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In activitatea 

de pregătire 

a tineretului 

pentru apărarea 
patriei

complexe, 
atractive, 

multilaterale 
Convorbire cu tovarășul 
NICOLAE MATEESCU 

șeful sectorului de pregătire a 
tineretului pentru apărarea pa

triei la C.C. al U.T.C.

— De Ia tribuna celui de-al 
IX-lea Congres al U.T.C., secre
tarul general al partidului, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, a 
subliniat cu pregnanță sensul șl 
importanța activității de pregă
tire a tineretului pentru apăra
rea patriei, rolul major care re
vine în organizarea acestei acti
vități Uniunii Tineretului Comu
nist. în raportul C.C. al U.T.C. 
prezentat Congresului, ca și în 
cuvintul unor delegați, în cadrul
dezbaterilor Comisiei pentru ac
tivitatea sportivă de masă, tu
ristică și de pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei, s-a 
acordat, de asemenea, o atenție 
deosebită acestei activități, in- 
dieîndu-se, totodată, și cîteva 
d>n liniile sale de dezvoltare în 
viitor. Ar fi interesant de aflat 
modalitățile prin care Uniunea 
Tineretului Comunist va acționa, 
atit în actualitatea imediată cît 
si în perspectivă pentru amplifi
carea, diversificarea și îmbogă
țirea acestei foarte importante 
forme de activitate.

— Principala direcție în care 
ne vom concentra eforturile în 
r’nul curent — și în continuare 
—. este sporirea neîncetată a a- 
t.ractivității tuturor formelor de 
instruire, urmărind ca. astfel, să 
stimulăm participarea tot mai

OVIDIU PĂUN
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în mina Vulcan, la orizontul 415
------------------—~~----------------- fl IJI . I

Producția de cărbune 
Ea cote tot mai înalte

In mină...

Străbat galeriile minei Vulcan 
călăuzit de lampa agățată de 
piept. Peisajul, dacă se poate 
numi așa fragmentul de drum 
care cade sub conul de lumină, 
îmi pare cunoscut și familiar. Și, 
deși intru pentru prima dată în 
mina aceasta, îmi dau seama la 
fiecare pas de transformările 
produse în cei două zeci de ani 
pe care îi împlinește zilele aces
tea : grinzile metalice — combi
nele — un întreg sistem de lu
cru în abataje — și mai ales oa
menii. Ei sînt cei ce au traver
sat poate cele mai profunde mo
dificări, ca pe niște treceri îngus
te de apă, cu pasul.

La intrarea în colivia ce avea 
să ne transporte aici, la orizon
tul 415, secretarul d. partid al 
minei, GHEORGHE SACĂLVȘ, 
îmi dăduse un săculeț de pînză 
cu o mască de gaze : ,.ia~o, mi-a 
spus, atirn-o de gît. Bineînțeles, 
n-o să se întîmple nimic'. Insă 
de dat mi-a dat-o și și-a luat și 
el una. Acum, la zeci de metri 
adîncime în pămînt, minerii pe 
care îi văd în jurul meu munceso 
tăcuți, se strigă scurt unul pe al
tul, poate zîmbesc din cînd în

D. MATALA
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• Actualitatea 
pentru tineret

Zilele 

dramaturgiei 

românești

KINSHASA

Foto-ancheta 
îiScîateii tineretului 7 ■' '-

LA UZINELE 

„SEMĂNĂTOAREA

Pe 

traseele 

timpului 

pierdut
După consultarea datelor 

statistice de la conducerea 
uzinei totul pare în deplină 
ordine. Indicele de utilizare a 
timpului de muncă a înregis
trat în acest an o sensibilă 
Îmbunătățire atingînd în luna 
ianuarie 94.96 la sută, iar în 
februarie 95,57 la sută. Sînt

Corespondență din 
Kinshasa despre preo
cupările actuale ale 
dezvoltării învățămîntu- 
lui din Republica De
mocratică Congo. Con
vorbire cu ministrul e- 
ducației naționale din 
această țară africană.

CE IDEI, CE IPOTEZE SAU 
CONCLUZII V-AU PRILEJUIT

CERCETĂRILE ȘTIINȚIFICE
DESFĂȘURATE IN PREAJMA

SEMICENTENARULUI PARTIDULUI
Câutînd să răspundă exigențelor politice și ideologice formulate de partid, de practica con« 

strucției socialismului în patria noastră, o vie efervescență creatoare cunosc în această perioadă 
premergătoare marii sărbători a poporului nostru — Semicentenarul Partidului Comunist Român — 
și investigațiile din domeniul științelor sociale și politice. Relevarea unor noi izvoare și noi piste de 
cercetare ; interpretarea și reevaluarea într-o viziune științifică actuală a unor evenimente, acțiuni, 
gesturi de semnificație istorică și socială deosebită ; sinteza critică a experienței sociale de veacuri a 
poporului român ; aprofundarea unor sensuri noi în dinamica societății românești, aprecierea obiec« 
tivă a factorilor dezvoltării sale etc. sînt tot atîtea direcții ce se oferă cu generozitate cercetă
rii științifice, reflecțiilor și concluziilor active și acti vizante. Ancheta noastră își propune să găzduias
că cît mai multe dintn* ieslea.

IZVOARE 
ADÎNCI IN 

ISTORIA 
PA TRIEI
DAN BERINDEI

Institutul de istorie „Nicolae 
Iorga"

Ca specialist în domeniul 
istoriei moderne a României, 
sărbătorirea semicentenarului 
Partidului mi-a propus cer
cetări noi, aprofundate, ale 
izvoarelor evenimentului epo
cal din mai 1921. Studiul atent 
al acestor izvoare învederează 
fără putință de tăgadă că 
procesul creării României mo
derne și contemporane re
prezintă un lanț continuu, un 
curs ascendent, care a dus 
națiunea română din deceniile 
formării sale — din a doua ju
mătate a secolului al XVIII- 
lea — și pînă în zilele lumi
noase ale socialismului. Nu 
există un hiatus și nici între
ruperi, ci un proces dialectic 
continuu, o luptă necurmată 
între nou și vechi, între pro
gres și regres. Nu întîmplător 
o dată cu primele premise ale 
făuririi României moderne, 
clasa muncitoare și-a început 
și ea procesul de constituire. 
Dezvoltarea ei a mers în pas 
cu aceea a statului român și 
aportul ei nu a lipsit niciodată

momentelor de vîrf ale proce
sului de formare a sfatului mo
dern român. înainte de a de
veni o clasă pentru sine, cla
sa muncitoare, chiar și în for
mele ei incipiente, a fost pre
zentă prin reprezentanții ei 
în zilele revoluționare din 
1848, ori în zilele făuririi 
Unirii. Prin prezența ei, ea a 
impulsionat procesul de eli
berare a națiunii române, i-a 
Impus obiective sociale și și-a 
dovedit patriotismul apărînd 
interesele naționale. După cu
cerirea independenței, clasa 
muncitoare s-a organizat te
meinic și prin aceasta a creat 
condiții pentru sistematica 
exprimare a obiectivelor ei. 
P.S.D.M.R. și P.S.D. au fost 
etape ale unui drum glorios, 
de jertfe și eroism, care și-a 
găsit încununarea în mai 1921 
în făurirea Partidului Comu
nist Român. Marile momente 
ale istoriei patriei din perioa
da creării României moderne 
— mișcarea revoluționară din 
1821, revoluția burghezo-de- 
mocratică din 1848, Unirea din 
1859, reforma agrară din 1864, 
Independența din 1877, desă- 
vîrșirea unității statale din 
1918 — au fost tot atîtea pre
mise și condiții ale actului 
istoric pe care-1 sărbătorim 
Este neapărat necesar ca în 
viitor cursul acesta spre con
stituirea României socialiste, 
ale cărui izvoare le regăsim 
încă în secolul al XVIII-lea, să 
fie cunoscut mai profund, să 
fie înțeles în înlănțuirea sa 
dialectică, să servească înțele
gerii mai depline a istoriei 
Partidului, care, în mod firesc, 
are înfipte rădăcini adinei în 
însăși istoria patriei. Aceasta 
este, cred, principala misiune 
ce ne revine nouă, specialiști
lor în istoria modernă a Româ
niei.

Politica agrară 
a P.C.R.— 

ilustrare
pregnantă 
a spiritului 
științific, 
creator

ALEXANDRU-
IOAN POPESCU

Institutul de studii istorice și so- 
cia.l-politice de pe lingă C.C. al 

P.C.R.

Dintr-un îndoit motiv obiectul 
anchetei este în măsură să pună 
în vădită dificultate pe cei mai 
mulți dintre tinerii cercetători. Tn 
primul rind, datorită specificului 
muncii de cercetare în care re
zultatele deosebite sînt rare șl

necesită de obicei o lungă pe
rioadă de gestație. In acest 
sens voi preciza că cercetarea 
întreprinsă pînă acum nu mi-a 
prilejuit ocazia unor descope
riri. In schimb, depănînd fi
rul politicii agrare a partidului, 
atent la argumentele științifice și 
raționale ale acestei politici, am 
deslușit noi dovezi ale admirabi
lei personalități dovedită de 
partidul nostru într-unul din 
domeniile cele mai delicate ale 
construirii noii societăți — trans
formarea socialistă a agriculturii.

