ai Ambasadei române de la Berlin.
★în cursul după-amiezii, Cor- neliu Mănescu s-a reîntors în Capitală.La sosire, pe aeroportul Oto- peni, el a fost întîmpinat de George Macovescu, prim-ad- junct al ministrului afacerilor externe, adjuncți ai ministrului și funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.Au fost prezenți Gote Elof Lonnmar însărcinatul cu afaceri ad-interim al Suediei la București, și Per Hildebrant, însărcinatul cu afaceri ad-în- terim al Danemarcei la București.a ♦

AL ORGANIZAȚIEI „TI
NERETUL POPULAR"
DIN INDONEZIA A
FOST

LAAgențiile
CONDAMNAT
MOARTEAgențiile France Presse și Reuter anunță că Sukatno, secretarul general al organizației „Tineretul popular" din Indonezia, membru al C.C. al P.C. din Indonezia, a fost condamnat la moarte de către Tribunalul special din Djakarta. Agențiile precizează că Sukatno a fost arestat la 21 iulie 1968, în cursul unei operațiuni împotriva zieni.Sukatno recurs împotriva acestei samavolnice.

militare desfășurate comuniștilor indone-a declarat că va face sentințe

POPULATE

cerilor Externe al R.D. Vietnam arată că, la 21 și 22 martie, numeroase avioane bombardat zone populate din provinciile Quan Binh și Ha Tinh. comițînd crime în rîndul populației locale. Unități antiaeriene ale Armatei Populare vietnameze din aceste provincii au doborît trei avioane.Aceste acte de război comise de imperialiștii americani, se subliniază în declarație, constituie o încălcare a și securității R.D. violare a obligației guvernul S.U.A.complet bombardamentele asupra întregului teritoriu al R.D. Vietnam, o amenințare gravă a lucrărilor conferinței de la Paris cu privire la Vietnam.în timp ce imperialiștii americani

americane au

suveranității Vietnam, o asumate de de a înceta
suferă eșecuri pe toate

ului, aceste acte de război demonstrează încă o dată că. de fiecare dată cînd suferă înfrîn- geri în războiul de agresiune din Indochina, imperialiștii americani întreprind un alt pas nesăbuit de escaladare și extindere a războiului, creînd o situație periculoasă în Indochina și pu- nînd în primejdie pacea în Asia și în lumea întreagă.Guvernul R.D. Vietnam, se subliniază în declarație, denunță și condamnă cu asprime actele de război menționate ale imperialiștilor americani și cere cu hotărîre să se pună capăt tuturor actelor de încălcare a suveranității și securității R.D.V. Agresorii americani vor trebui să-și asume întreaga răspundere pentru toate consecințele care decurg din actele lor aventuriste.

elpesteliiota
ii

Plenara C.C. 
C. tt S.al P.La Moscova a avut loc luni o plenară a Comitetului Central al P.C.U.S. — anunță agenția TASS. Plenara a examinat raportul de activitate al Comitetului Central la Congresul al XXIV-lea al P.C.U.S., care își va începe lucrările la 30 martie. Referatul pe această temă a fost prezentat de Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S. Plenara a aprobat în unanimitate raportul.

Plenara a examinat și a aprobat în unanimitate proiectul raportului „Cu privire la directivele celui de-al XXIV-lea Congres al P.C.U.S., pentru al 9-lea plan cincinal de dezvoltare a economiei naționale a U.R.S.S. pe anii 1971—1975“. Referatul în această problemă a fost prezentat de Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.
Rezultatul alegerilor 

municipale din Franța

SĂRBĂTOAREA
PAKISTANULUI

devenit republică. Acest• P. C. Francez a cîștigat noi municipii• LA PARIS a fost dat publicității luni rezultatul oficial al celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor municipale, în cadrul căruia au fost desemnați peste 76 000 din cei 465 000 de consilieri, ce vor administra în următorii șase ani 37 700 de comune ale țării.Datele oficiale confirmă, în esență, accentuarea fenomenului de bipolarizare între coaliția majorității guvernamentale, pe de o parte, și uniunea stîn- gii, pe de altă parte. Peste tot unde forțele de stînga s-au prezentat pe liste comune au obținut succese. Astfel P.C. Francez a cîștigat noi municipii, ca de pildă cele de la Amiens., Arles, Dieppe, Firmin, Savigny- Sur-Orge. In total, P.C. Francez a obținut conducerea în 46 de municipalități cu peste 30 000 de locuitori — cu 7 mai mult decît la alegerile municipale din 1965. P.C. Francez i-au
VENEZUELA ESTE
INTERESATA IN