Consecvent învățăturii marxist- 
leniniste, ancorat puternic și per
manent în realitățile țării noas
tre, mereu disponibil pentru a re
cepționa noul, partidul, chiar da
că nu a fost ferit de greșeli, a 
oferit în fiecare moment soluții 
a căror valoare a fost probată de 
viață. Grație acestei politici în
țelepte procesul transformării so
cialisle a satului s-a desfășurat în 
flux continuu și. ceea ce este 
mai important, fără traume so
ciale. Urmînd jaloanele trasate 
de plenara C.C. al P.C.R. din 
3—5 martie 1949, cooperativiza
rea agriculturii, ca orice proces 
a reclamat permanent soluții noi 
pe care partidul nu a întîrziat 
să le dea. Felul original în care 
s-a rezolvat în țara noastră pro
blema burgheziei satelor repre
zintă o contribuție indubitabilă 
pe care comuniștii români au a- 
dus-o la experiența mișcării co
muniste internaționale.

Trecerea țărănimii pe făgașul 
marii gospodării agricole, înfăp
tuită practic în 13 ani, nu ar fi 
fost posibilă fără măsuri de po
litică economică elaborate de

(Continuare !n pag. a Il-a)

MOSCOVA: LA PALATUL CONGRESELOR
DIN KREMLIN AU ÎNCEPUT IERI 

LUCRĂRILE CONGRESULUI 
AL XXIV-LEA AL P. C. U. S.

Printre conducătorii delegațiilor din străină
tate la tribuna Prezidiului Congresului a luat 
loc tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al P.C.R.

DELEGAȚIA P.C.R. A DEPUS 
0 COROANĂ DE FLORI LA
ĂĂAUSOLEUL LUI V.l. LENIN

Sentința de la Salvador din 
Brazilia. O răfuială cu idealu
rile unor tineri progresiști. Sen
tință aspră, pentru prima oară, 
în ultimii 80 de ani.

S-a întîmplat ceva ? Nu. Doar că Nicu Stan care pînă acum îi ținuse de vorbă a plecat cam... 
grăbit spre mașina lui.

proporții superioare față de 
anul trecut. Ca urmare, pro
ductivitatea muncii planificată 
a fost și ea realizată și depă
șită pe ansamblul uzinei.

— Aveți așadar motive de 
satisfacție 1

— Fără îndoială — ne de
clară tovarășul Nicu Bally, de

la serviciul salarizare-normare. 
S-au redus mult întîrzierile și 
absențele nemotivate ca și în
voirile șl alte cauze ale risipei 
de timp, fapt ce se oglindește 
și în depășirea cu 5 la sută, 
pe primele două luni, a nor
melor planificate.

Datele fiind exacte se para

că n-ar mai fi nimic de adău
gat. Și totuși, o analiză mal 
amănunțită permite concluzia 
că în Uzina „Semănătoarea" 
București — fondul de timp

LAL ROMULUS
Fotografiile : O. PLECAN 

(Continuare în pag. a V-a)

DEMOCRAȚIE
GEORGE MACOVESCU

„Am putea produce mult mai mult dacă linia de montaj ar fi 
mai ritmic aprovizionată cu piese"

, Prietenul meu cel tînfir a avut multe de făcut In ultima
► vreme și o bună bucată de timp nu ne-am întîlnit. Am sim-
* țiț, însă, amîndoi nevoia să ne vedem și am trecut peste 
, piedici.. Se părea că în sacul fiecăruia se adunaseră destule
► și sacii se cereau goliți.
ț — Așadar, mă întîmpină prietenul meu cel tînăr, discu-
► tăm despre democrație. Nu ți se pare că ar trebui să dis-
► cutăm mai puțin și să facem mai mult ?
, — Loc pentru „mai mult' există întotdeauna și tn toate
► domeniile. Așa va fi mereu. Stă în dialectica vieții să fie 
’ așa. Dar, de discutat, trebuie să discutăm. Și aceasta tot 
“ dialectic este.
► Democrația, adică puterea poporului, nu este un. dat,
► oferit de cineva, odată pentru totdeauna, ci este o cate- 
, gorie istorică, adică este o concepție, un mod de organi-
► zare și un mod de a trăi care evoluează o dată cu transfor-
* mările societății. Știi prea bine cît singe a vărsat poporul 
, in diferite perioade ale istoriei pentru a obține o parte din
► putere sau puterea.
► Așa s-a întîmplat și In istoria noastră. Au trecut multe 

]► secole, au pierit mulți, a suferit mult pînă cînd poporul ro-
mân a devenit stăpîn la el în (ară, pe bunurile, pe viața și 

C pe destinele lui.
]► — Și atunci, de ce trebuie să discutăm ? se grăbi priete-
i* nul meu să mă întrebe.
'► — Pentru că, să-mi fie îngăduit să-ți spun că democrația

nu se instalează într-o societate prin ordin sau prin hota
ir rîre. Prin lupta poporului și o Partidului Comunist Român, 
]► s-au creat condițiile ca masele să-și exercite dreptul de a 

conduce societatea noastră socialistă, dar de aici și pînă la
< fapte, pînă la realizare mai este mult de făcut. Socialismul 
'► a creat forme de manifestare a puterii populare, dar ele 
/ trebuie mereu perfecționate, mereu adaptate la noile reali-

t'ăț;. Oare, pentru aceasta nu este nevoie de discuție, de 
]► confruntare, de păreri, de contribuție colectivă la găsirea 
? celor mai bune soluții ?
y Te-aș ruga să te mai gîndești la ceva. Oricît de bune ar 
]► Fi formele de aplicare a democrației, adică a puterii po- 
£ porului, nu vom putea obține rezultatele dorite dacă fiecare
< dintre noi nu vom înțelege bine ce înseamnă democrație. 
]► Puterea poporului înseamnă o imensă responsabilitate co- 
? lectivă față de destinele unui neam și ale unei țâri. De aici

decurg sumedenii de condiții ce se cer îndeplinite. Mă gîn- 
dese la disciplina conștientă, la așezarea interesului colectiv 

? înaintea celui individual, ia efortul colectiv și individual 
pentru dezvoltarea societății, la respectarea bunului colectiv,

► la respectarea oamenilor între ei și încă la multe alte, 
i* Democrație nu înseamnă că mie, individ, îmi este îngăduit

orice, în numele puterii poporului. Această putere nu-mi 
poate permite să fiu un parazit al societății ; să cer totul și 

c să nu dau nimic ; să refuz să mă pregătesc încontinuu 
'► atunci cînd este nevoie de oameni din ce în ce mai califi- 

câți ; să mă ascund sub pavăza dreptului la critică și să 
arunc în dreapta și în stînga insulte la adresa colectivității

► fi a semenilor mei. A critica nu înseamnă a denigra ș, c 
insulta.

— De ce îmi spui toate acestea ?
'► — Fiindcă asemenea fenomene există și nu rareori sînt
► prezentate drept o expresie a puterii poporului. Crezi ă 

nu sînt ?
'► — întrebarea pe care mi-o pui nu își are sens. Nu așa

concepem noi democrația. De aceea, am să fiu de acord 
că mai avem mult de discutat. Fenomenul se cere clarificat

]► pînă la capăt și încă multă vreme.
i* L-am părăsit pe prietenul meu cel tînăr cu convingerea 

că intră și mai hotărît în vîrtejul vieții.

>>
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INIȚIATIVE

SEMESTRU CULTURAL 
AL STUDENȚILOR 
BUCUREȘTENI

MIERCURI 31 MARTIE 1971

Tn cinstea semicen
tenarului Partidului 
Comunist Român, în 
Editura Politică a a- 
părut :

PRESA MUNCITO
REASCA SI SOCIA
LISTĂ DiN ROMÂ
NIA

voi. al lll-lea (1917- 
1921) partea l-a (sep
tembrie 1917—iunie 
1919)

O. NEGRU

zile la Russe și Varna (R. P. 
Bulgaria), Budapesta și Debrețin 
(R.P. Ungară).

★
Paleta acțiunilor turistice de 

vacanță este deosebit de bogată 
In ceea ce privește pe elevii din 
municipiul București.

Astfel, cîteva mii de elevi din 
toate sectoarele Capitalei vor e- 
fectua marșuri pionierești și

Stînd de vorbă cu noul con- I drumeții avind ca obiectiv pă- 
ducător al comisiei culturale a I durile și celelalte puncte turiști- 
lSRudST“iv.'S « «• “• ■
I.A.T.C., am aflat temele princi- I Bucureștiului. Peste 200 de elevi 
pale ale activității acestui se- I din sectorul 6 vor face în Valea 
mestru și spicuiri dintr-un pro- I jju]ui 0 excursie tematică inli- 
gram de perspectivă. Primatul I , , T . . , ,
unei largi audiențe și participări I tulată -Lupem. pagină de glo- 
studențești este avut in vedere I rie în istoria P.C.R.”, Iar Con- 
într-o caracterizare generală a I sIIiuI pionierilor din sectorul 7 
tuturor proiectelor. împreuna cu I ______ , , . . ,
Dumitru Petrov, activist al co- I a Programat, la începutul va- 
misiei culturale a Centrului I canfei, un interesant coneurs de 
Universitar București, am cu- I orientare turistică cu tenia . Mo- 
noscut proiectele legate de or- I mente djn , t p c R „ 
ganizarea primului Festival Na- I *. '
țional al Institutelor de Artă I va desfășură in pădurea Bra- 
desfășurat sub egida U.A.S.R., | nești. 
în cadrul acțiunilor închinate 
semicentenarului P.C.R. De alt
fel, întîmpinînd marele eveni
ment cu o creștere a volumului 
de activități în masa studenți
lor, Centrul Universitar Bucu
rești îi va dedica în luna apri
lie trecerea în revistă a forma
țiilor artistice studențești și va
prezenta un spectacol festiv. De I Mozaicul cu tema „Omagiu" 
SSS&X 
cursul „Cine știe cîștigă” cu I Ion Sușală, împreună cu un larg 
tcrn.? , „Rpmânia socialistă — I coțecfjv ețevi țn incinta Școlii
realizări și perspective . I > , '

Pentru a facilita turneele stu- I generale de 10 ani, nr. 198 — 
dențești care pot impulsiona ac- I Militari. La această activitate 
tivitatea artistica realizind un I , , .
schimb de experiență ad-hoc I deosebit de interesanta și-au mai 
între centrele universitare și I dat concursul elevi ai grupului 
o suită de valori în prezent I 0 profesional-Militari, ca șt 
lipsite deocamdată de populari- I doi specialiști de la Fabrica de 

f aS bK «
dențesc (B.I.A.S.). Acest eveni- | oferit gratuit materialul necesar. 
ment e așteptat cu nerăbdare 
la Centrul Universitar Bucu
rești. date fiind numeroasele 
posibilități pe care le deschid. 
Turneele recente, de exemplu 
Teatru] studenților arhitecți, 
formația „Mondial”, atestînd 
dezideratul. Așa cum s-a discu
tat la ultima Conferință a 
U.A.S.R., centrele universitare
— B-icureștiul ocupind locul în- 
tîi prin mărime și importanță
— vor avea ansambluri ar
tistice proprii, reprezentative. 
Capitala are de pildă, Ansam
blul folcloric „Doina” — corul 
„Gaudeamus”. formațiile de mu
zică ușoară — ,.Modern-grup“. 
„Mondial”, și „Triumf”, echipa 
de teatru a centrului universi
tar, care se va constitui în cu- 
rînd. și cineelubul Cinestud.

PAVEL ORDET

... 13.000 PE LUNA. O ade
vărată performanță în felul 
ei : Anica Fiscu (27 de ani), 
gestionară la magazinul de 
încălțăminte nr. 36, din Cra
iova, a izbutit să realizeze 
un minus în gestiune de 
65-000 lei în numai cinci luni. 
Amploarea sumei se rlato- 
rește nu numai neglijenței 
în serviciu și întocmirii de 
acte false, ci și faptului că 
A F. se împrumuta fără 
scrupule din casieria unității 
cu sume rnergînd chiar piuă 
la 11.000 Ici deodată. Urmă
rirea penală a început în a- 
cest caz, ca și în cel al 
Vioricăi Mihai (23 de ani) 
gestionara centrului de le
gume și fructe din Segarcea, 
care a delapidat aproape 
44.000 lei.

... COPIII NESUPRAVE- 
GHEAȚI. Un șir de acciden
te petrecute în ultimele zile 
atrag din nou atenția asupra

O EXPERIENȚĂ 
CURIOASĂ

FESTE 40 000 DE 
ELEVI ÎN EXCURSII 
PRIN B.T.T.

— După cum se știe, peste 
cîteva zile. Ia 3 aprilie, va in- 
cepe vacanta de primăvară a 
elevilor. Care sînt acțiunile pe 
care le va organiza Biroul de 
turism pentru tineret in perioa
da acestei vacanțe ?

— Tn cele trei tabere centra
lizate ne care le vom organiza 
la P'-edeal. PirîuJ Rece și Timi
șul de Sus își vor petrece va
canta peste 500 de elevi din 
toată țara — ne informează to
varășul D. Lăzărescu, vicepre
ședinte al B.T.T. Tn afara a- 
cesfor tabere, agențiile județene 
ale B.T.T. și sectoarele de tu
rism ale comitetelor județene 
ale U.T.C. vor organiza excursii 
proprii, pe trasee variate și in
structive ; totalul elevilor care 
vor participa la aceste excursii 
denășește cu mult cifra de 
40 000.

Numai din județul Satu Mare, 
spre exemplu, peste 1 400 de 
elpvi vor lua parte la o intere
santă excursie în circuit, avind 
ca puncte de‘maxim interes vi
zitarea Muzeului de la Doftgra 
și a Muzeului de istorie a parti
dului, a mișcării revoluționare 
și democratice din România.

O altă tabără, 
data aceasta de 
țeană Harghita a 
vorul Mureșului,
mai bine de 100 de elevi frun
tași la învățătură din județele 
Harghita. Mureș și Covasna.

Alte citeva mii de elevi din 
toate județele țării s-au înscris 
deja pentru excursiile de interes 
local, cu durata de 1—2 zile, or
ganizate. de asemenea, de agen
țiile județene ale B.T.T. și de 
sectoarele de turism în colabo
rare cu direcțiile școlilor.

In sfirșit. cîteva sute de elevi 
vor lua parte la excursii de 1—2

După cum se știe, în ultimii 
I ani cercetările de parapsiholo- 
I gie au luat o dezvoltare neobiș- 
I nuită. celor de telepatie fiindu- 
I le acordată o atenție cu totul 

specială. Pe glob funcționează în 
prezent cîteva institute 
cetări, dedicate numai 
subiect, unul dintre ele

I Moscova (unde a avut 
trei ani în urmă, și un 
internațional pe această temă.). 
Importanța transmisiilor telepa- I 
tice este deosebită pentru o serie I 
de domenii ; de exemplu, se I 
știe că atît în Statele Unite cît I 
și în Uniunea Sovietică s-au I 
efectuat cu deosebit succes co- I 
munieări telepatice cu echipajele I 
submarinelor atomice aflate în I 
imersiune sub calota polară, si- j 
‘uație în care orice alt mijloc I 
de comunicație este ineficient. I 
Iată că recent, în cadrul zboru- I 
lui „A polio 14” a avut loc o ex- 9 
periență cu totul neobișnuită | 
prin consecințele ei științifice. I 
Edgar Mitchell a servit în tim- I 
pul celui de al doilea război | 
mondial pe aceeași navă cu un I 
oarecare Olof Jonsson, în pre- I 
gent inginer la- Chicago. Acest I 
Jonsson manifesta atunci pro- I 
prietatea surprinzătoare de ai 
detecta minele magnetice. In ! 
circa 20 de ocazii el a evitat I 
ciocnirea navei sale cu o mină.. I 
Mitchell a început să tacă în I 
acea perioadă experiențe de te- i 
lepatie cu Jonsson, fiecare din- I 
tre ei stînd la cite. un capăt a) I 
navei. Jonsson, țrgljuia să alea- ■ I 
gă între patru cărți de joe spe- I 
ciale, avînd desenate pe ele o | 
stea, un cerc, o cruce sau trei I 
serpentine, pe cea „telecoman- I 
dată” de Mitchell. Cosmonautul I 
american și-a luat cu el la bor- I 
diil lui „Apollo 14“ aceleași I 
cărți și a aranjat o serie de șe- I 

organizată de | dințe de telepatie 
agenția jude- I Conform aprohării 
B.T.T.. In Iz- I s-au repetat de 6 
va cuprinde | durată de cîte 6

care, zilnic, atît la
întors.' In cele peste 40 de încer
cări succesul a fost înregistrat în 
peste 80 la sută din cazuri. 
Afară de faptul că telepația ră- 
mîne încă inexplicabilă științi
fic, se pune întrebarea dacă 
transmisiile la asemenea dis
tanțe nu vor putea pune în dis
cuție acel principiu al teoriei 
relativității conform căruia nici 
un mesaj nu poate avea o viteză 
superioară luminii.

de cer- 
acestui 

fiind la 
loc. cu 
congres

cu Jonsson. 
N.A.S.A ele 

ori, avînd o 
minute fie- 

dus cît și la

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI : ru
lează la Patria (orele 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20.30).

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Luceafărul (orele 8; 12; 16; 20), 
Feroviar (orele 10,30; 15; 19), Me
lodia (orele 8.15; 12; 16; 19,45), Glo
ria (orele 8,15; 12; 16; 20), Flamura 
(orele 8,15; 12; 16; 20), Central (o- 
rele 10; 14,30; 18,45).

RENEGATA : rulează la Victo
ria (orele 9: 11,45; 14,30; 17,15;
20,30).

PREȚUL PUTERII: rulează la 
Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18.30; 21), Grivița (orele 8; 11,16; 
13,30; 15,45; 16,16; M,30), -Modern 
(orele 8,30; 11; 13,30; 18; 18,30;
20.451

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la București 
(orele 8: 10; lța.IT;~1V80j M,4IÎ; J»; 
21). ■’ -----------

O DtfMlNICA IN FAMILIE : ru
lează la Lumina (orele 9,16; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20.30').

SECRETUL DIN SANTA VI
CTORIA; rulează la Favorit (ore

ZILELE DRAMATURGIEI 
ROMÂNEȘTI

In a patra zi a manifestării 
de la Iași, Teatrul de Stat din 
Galați a oferit o nouă viziune 
spectaculară a uneia din piesele 
afirmate cu autoritate în ultima 
vreme : Camera de alături de 
Paul Everac. Tn lectura cursivă 
și matură a regizorului Traian 
Ghițescu-Ciurea, textul șl-a re- 
demonstrat calitățile observate 
și la București.