SCHIMBURI COMERCIALE

nunță intenția regimului Lon Noi de a trimite o așa-zisă echipă proprie, care să participe la campionatele mondiale de tenis de masă, ce vor fi organizate de Federația internațională la Nagoya, în Japonia, precum și la Congresul acestei Federații.Numai Federația khmeră de tenis de masă, de sub conducerea Guvernului Regal de Uniune Națională, are dreptul să participe la campionatele și la Congresul organizat de Federația internațională de tenis de masă se spune în declarație.Guvernul Regal de Uniune Națională al Cambodgiei adresează un apel tuturor țărilor iubitoare de pace, dreptate și libertate să apere drepturile poporului kmer, al cărui singur guvern legal și legitim este Guvernul Regal de Uniune Națională, să ceară expulzarea echipei trimise de clica trădătoare de la Pnom Penh și să lupte pentru invitarea Federației khmere de tenis de masă,

CU TARILE SOCIALISTE„Venezuela este interesată în dezvoltarea schimburilor comerciale cu țările socialiste, deoarece aceste relații contribuie la dezvoltarea economică a țării" — subliniază o declarație a Asociației exportatorilor vene- zuelani, dată publicității la Caracas.Documentul relevă, totodată, că stabilirea de relații diplomatice cu statele socialiste a creat condiții favorabile pentru intensificarea comerțului Venezuelei cu aceste țări.
• LA BRATISLAVA a fost semnat luni planul de colaborare științifică pe perioada 1971—1972 între Academia Republicii Socialiste România, Academia de științe sociale și politice a României și Academia de științe a R. S. Cehoslovace.

Scrutinul din Renania-Palatinat
• CREȘTEREA VOTURILOR PENTRU P.S.D.
• ÎNFRÎNGEREA NEONAZIȘTILOR DIN P.N.D.în alegerile desfășurate duminică pentru reînnoirea componenței parlamentului landului vest-german Renania — Palatinat, candidați lor Uniunii Creștin Democrate le-au revenit 5.3 de locuri din cele 100 disputate. Un remarcabil succes a obținut în acest land — fief tradițional al U.C.D. care avea majoritatea și în precedentul Parlament — Partidul Social Democrat. A- cesta a întrunit 40,5 la sută din sufragii (cu 3,7 la sută mai multe decît în 1967), sporindu-și numărul locurilor de la 39 la 44. Fruntașul social-democrat, Wilhelm Droescher, a declarat că rezultatul scrutinului confirmă sprijinul crescînd acordat de alegători politicii cancelarului Brandt. Partidul liber democrat

pierde 5 din cele 8 locuri pe care le deținea în fosta dietă.Marele înfrint al acestor alegeri a fost Partidul Național Democrat, de extremă dreaptă, al lui Adolf von Thadden. al cărui procentaj de voturi a scăzut de la 6,9 la 2,7. Neputînd întruni minimul de 5 la sută necesar reprezentării, P.N.D. pierde cele patru locuri pe care le deținea în Dieta landului. Incepînd din 1969, cînd era reprezentat în parlamentele a șapte din cele zece landuri (dar fără a izbuti să pătrundă in Bundestag), P.N.D. a pierdut constant voturi în alegerile locale și s-a văzut eliminat din parlamentele landurilor Șaxonia Inferioară, Hessa, Bavaria și, acum, din Renania — Palatinat.

revenit 20 316 locuri de consilieri municipali față de 17 250 în 1965. De asemenea, socialiștii, sprijiniți de comuniști, au repurtat victoria la Lille, unde a fost învins ministrul dezvoltării industriale și științifice, Franțois Xavier Ortoli, la Saint-Nazaire și Clermond Ferrand.Cit privește coaliția majorității guvernamentale, care a beneficiat la startul acestor a- legeri de aportul unora dintre cele mai marcante personalități ale sale, cum ar fi primul ministru Jacques Chaban-Delmas și ministrul de externe, Maurice Schumann, a reușit, în general, să-și mențină pozițiile, pierderile suferite în unele municipalități fiind compensate de victoriile repurtate în altele. Totuși, din cei 36 de membri ai guvernului secretari candidat la cele două tururi de scrutin,Acestora li s-au adăugat aproximativ 100 de deputați ai majorității.Comentînd rezultatele celui de-al doilea tur de scrutin, secretarul general adjunct al P. C. Francez, Georges Mar- chais, a subliniat că ele au demonstrat eficienta acordului dintre partidele de stînga, în special între comuniști și socialiști. Politica de unitate, dusă de P.C.F., a arătat Georges Marcliais, a fost aprobată de muncitori și de forțele democratice.

miniștri saude stat — care aușapte au fost înfrînți.