Sub bagheta regizorului expe
rimentat și cult Yannis Veakis, 
Teatrul „Maria Filotti” din 
Brăila a prezentat balada dra
matică Epoleții invizibili de Sil
via Andreescu și Theodor Mă- 
nescu. Piesa a suscitat interesul 
publicului, prin intenția de a 
reține, din lupta comuniștilor în 
anii premergători și imediat 
următori actului revoluționar 
de la 23 August, semnificațiile 
politice și implicațiile acestora 
în destinele umane. Juxtapu
nerea silită a unor momente 
dramatice divergente, • și, mai 
cu seamă, caracterul adesea 
rudimentar al scriiturii teatra
le sînt scăderi ale textului 
resimțite în spectacol. Efor
turile întrutotul stimulatorii 
ale regizorului. întemeiate șl 
pe scenografia inspirată (autor 
Dan Jitianu) au acordat totuși 
spectacolului o anume coerență 
stilistică și cîteva momente de 
emoție adevărată, născute șl 
din însușirile unor interpreți, 
dintre care Petre Simionescu, 
Ion Roxin și Mariana Cercel, 
s-au distins în mod deosebit.

în sfîrșit, Teatrul „M. Emi-

nescu” din Botoșani a prezentat 
solida dramă realistă a lui Eu
gen Barbu, Să nu-ți faci prăvălie 
cu scară într-o montare nu 
lipsită de unele virtuți de at
mosferă și de tensiune (regia 
Eugen Traian Bordușan, sceno
grafia — Elepa Buzdugan), dar 
minată de iricapabilitateg celor 
mai mulți dintre actori de a 
escalada dificultățile partituri
lor lor.

★
Ultimele două zile ale repre

zentațiilor teatrale de la Iași au 
ridicat considerabil ștacheta va
lorică. Spectacolul Teatrului de 
dramă și comedie din Constanța 

cu Cine ești tu de Paul Eve
rac, în regia lui Ion Maximilian 
și scenografia Elenei Forțu, a 
fost o reprezentație amplă și 
elegantă, mizînd pe finețea con
strucției psihologice a tipurilor 
și pe calitatea relațiilor scenice 
dintre ele. Curios, de aceea, 
cum unii dintre aceiași actori 
n-au mai găsit suficiente puncte 
de contact cu o altă piesă a 
aceluiași autor : Camera de ală
turi. prezentată în cel de-al 

doilea spectacol al teatrului 
constănțean. Explicația stă, 
probabil, în inaderența Ia text 
a tânărului regizor Geo Be
rechet. Spectacolul a stîrnit 
însă ample și aprinse dez
bateri, care au tins de data 
aceasta să schițeze cîteva linii 
ale portretului tinerei generații 
de regizori.

în ziua rezervată evoluției 
gazdelor, un alt regizor tînăr, 

Cătălina Buzoianu, a prezentat 
un spectacol țesut în jurul unui 
scenariu al tînărului dramaturg 
Paul Cornel Chitic. Drumul în

crederii, constituit,, dintr-un șir. 
de metafore scenice ale prezen
ței comuniștilor în contempora

neitatea românească. După opi
nia noastră, este o formulă ti
nerească, direct agitatorică, o- 
cazională în sensul superior al 
cuvîmului, convingătoare și e- 
moționantă. Teatrul național 
„Vasile Aleesandri” a propus, 
în cea de-a doua reprezentație 
a sa, textul „Duet” de Adi 
Andrieș. O competiție agreabilă 
și grațioasă extrăgîndu-se din 
situații de nemijlocită actuali
tate, pe care nu încearcă să le 
trimită spre un sens mai adine, 
ci dorește să le surprindă în 
cursul lor cotidian. La rindul 
lor, montajul semnat de regizo
rul Victor Tudor Popa și sce
nografia de T. Th. Ciupe se dis
ting prin dinamism și prin 
spontaneitate.

în încheierea fazei zonale a 
Zilelor dramaturgiei originale, 
Consiliul popular al municipiu
lui Iași, Comitetul județean 
pentru cultură și artă și Comi
tetul județean U.T.C. au acor
dat participanților următoarele 
distincții : Premiul pentru cel 
mai bun spectacol Ia faza zo
nală („Cine ești tu” — Teatrul 
de dramă și comedie din Con

stanța), Premiul pentru regie 
(Cătălina Buzoianu — Teatrul 

Național „Vasile Alexandri” din 
Iași), Premiul pentru scenogra
fie (Al. Olian — Teatrul „V. I. 
Popa” din Bîrlad), două premii 
de interpretare, destinate acto
rilor tineri (Anca Alecsandrescu
— Teatrul .George Bacovia” 
din Bacău și Constantin Popa
— Teatrul Național „Vasile 
Aleesandri” — Iași) și o men
țiune specială pentru valorifica
rea scenică a poeziei (Sorin 
Postelnicu — Teatrul „G. Baco- 
vla”. Bacău).

SEBASTIAN COSTIN

Cercetările științifice
9 9

desfășurate 
în preajma 

semic entenarului 
partidului

necesității supravegherii
stricte a copiilor care circulă 
sau se joacă pe stradă. De
geaba a încercat să frîneze 
brusc L.N., în comuna Ghim
pați, pentru a evita pe Ma
rinara Trancă, de 4 ani, ce 
traversase brusc șnseaua — 
cnpilul a fnst Invit și rănit 
grav. A. Corovan (26 de ani) 
din București circulînd cu 
motoreta a încercat să evite 
un grup de copii care mer
geau prin mijlocul drumului 
in comuna Căciulați. Mane
vra l-a dus în șanț unde s-a 
lovit grav, decedînd a doua 
zi la spital. In

I teasca, județul 
Gheorghe Toma 
gărit în joacă 
copil a ieșit din 
cereînd să traverseze dru
mul s-a împiedicat și a că
zut cu capul sub roata unui 
tractor care tocmai trecea, 
pierzîndu-și viața. In Timi
șoara, Cornel Merca, de 6 
ani s-a smucit din mina unei 
mătuși cu care se plimba și 
a încercat să traverseze stra
da în fugă : a fost lovit de 
un turism. Toate aceste ca
zuri s-au intîmplat in numai 
două zile

TIMIȘOARA

satul Cris- 
Dîmbovița, 

(10 ani) fu- 
de un alt 
curte și in-

... răspunderea părin
telui. Noaptea, in mai 
multe rînduri, persoane ne
cunoscute pătrundeau la în
treprinderea de industrie lo
cală „Crișapa" din Oradea 
de unde furau materiale de 
construcții, plăci de teraco
tă pentru sobe ș.a. Ancheta 
a constatat că 
fracțiunii sînt

și Carol 
15—16 ani. 
să fure de 
celor doi

autorii in- 
minorii Zol- 

tan Kiss, luiiana 
Borsi în vîrstă de 
Ei erau îndemnați 
către însuși tatăl
din urmă, I. Borsi, din stra
da Matei Corvin 98. Pentru 
acest gen de educație, I. B. 
rare are cinci copii va răs
punde curînd în fața justi
ției. In prezent a fost a- 
restat.

La Timișoara au avut loc dis
cuții în cadrul sesiunii de comu
nicări „Teatrul și cultura" : 
profesori universitari, secretari 
literari, actori au dezbătut rela
ția spectacol-text, probleme ale 
istoriografiei teatrale recente.

Centrul atenției se află totuși 
în cele două săli ale Teatrului 
Național și ale Teatrului Ma- 
ghiar-German ■ aici, în ultimele 
zile s-au întîlnit Teatrul din O- 
radea, secția maghiară și teatre
le german și maghiar din Ti

mișoara. Piesa „Casa ou șapte 
buclucuri" de Mehes Gyorgy, pre
zentată de arădeni, este o farsă 
moralizatoare care mizează pe 
comicul replicii și al situației. 
Agreabil, spectacol de divertis
ment, el nu a oferit suficiente 
posibilități de valorificare acto
ricească. Regia actorului Gabor 
Jozsef, coștiincioasă, a eviden
țiat doar cîteva prezențe actori
cești. După 10 ani, Teatrul ger
man din Timișoara joacă pentru 
a doua oară „Oameni care tac" 
de Al. Voitin, în regia lui Dan 
Radu Ionescu. Interpretare co
rectă, regie onestă.

Teatrul agitatoric se dovedește 
a fi un apt instrument pentru 
scrutarea conștiințelor. Sub con-

ducerea artistică a lui Ioan Taub, 
Teatrul maghiar din Timișoara a 
adus în competiție „Fidelitate" 
de Hajdu Cybzo, memento dra
matic închinat luptei pentru li
bertate a comuniștilor români și 
maghiari din Transilvania. Po
vestirea are ca fundal manifesta
rea (1939) prilejuită de comemo
rarea a 90 de ani de la căderea 
poetului ostaș Petăfi Sandor în 
luptele de la Albești Sighișoara. 
Merită evidențiat aportul corului 
în acest emoționant spectacol. 
S-au făcut remarcați actorii de 
frunte ai teatrului — Sinka Ka- 
roly (Csoma), Szabo Lafos (Pop), 
Fabian Ferenc (Szekely) Meșter 
Andraș (comisarul).

Ș. TEODOR

CRAII)VA
TJltima seară, dedicată Teatru

lui Național din Craiova, a ofe
rit, prin „Zodia Taurului” de

Mihnea Gheorghiu, un final 
prestigios, un excepțional suc
ces . regizoral (Vlad Mugur) și 
scenografic (Florica Mălureanu).

într-o ultimă ședință de lu
cru juriul de la Craiova a ho- 
tărît să propună, pentru „finala" 
de la București, următoarele 
spectacole : „Zodia Taurului"

(Teatrul Național din Craiova), 
„Omul care...” (Teatrul Ploiești), 
„Ecto-Bar“ (Teatrul din Pitești), 
„Pisica în noaptea anului nou" 
(Teatrul din Brașov). „Ochii 

dragi ai bunicului” (Teatrul din 
Reșița). „Timp și adevăr” (Tea
trul din Pitești).

PETRE DRAGU

La Cluj, Teatrul maghiar din 
Sf. Gheorghe a prezentat piesa 
lui Radu Bădilă „Patru oameni 
fără nume”. Piesa surprinde un 
moment din agonia fascismului, 
înainte de ora decisivă a elibe
rării. O replică vie, percutantă, 
subliniază tensiunea dinaintea 
luptei însă încărcătura poetică 
dorită de autor prin acele flash- 
uri autobiografice rămine o 
pură intenție nerealizată. Spec
tacolul Teatrului din Sf. Gheor
ghe. regizat de Seprddi Kiss 
Attila n-a izbutit să ofere o pu
nere în scenă prea originală ; 
actorii s-au mișcat adesea greoi 
într-un decor destul de banal.

Teatrul dramatic din Baia 
Mare a produs spectatorilor prin 
întreaga sa comportare o îmbu
curătoare surpriză, punind în 
scenă „Lovitura" de Sergiu Făr- 
cășan. Regia spectacolului băi-

mărean (Petre Popescu) a accep
tat excesiv grotescul personaje
lor negative, dar a reliefat con
vingător rolul personajului in
teligent, capabil și bătăios, prm 
interpretarea merituoasă a tâ
nărului actor Sandu Popa.

Concursul a prilejuit, printre 
altele, și o justă evaluare a 
muncii actorilor, nelipsind oca
ziile in care, indiferent de cali
tatea spectacolelor, întâlnirile cu 
personaje bine interpretate au 
ridicat nivelul confruntării. De 
pildă, în cadrul scenei literare a 
Teatrului de Stat din Tg. Mureș 
(secția maghiară), actorul Nemes 
Levente a prezentat cunoscutul 
poem „Doja" semnat de Zsekely 
Janos. Conceput scenic ca un 
monolog despre o viață închi
nată libertății, poemul este o vi
brantă evocare a marelui luptă
tor. Impresionantă prezență sce
nică, actorul a avut în acest 
spectacol un bun prilej de a de
monstra posibilități interpreta
tive complexe, de la candoare la 
bărbătească vitejie, de la hotărî- 
rea neclintită a luptătorului la 
acceptarea senină a martiriului.

Aportul scenografic în acest re
cital de înaltă clasă a fost sem
nat de Kolonte Zsolt.

Unul dintre fruntașii literatu
rii maghiare din România, Nagy 
Istvan, a furnizat textul pentru 
momentul de vîrf al ultimelor 
trei zile. Cu piesa acestuia, 
„înainte de potop”. Teatrul ma
ghiar din Tg. Mureș (regia 
Gheorghe Harag, scenografia 
Florica Măgureanu) a demon
strat existența unui climat per
sonal de teatru, a cărei evidență 
a fost in acest spectacol de-a 
dreptul strălucitoare. Succesul 
deosebit repurtat de acest eve
niment spectacular i-a adus ca
lificarea în faza finală, juriul 
optînd unanim pentru prezen
tarea lui la București : în în
cheierea zilelor dramaturgiei 
originale desfășurate în acest 
centru a fost, de asemenea, pro
pusă, în vederea competiției fi
nale. „Pisica in noaptea anului 
nou” de D.R. Popescu, piesă 
pusă in scenă de Vlad Mugur, 
la Teatrul Național din Cluj.

TEODOR ȘUGAR

Importanța pe 
care problemati
ca națiunii o are 
în epoca modernă 
și în zilele noa
stre arată de ce 
marxism - leninis
mul i-a acordat 
întotdeauna și con
tinuă să-i acorde 
o atenție deosebi
tă, de ce proble
mele națiunii se 
află în centrul in
teresului gîndirii 
contemporane, de 
ce aici există unul 
dintre cele mai 
disputate domenii 
ale gîndirii social- 
politice.

Preocu pă- 
r i 1 e noastre din 
ultimii ani s-au 
îndreptat tocmai 
spre acest dome
niu, demarînd cu 
o analiză a princi
palelor puncte de 
vedere exprimate 
în legătură cu cî
teva dintre aspec
tele mai impor
tante ale fenomenului națio
nal contemporan și, mai ales, 
a modului cum marxismul în
țelege sensul și semnificația a- 
cestor aspecte în opoziție cu 
punctele de vedere nemarxiste. 
în continuare am încercat o 
analiză a procesului formării 
conștiinței naționale socialiste 
și al dezvoltării națiunii ro
mâne ca națiune socialistă. 
Circumscrierea unora dintre 
aceste probleme în sfera so
ciologiei ca și efectuarea unei 
prime cercetări a conștiinței 
naționale cu ajutorul investi
gației empirice reprezintă 
noul și noutatea cu care s-au 
soldat cercetările noastre în 
acest domeniu. Analiza schim
bărilor pe care procesul con
struirii socialismului le-a ge
nerat în planul conștiinței na
ționale se întemeiază pe rezul
tatele unei anchete de opinie 
efectuată pe un eșantion de 
507 subiecți din 13 unități pro
ductive și de învățămînt din 
județul Cluj. Prin această an
chetă ne-am propus să sur
prindem starea conștiinței na
ționale, deci nu în totalitatea 
ei, ci în principalele ei ele
mente componente ; cum se 
prezintă conștiința națională a 
oamenilor în această etapă ; 
ce anume din sfera vieții noas
tre naționale este aprobat și 
dezaprobat de ei, asupra că
ror probleme gîndesc și simt 
la unison și în care nu. Ce 
anume a pătruns adînc în 
universul ideatic și afectiv al

Politica 
a P.

(Urmare din pag. 1) 

partid, fără uriașul volum de 
muncă prestat de comuniști pen
tru convingerea țărănimii. Rațio
nalitatea politicii agrare a par
tidului a fost pe deplin atestată 
de faptul că în tot cursul coo
perativizării, producția agricolă 
nu a încetat să crească. De- 
parte de a fi considerat pro
blema agrară încheiată o dată cu 
terminarea cooperativizării, parti
dul și-a intensificat eforturile în 
ceea ce privește îndrumarea agri
culturii spre modernizarea conti- 
nu.ă_și. accelerată- Analiza știin
țifică îndrituiește încrederea că 
perseverarea pe un asemenea 
drum va realiza de fapt și, 
desigur, în mod treptat, rezolva
rea acestei atît de dificile proble
me. Căutările din ultimii ani și 
mai ales din ultimul timp, mate
rializate într-o suită de măsuri, 
justifică întrutotul această a- 
firmație. Un exemplu edificator 
pentru spiritul viu al politicii 
partidului, pentru însemnătatea 
ce o acordă această politică prac-

Investigată sociologic

Starea conștiinței sociale 

se dovedește deosebit 
de favorabilă pentru 

afirmarea națiunii_>

socialiste
ELENA FLOREA
Institutul de Filozofie

oamenilor și ce nu a pătruns ; 
ce este viabil, nou, progresist 
și comunist în acest univers și 
ce reprezintă rămășițe ale 
vechilor mentalități.

Rezultatele cercetării arată, 
că, în marea lor majoritate, o 
majoritate semnificativă, su
biecții anchetați și-au expri
mat o atitudine generală avan
sată, care se manifestă în o- 
pinii, idei, sentimente, con
vingeri și acțiuni formînd 
laolaltă noul profil spiritual 
al oamenilor și punînd în lu
mină mutațiile pe care clima
tul social și spiritual instaurat 
de orînduirea socialistă le-a 
determinat în modul lor de a 
gîndl, de a simți și de a ju
deca lucrurile, faptele, eveni
mentele și realitățile noastre 
naționale. In modul de gîndjre 
al unora dintre subiecții an
chetați, cercetarea noastră a 
surprins și unele rămășițe ale 
vechilor mentalități. Este o 
constatare firească ta cadrul 
procesului complex, în curs 
de desfășurare, al formării 
conștiinței socialiste a oameni
lor. De aici decurge, da 
asemenea firească, necesi
tatea de a desfășura și în 
continuare o amplă mun
că de educație comunistă a 
oamenilor. Este o conclu
zie a cercetării, veche prin 
permanența ei și nouă prin 
mecanismul concret prin care 
ea se manifestă la nivel in
dividual, mecanism la care nu 
am putut ajunge decît printr-o 
cercetare nemijlocită.

agrară 
C. R.

tipii ca suprem verificator al 
valabilității tuturor măsurilor, ne 
este oferit și de agricultura coo
peratistă în cadrul căreia, într-un 
singur an, — 1970 s-au elaborat 
și pus în funcțiune două sisteme 
de normare și retribuire a muncii, 
urmărind creșterea eficienței ac
tivității în agricultură, corelarea 
mai strfnsă a retribuției cu can
titatea și calitatea contribuției la 
efortul colectiv.