încheierea lucrărilor 
Congresului

Asociației Naționale 
a Partizanilor

ItalieniDuminică s-a încheiat la Bologna lucrările Congresului al VII-lea al Asociației Naționale a Partizanilor Italieni (ANPI).Pornind de la Palatul sporturilor pe străzile centrale ale Bolognei, peste o sută de mii de persoane au participat duminică la o manifestație, după care s-au întrunit în Piazza Maggiore. Aici au rostit cuvîn- tări Arialdo Banfi, vicepreședinte al ANPI, și Giorgio A- mendola, membru al Direcțiunii Partidului Comunist Italian. Congresul ANPI, puternica manifestație de astăzi și numeroasele acțiuni antifasciste, a declarat Giorgio Amendola. demonstrează că in Italia există forțele capabile să înfrîngă încă o dată fascismul. Semințele libertății și democrației, răspîn- dite de Rezistență, au dat roade. Există o clasă muncitoare unită și victorioasă, există a- lianța între clasa muncitoare și țărănime, păturile mijlocii și studenți, care se întărește continuu, constituind baza unui bloc social ce luptă pentru progresul politic și social al țării.
REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Salntell*. Tei. 17.60.10, 17.60.20, Abonamentele sa fa» la ofiaille poștale |1 d Iluzorii din Întreprinderi fi instituții,

La. 23 martie 1956 Pakistanul a devenit republică. Acest 
eveniment de o deosebită importanță se înscrie în istoria 
zbuciumată a acestui popor care ți-a dobîndit independența 
după o îndelungată luptă.

Poporul și tineretul român nutresc sentimente de sinceră 
ți profundă simpatie față de poporul Pakistanului, urîndu-i 
noi succese în dezvoltarea economiei ți culturii naționale, 
pentru prosperitatea țării sale.

Tn fotografie : Oră de curs la Institutul Politehnic din Dacca.
* ★

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat președintelui 
Pakistanului, general AGHA MUHAMMAD YAHYA 
KHAN, următoarea telegramă :în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al guvernului și poporului român, precum și al meu personal, am deosebita plăcere să adresez Excelenței Voastre, guvernului și poporului pakistanez cele mai calde felicitări cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Islamice Pakistan.Dorind Excelenței Voastre multă sănătate și transmițînd poporului pakistanez prieten cordiale urări de progres și pace, îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre se vor dezvolta în continuare, spre binele popoarelor noastre și al cauzei păcii în lume.

Trei mari partide 
politice din Turcia 

il sprijină pe

Trei dintre principalele tide politice din Turcia, dețin 379 din cele 450 de date ale Adunării Naționale, au hotărît să-1 sprijine pe Nihat Erim, primul ministru desemnat în misiunea sa de a forma un nou guvern — s-a anunțat oficial la Ankara. După Partidul republican al poporului, condus de Ismet Inonu, duminică seara, Partidul dreptății, al fostului premier Suleyman Demirel, a anunțat că este gata să participe la noul guvern. De asemenea, Partidul național al încrederii, condus de Turhan Feyzioglu. a făcut cunoscut că va participa la „coaliția națională". Numai Partidul democratic, a patra grupare politică importantă, reprezentată in A- dunarea Națională, a anunțat că refuză participarea.Nihat Erim, a declarat că, în aceste condiții, „speră să constituie guvernul în cursul zilei de marți".

par- care man-

i

O DELEGAȚIE SUD 
AFRICANĂ LA 
LONDRA

i

• O DELEGAȚIE SUD-A- FRICANA a sosit de cîteva zile Ia Londra cu sarcina de a întocmi o listă preliminară a armelor ce ar urma să fie cumpărate de R.S.A. din Marea Bri- tanie. Această știre a fost anunțată de ziarul „Sunday Times", care precizează că membrii delegației au și fost primiți la Ministerul Apărării al Marii Britanii.

• Relațiile dintre regimul dictatorial al generalului Alfredo Stroessner din Paraguay și conducerea locală a Bisericii Catolice au intrat într-o fază critică după ce arhiepiscopul de Asuncion i-a excomunicat pe ministrul de interne, Augusto Montanara, și pe șeful poliției, generalul Francisco Martinez Britez, care au ordonat răpirea și torturarea preotului Ubervil Monzon.După cum s-a mai anunțat, preotul Uruguayan Uberfil Monzon, sosit la Asuncion pentru a participa la lucrările Conferinței episcopilor Iatino-americani — Celam — a fost arestat și torturat de poliția paraguayană sub acuzația de a fi membru al organizației ilegale uruguayene „Tupamaros".

KUWEITUL VA STABILI 
RELAȚII DIPLOMATICE 
CU R.P. CHINEZĂ• KUWEITUL a hotărît să stabilească relații diplomatice cu Republica Populară Chineză la nivel de ambasade, pe baza recunoașterii guvernului de la Pekin ca reprezentant porului chinez — a Abdel Aziz Hassan, ministrul de stat în cabinetul kuweitian. A- ceaștă decizie a fost adoptată la guvernu- Ilassan.

al po- declarat
ședința de duminică a lui, a menționat Aziz
ECONOMIȘTI 
AMERICANI ÎN 
LA BELGRAD

o LA BELGRAD a sosit o delegație economică din Statele Unite alcătuită din reprezentanți ai firmelor producătoare de utilaj pentru industria alimentară și ambalaj. In cursul vizitei, informează a- genția Taniug, delegația va avea posibilitatea să studieze piața iugoslavă.
Tiparul i Combinatul poligrafi» „Casa SelnteiT

VIZITĂ

F