Principala concluzie rezultată 
dip cercetările științifice între
prinse în acest domeniu al con
strucției socialiste, și întemeiată 
deci pe argumente științifice, este 
că Partidul Comunist Român, in 
calitatea Iui de centru de ema
nație a tuturor măsurilor econo
mice, sociale și politice, nu este 
un partid în sine fi pentru sine, 
ci un partid al poporului, slujitor 
devotat al intereselor acestuia. 
Este un crez politic care se veri
fică in fiecare, âct a! acțiunii sale 
sociale ; tocnyi de aceea partidul 
se bucură »tăzi de recunoștința 
și înoredera nețărmurită a în
tregului p<por.• •••••••••••

..............       , II.......................     ..H<|

p E N T R U T I M PUL D V. L. IB ER f
le 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30).

METELLO : rulează la Capitol 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

O POVESTE VECHE, VECHE : 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9,30—17 In continuare; Program de 
filme documentare (orele 18,30;
20.30)

ROMEO Șl JULIET A : rulează 
la Volga (orele 9,45; 12,45; 16;
19.30) , Miorița (orele 9,30; 13,30; 
16.30; 19,30)

ÎNCEPUTUL : rulează la Lira 
(ora 20,15).

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
' MABUSE : rulează la Lira (orele 

15.30; 18).-- -------
ULTIMUL SAMURAI'! rulează 

la Viitorul (orele 15,45; .18,15; 20,15).
ELIBERAREA : rulează Ia Mun- 

"ca Tgrele-16; 19,15).
cINTECELE MARII : rulează la 

Pacea (orele 16; 18; 20), -Cosmos
(orele 15.30: 18: 20,15).

LOS TARANTOS : rulează la 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15: 20,30). Tomts (Orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

B. D. INTRA ÎN ACȚIUNE : 
rulează la Rahova (orele 15,30; 18;
20.15)

LOKIS : rulează la Progresul 
(ora 20)

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RĂI 1 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
18)

BĂNUIT E MORTUL : rulează 
la înfrățirea (orele 15,30; 17,45; 20).

UN ITALIAN ÎN AMERICA ; 
rulează la Buzeștl (orele 15,30; 18;
20.15) .

CLANUL SICILIENILOR : rulea
ză la Dacia (orele 8,30—20,30 în 
continuare), Floreasca (orele 15,30; 
18; 20,30), Flacăra (orele 15,30; 18; 
20,30).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Bucegl 
(orele 10; 16; 18,15; 20,30), Aurora 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15) , Artă (orele 9,30; 11,30; 13.30; 
15,45; 18: 20,15). Gluleștl (orele 
15,30; 18; 20,15).

ȘARADA ■ rulează la Unirea ta
rele 15,30; 18; 20,15).

CINCI PENTRU INFERN ; ru

lează la Drumul Sării (orele 14,45; 
16,30; 18,30; 20,30).

TRIPLA VERIFICARE : rulează 
la Ferentari (orele 15,30; 17,45; 20).

GENOVEVA DE BRABANT : ru
lează Ia Crîngașl (orele 15,30; 18; 
20,15).

VAGABONDUL : rulează la Mo
șilor (orele 9; 12,30; 16; 19,30)

OMUL DIN SIERRA : rulează 
la Vltan (orele 15,30; 18; 20,15)

UCIGAȘUL DE FEMEI : rulează 
la Cinemateca — Union (orele 9; 
NOPȚILE CABIRIEI (orele 11; 13); 
ȘOIMUL BLESTEMAT (ora 15) ; 
DR. MABUSSE JUDECĂTORUL 
(ora 20,45).

MIERCURI, 31 MARTIE 1971
Opera Română : FRUMOASA 

DIN PĂDUREA ADORMITA — 
ora 19,30; Teatrul de Operetă: 
SECRETUL LUI MARCO POLO

ora 19,30 ; Teatrul Național „I. L. 
Caraglale" (Sala Studio); SĂ 
NU-ȚI FACI PRĂVĂLIE CU SCA
RĂ —ora 20; Teatrul „Ion Vasi- 
Iescu“ : FETELE DIDINEI — ora 
19,30; Teatrul de Comedie: ALCOR 
ȘI MONA — ora 20 ; Tea
trul „Lucia Sturdz* Bulandra” 
(Schitu Măgureanu) ; NEPOTUL 
LUI RAMEAU — ora 20 ; (Sala 
Studio) : PURICELE ÎN URECHE
— ora 20 ; Teatrul Mic : CUM SE 
JEFUIEȘTE O BANCĂ — ora 20 ; 
Teatrul „C- Tănase” (Sala Savoy) : 
BIMBIRICĂ — ora 19,30 ; Teatrul 
„C. I. Nottara" (Bd Magheru) : 
ADIO CHARLIE — ora 19,30 ; 
Teatrul „Ion Creangă" : PINOC
CHIO — ora 16 ; Teatrul „Țăndă
rică" (Cal. Victoriei) : PETER PAN
— ora 17,30 ;.(Str Academiei) : DE 
CE A FURAT ZMEUL MINGEA —

ora ; Circul „Globus" : CIRCUS 
EXPRES — ora 19,30.

MIERCURI, 31 MARTIE 1971
• 18,00 Unlversal-șotron' — en

ciclopedie pentru copii • 18,30
Economie, știință, conducere. Din
colo de azi Pledoarie pentru sim
țul , perspectivei. Investigație la 
Uzina „1 Mal" din Ploiești « 19,00 
Moment folcloric cu Irlna Micuț
• 19,10 Tragerea pronoexpres
• 19,20 1001 de seri „Punguța cu 
doi bani" (III) • 19,30 Telejurnalul 
de seară a 20,00 50 de ani, In 50 
de evocări — Anul 1937 • 20,10 
Telecinemateca : „Marele Gatsby" 
— ecranizare după cunoscutul ro
man al lui Scott Fitzgerald. în ro
lurile principale : Alan Ladd șl 
Betty Field. Premieră pe țară
• 21,40 Poșta TV de Ion Bucheru
• 21,55 Cadran International
• 22,30 Bucuriile muzicii. Cvarte
tul în La major K V. 464 de W. A. 
Mozart tn Interpretarea Cvartetu
lui Juilllard * 22,50 Telejurnalul 
da noapta.

A APĂRUT NR. 3/W1 
AL REVISTEI :

TÎNĂRUL LENNIST
din SUMA* :

• * * — Luciditatea angajării
noastre politice ; * * * — Hotărâ
rile Congresului al IX-lea al 
U.T.C, prind viață ; » * * _ prin
cipiile noului statut în acțiune

SEMICENTENARUL 
PARTIDULUI COMUNIST 

ROMAN
Ion Nicull, Al. Bulcan — Am

plitudinea memoriei ; Constantin 
Paraschivescu-Bălăceanu — Pri
mul Congres al comuniștilor — 
primul proces ; Tudor Ștefăneseu
— Fasciștii ucideau tinerețea.

ȘTIINȚELE ȘI CONDUCEREA 
SOCIETĂȚII

Cătălin Zamfir — Proprietatea 
organizării ; PomplUu Caraloan
— Integrarea socială a științelor ; 
Cristian Ionescu — Opinii privind 
specializarea cadrelor U.T.C. ; 
Petru Pînzaru — A concepe șl a 
acționa.

EDUCAȚIA PRIN MUNCA — 
PENTRU MUNCA

Valerlu Stoiu — Sentiment ple
nar : Bucuria de a fi util.

DEZBATERILE T.L.
♦ • * — Tineretul — factor de 

transformata.

CARNET POLITIC
Felicia Antip — Solidaritate 

activă ; Petru Popescu — Dincolo 
de cuvinte, printre idei și emoții. 
ORIENTARE PROFESIONALĂ — 

INTEGRARE SOCIALA
Prof. univ. dr. Nicolae Mărgl- 

neanu — Alegerea profesiei — în 
armonie cu interesele sociale și 
personale.

★
Conf. univ. N. Huscariu : Comu

na din Paris.
SOCIOLOGIA TINERETULUI

Fred Mahler — Procese demo
grafice — procese sociale ; Miut- 
cio Semov — Premise și obiective 
ale unor cercetări longitudinale 
complexe

FILOZOFIE ȘI ȘTIINȚE SOCIALE
Conf. univ dr. Gh. Enescu — 

Actualitatea spiritului cartesian ; 
Dr. N. Copoiu — Rosa Luxem
burg — un temperament de luptă
tor.

UNIVERS UMAN
Conf. univ. dr. Ionel Achiin — 

Ritmurile culturii contemporana.



" MENȚIUNE

STRĂMOȘII
EMIL MATEI

Liceul din Corund, Satu Mare

Vin de departe, tulburați de liniști, 
Strămoșii despletiți în iederi, 
în dansul lor culorile-și decid 
Nuanțele zbătîndu-se-n lumină.

Si țara-i eînt de buciume în mine.
Și dragoste celestă înflorită-n iriși
Roș amurg pe buze, pădurile în plete, 
Rîurile-n tîmple și umerii în munți.

La masa țării au venit să guste 
Aromele din vinurile sacre.
Toastînd în cinstea vremilor auguste 
Vin strămoșii, de departe vin.

Aduceți ulciorul și blide-nflorațe 
Si pîine si sare aduceți aici. 
In noi e altarul aducerii aminte 
Prin noi strămoșii de departe vin.

SUPLIMENT
LITERAR-ARTISTIC

AL „SCÎNTEII TINERETULUI"
PENTRU ELEVI

nr.
39

19 7 r

Desene de DANT BR1NZE1

PRIMĂVARĂ MAI DEVREME
GABRIEL STĂNESCU

Liceul „Matei Basarab", București

Se limpezește cerul 
într-un alt hotar 
adunîndu-se cu sine. 
Dreapta ne stă aprigă 
din părinți 
de ni se pare 
că se clatină odată 
cu cerul — 
jumătate alături.

Astrul ni se mută 
cîteodată din cîmp 
pe umeri 
într-o nouă lege 
a mișcării — 
și am putea 
să spunem cu ochii 
ce n-am spus 
niciodată cu glasul, 
și am putea 
să alegem cu fapta 
ce n-am ales 
niciodată cu gîndul.

Se face lumină egal 
în toți — 
uneori din păsări, 
alteori din ape 
căci în fiecare zidire 
am pus 
cîte un bărbat drept 
dintre noi — 
luminat de foc, 
apărat de scut.

Tntr-un bob de grîu 
se coace o pîine, 
într-o gleznă de pădure 
întîrzie un fluier.

Undeva, flori imense 
ard
în loc de cuvinte 
și plutește egal 
mireasma 
ca pentru o nuntă

încă nesărbătorită 
de noi.

Cînd soarele trece 
prin umerii mei — 
în punctul acela 
fără sfîrșit 
mă mut în alți ochi 
mai strălucitori 
decît ai mei, 
mă mut în alte brațe 
mai puternice 
decît ale mele, 
căci vreau să respir 
un suflet curat 
de prieten 
căci vreau să cred 
că primăvara asta 
a luminat o clipă 
mai devreme 
în case
și din cauza mea.

în amintirea eroilor Griviței 

O lege aspră ne-a fulgerat bărbații

în lumină
însîngerînd cu păsări mari zăpada—

De-aceea poate că-ntre noi

se-aprind ninsorile-nadins.

De-aceea poate-am pus

să se desfacă alb

un zbor de inimi ca un rîu—

De-aceea poate și garoafele

sînt roșii.

i------ -
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V. _________

MIL MATEI — Liceul din Corund

PREMIUL I
PAUL BALAHUR — Liceul „C. Negruzzi" — lași

PREMIUL II
DANIELA IORDACHE — Liceul din Gâești; CONSTANTIN MA- 

__ p_ ,..i j:- c:._ u:-.*: . Mirni ac dekiiii?' i d __  

București 

PREMIUL III
IRINA GORUN — Liceul „M. Sadoveanu"

LÂNGĂ — Liceul din Balș ; IOAN GHEORGHIȘOR — Liceul indus
trial de chimie — Brașov

MENȚIUNI
GABRIEL STĂNESCU — Liceul „Matei Basarab" — București ; E-

Liceul din Fierbinți ; NICOLAE PENIUC — Liceul „P. Groza

București ; MARIAN

1
i
{

j
î
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PATRIEI
Patrie — imensă columnă vie, 
încă un cerc îți adîncește inima în timp 
Și cumpăna libertății
Sprijinită de soare și veșnicie
Se înclină
Cu izbînda fiecărui anotimp 
Tot mai mult spre lumină.
Fiecare clipă e un început și o împlinire 
Un cîntec solemn, rostit spre infinit, 
Rotire deplină spre lume 
Cu strigătul lutului în mit 
Tărîm de aur rupt din soare 
Cu nume de doină și eroi 
Tărîm în sîngele nostru intrat 
Din care semințele primesc lumină și ploi, 
Tărîm al marii epopei 
Unde timpul se scurge mai

repede și mai curat.
MIHAI OGRINJI 
Liceul nr. 1 Vaslui

ACOLO E TARA
PARTIDULUI
Lîngă visele noastre 
vin sevele fierbinți 
acoperind coloanele... 
Pe umerii țării, porumbeii 
iubesc diminețile 
lîngă tine, PARTID.
Roadele au dat în pîrg 
și punțile se arcuiesc 
mai tulburate 
în inima voievozilor 
ca un rug nerotit.

THEODOR RAPAN 
Liceul din Roșiorii de Vede

Se deschid stele ca bobocii de crin
Și rouă adoarme-n petale ;
Parfumuri istorice din veacuri trecute— 
Acolo nu-i vînt. 
Ci poate doar doină ;
Acolo nu-s stînci,
Ci numai voință ;
Și-atunci nu-s uriași
Ci noi...
Acolo-i țara
Și-n noi .simțim ceva adînc,
Ca țipătul păsărilor
Noaptea ;
Simțim cum cimitire întregi de strămoși
Tși freamătă crucile și florile-n noi ;
Acolo undeva, 
în noi, 
Acolo-i țara—

ADAM DINU
Liceul „Gh. Șincai“ — București

'► Sub soarele de Mai.

i* Desen de MARIANA ȘOVĂREL

De-ar fi spre soare să-ți ridic columnă 
Partidule, de ziua ta aleasă, — 
Aș căuta în munți un brad înalt
Și l-aș ciopli ca pe un stîlp de casă...

PAUL BALAHUR

E țara în noi o vioară, deplină 
înfiptă cu-adînci rădăcini în pămînt, — 
Iar timpul e-n fagure greu de lumină 
în mii de semințe și visuri răsfrînt.

Și-n cumpăna ierbii de mai încolțește 
Genunchiul strămoșilor strîns ca o roată, — 
în pieptul pămîntului, sevele ard 
în spic dăruindu-se-ntreg și deodată...

PAUL BALAHUR

în bucuria Meșterului Manole, 
Ana a devenit fîntîna de lacrimi...
în aripile frînte ale meșterilor zidari 
zăcea maifrumosul altor zidiri...

Pășesc înfrigurată în aula marei sărbători...

50 de trepte 
pe scara fierbinte... 
Peste cîte tăceri, 
Peste cîte morminte ? !

DANIELA IORDACHE

A fost întotdeauna un gînd 
întotdeauna am știut că a curs sînge, 
Dar cît sînge a curs, nu.
Am auzit de morții tăi. 
Le-am văzut ochii în cărți 
Obișnuiți și buni deși văzuseră multe 
Și multe au îndurat.
Dar eu ?
Eu n-am văzut nici măcar o urmă de sînge.

NICOLAE PENIUC

Există o jumătate de timp 
în care simt țara 
Suind în mine, 
Și colțurile strîmte 
întinse de prea plin 
Ca de-o mireasmă, ca de-un adînc neștiut. 
Există o altă jumătate de timp 
Cînd eu sînt țării Atlas
Și puterea mea se risipește 
Ca sămînța în cutele cîmpiei

IRINA GORUN

REZULTATELE CONCURSULUI NOSTRU
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DE-AR FI SPRE SOAL- SĂ-ȚI RIDIC COLUMNA 

PARTIDULE, DE ZIUA TA ALEASĂ, — 

AȘ CĂUTA ÎN MUNȚI UN BRAD ÎNALT 

Șl L-AȘ CIOPLI CA PE UN STÎLP DE CASA...

PREMIUL I

PAUL BALAHUR
Liceul „C. Negruzzi" — Iași

INSCRIPȚIE
PE COLUMNĂ

De-ar fi spre soare sâ-ți ridic columna 
Partidule. de ziua ta aleasă. — 
Aș căuta în munți un brad înalt 
Și l-aș ciopli ca pe un stîlp de casă...

Cu păsările cerului și dorul
Și ape limpezi și ciorchinii plini, 
Rîuri de grîu în care-not cu vara
Și timpu-mi sapă-n umeri rădăcini...

Și stelele, și fluierul de fag 
Care le-ngînă mersul și răsună,
Și secera înmugurind în lan
Și sînii fetei care dor de lună...

Și hora ceasurilor, sărbătoare, — ~ 
Cu-adînci inele-n paltini să rămînă,
Și doina voinicească, cu călcîiul, 
Flăcăilor, înfipt ca-ntr-o fîntînă...

Și m-aș zidi cu neamul meu întreg 
De voievozi, păduri nemuritoare, 
Și dintr-un stîlp de casă ți-aș ciopli 
Coloana ta de slavă și-nchinare... ANOTIMP TBR

E țara în noi o vioară, deplină 
înfiptă cu-adînci rădăcini în pămînt. — 
Iar timpul e-n fagure greu de lumină 
în mii de semințe și visuri răsfrînt.

Și-n cumpăna ierbii de mai încolțește 
Genunchiul strămoșilor strîns ca o roată, — 
în pieptul pămîntului. sevele ard 
în spic dăruindu-se-ntreg și deodată...

Iar grîul metalic se-aude plesnind 
nervura brățării de foc și rugină, 
în boabele mari, rădăcinile noi 
Se-ntorc cum catargele mării se-ntorc 
Să fie în țară, și-adînc să devină...

Căci țara e-n noi o vioară deplină 
înfiptă cu adînci rădăcini în pămînt, — 
Iar timpul e-un fagure greu de lumină
In mii de semințe și visuri răsfrînt...

Desen de DANY BR1NZEI

IOAN GHEORGHIȘOR
Liceul industrial de chimie -— Brașov

RAPSODII
I

Milioane de inimi s-au aprins
Flacăra de singe cald a lor
a incendiat aerul vieții 
și-au ajuns 
pină la soare 
și pină Ia senin limbile 
visătoare.
Cred că vor arde pietrele.
Cred că vor arde pietrele 
fără inimă,
ascultindu-ți pulsul.
Românie.

II

Pentru mine sensul zborului obișnuit 
e altul. Știi,
orice vis e un proiect 
pentru a doua zi.

• Orice planetă e un obiect
». ce ne va iubi în curind,
’ , aflînd

că-i sintem prieteni.
Sînt prins în hora clipelor de aur 
Și n-o să mă desprind nicicînd, 
nicicînd.

J III
ț Sunetul lucrurilor

pătrunde jn mine printr-un cuvînt. 
Cjt voi urca spre virful 
templului timp 
în mine va fi un cuvînt :
Partid, 
un dor. un legămînt.

IV

Era nebun cerul,
Plînsese zile-n șir,
iar intr-o dimineață
se trezi născind albastrul 
fir cu fir 
din apă.
De ce-ai plîns, cerule ?
Durerea ta
a curs în rîurile reci de lacrimi 
nu în noi.
Tristețea ta
N-am înțeles-o și n-am știut 
s-o alintăm.
Erau așa de tulburi 
lacrimile tale...
S-au adunat pe uliți și în case, 
în bobul încolțit, dar n-au 
pătruns în noi.
în soare era potop de ape ;
în noi cu fiecare clipă, 
rînd pe rînd, 
se adunau și se spărgeau 
boabele mari de demnitate. 
Să nu plingi. o. cerule, 
sînt prea amare lacrimile tale 
și nu ne-or fringe inima 
nicicînd.

V

Salută-I pe omul ce-nvinge pămîntul 
Comori căutind în adîncul său negru. 
Tresărind cînd un bob i-nflorește sub ochi 
Născînd din sudoarea ce-i udă veșmintul.

Salută-1 pe omul ce-nvinge metalul. 
Scăldîndu-și în roșul luminii pleoapa 
Privind fericit cum sub apriga-i mină 
Se naște-n cuptor, fără plînset, oțelul.

PREMIUL
VI

Gindurile trec in zori pe la mine ; 
eu le împart
lucrurilor și celor dragi.
Copacilor nu Ie dau nimic 
pentru că au destule.
Pietrelor nu Ie dau nimic 
pentru că nu mă iubesc.
Au mai rămas apele, oamenii 
Soarele și TU
O să Le cer iertare lor 
și-o să-ți trimit intreg 
buchetul tie : Ia aniversare.

Acolo, sub o margine de cer
Unde pămîntul face-ntîiul pas 
La Porțile de Fier, pe șantier
Un zîmbet de mîndrie mi-a rămas.

Spre soare-urcînd etaj după etaj 
Mi-am alungat din suflet nostalgia 
Și simt cum cîntă-n mine bucuria
De-a fi trăit o zi lingă baraj.

în apa rece strînsă-n clești de dor 
Inima se va naște pentru noi, 
Mlădițele sădite-n viitor 
Urmașiî-atîtor veacuri de eroi.

Părinții noștri cît te-au vrut, lumină, 
în cîte nopți pe drum s-au rătăcit I 
în viața lor de întuneric plină
Ai fost un vis. vis drag, cît te-au iubit U,

Răsare soarele pe șantier 
în ochii mei răsare-o nouă zi,
Acolo, sub o margine de cer 
Am înțeles ce-a fost si ce va fi !



E TARA ÎN NOI O VIOARĂ, DEPLINĂ

ÎNFIPTĂ CU-ADÎNCI RĂ DĂCINI ÎN PĂMÎNT, —

IAR TIMPUL E-N FAGURE GREU DE LU MINĂ 

ÎN MII DE SEMINȚE Șl VISURI RĂSF RÎNT.

PREMIUL II

DANIELA IORDACHE
Liceul din Găești

Ne-mpodobim...
Dacă din anii tăi 
scad anii mei de fericiri, 
îți rămîn iernile 
cu toate vremuirile lor...

Ghioceii care-au răzbit 
ghețurile iernilor tale, 
sîngerînde, 
trebuie să fi fost roșii ; 
de aceea, 
în primăverile anilor de școală 
ne-mpodobim umerii 
cu amintirea lor.

De ee elegii 1

Mulți cred că vremea elegiei a trecut—
Eu o simt totdeauna alături.
Ce slabi am fi fără ea !
Să faci din suferință suprema bucurie 
e menirea florilor 
care mor oferindu-se.

...Și toți eroii au învățat de la flori.

în bucuria Meșterului Manole, 
Ana a devenit fîntîna de lacrimi... 
în aripile frînte ale meșterilor zidari 
zăcea maifrumosul altor zidiri...

Pășesc înfrigurată în aula marei sărbători.-

50 de trepte
pe scara fierbinte—
Peste cîte tăceri, 
Peste cîte morminte ? !

Desen de
DANY BR1NZEI

Desen de

Desen de
DANY BR1NZE1

IRINA GORUN
Liceul „M. Sadove/mu“ — București

Rădăcini
Goana puterii în pămînt și-n mine
Nu-i nestatornică joacă,
Ci trecerea grea, însemnată
Ca a nisipului drămuit de * 
Pocalul clepsidrei.
Există o jumătate de timp 
în care simt țara
Suind în mine,
Și colțurile strimte
Întinse de prea plin
Ca dc-o mireasmă; ca de-un adine neștiut. 
Există o altă jumătate de timp
Cînd eu sînt țării Atlas
Si puterea mea se risipește 
Ca sămînța în cutele cîmpiei 
In apa leneșă curgînd
Pătrunde fluviul subteranei mele. (
Nedrămuită trecere, trecere — aprinsă 
Vitează împărțire, de-o parte eternitatea 
De-o parte anii mei, numărații.
Trîntă vitează
Ca a voinicului
Pătruns în țărină de la glezne 
Și pină-n adîncul privirii.

MARIAN LÂNGĂ
Liceul Balș — Olt

ZIDIM
Zi <1 ini mereu —
CU cîte o unghie așezăm cărămida
Ia temelie, mereu.
Pe cozi de linguri albe
ne-au scurs strămoșii-n sînge meșteșugul. 
Cu ochii spre stele, mereu,
calfe, meșteri mari, zidim forme 
după imaginația cerului,
locașe-n ochi de apă stors 
din truda noastră-n stropii de sudoare.

Pentru azi, pentru miine» 
pentru oricînd, zidim ;
•unoaștem doar setea ziditului, 
și-atît vrem să atingem pămîntul stelelor 
îneît semănăm cărămizile în palme 
și zidul crește din trupul nostru.

CONSTANTIN MARIN
Liceul din Fierbinți

PA TRIEI
Desfuiorat molatec părul tău 
Mă ninge-atît de orbito' în suflet !
Colinda susurînd spre anul nou 
Cu gurile fîntînilor în umblet.

Din tine-ncepe focul primei zile.
Printr-un inel de-azur mi-e parcă trupul tras 
Simțind cum totul nesfîrșește-n tine 
Ca apa spre izvoare întoarsă pas cu pas.

PATRIUM CARMEN
Ți-au înflorit pe chip atîtea semne 
Sub care drumurile prind să fiarbă 
Prin pașii noștri împlîntați în vreme 
Și-ntretăiați cu-ai ciutelor din iarbă.

Cînd peste puntea-n boltă de baladă 
Tresare frunza-n cîntec de trireme, 
Las liniștit tăcerile să cadă 
Și te găsesc născută-ntre poeme.

Sînt mai bogat ca timpul că te am 
Și că te cînt, și că mă ții, și că te apăr 
Sînt mai bogat ca timpul fiindcă-n ram 
Simt veșnicia-nfiptă de Luceafăr...

NICOLAE PENIUC
Liceul „Petru Gioza“ București

A fost dintotdeauna 
un gînd

A fost dintotdeauna un gînd
Și dorința de a-l scrie,
Dar a fost întotdeauna
Și teama că brațul îmi este prea slab,
Că nu te știu decît din vremea 
în care-ngenuncheaseși pe dușmani.

A fost întotdeauna un gînd 
întotdeauna am știut că a curs sînge, 
Dar cît sînge a curs, nu.
Am auzit de morții tăi,
Le-am văzut ochii în cărți
Obișnuiți și buni deși văzuseră multe
Și multe au îndurat.
Dar eu ?
Eu n-am văzut nici măcar o urmă de sînge.

A fost întotdeauna teamă
Că ce pot eu este mult prea puțin
Pentru două decenii de senin
Și pentru toată această lumină.

1
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Marți, după-amiază, s-a îna
poiat în Capitală tovarășul
Mihai Gere, membru supleant
al Comitetului Executiv, secre-
tar al C.C. al P.C.R., care a ; 5
participat la lucrările celui
de-al III-lea Congres al Parti-

e; a
W:

------ ----- ai

DECORĂRI LA CONSILIUL DE STAT
La Consiliul de Stat al Repu

blicii Socialiste România a avut 
loc marți dimineața solemnitatea 
decorării unor ofițeri, subofițeri 
și militari în termen, din cadrul 
Grupului de pompieri al județu
lui Galați, care au acționat cu 
promptitudine la stingerea in
cendiului izbucnit pe vasul gre
cesc „Vracos", aflat în portul 
Galați.

Inmînd decorațiile în numele 
Consiliului de Stat, al tovarășului 
Nioolae Ceaușescu, personal, to
varășul Gheorghe Stoica, membru 
al Consiliului de Stat, a felicitat 
pe cei dinstinși pentru eroismul 
și abnegația de care au dat do
vadă la salvarea unor importante 
bunuri materiale și vieți ome
nești, le-a urat noi succese în 

mila lor misiune.

Colonelul loan Costea și ingi
nerul Vasile Caraman au adresat, 
în numele celor decorați, calde 
mulțumiri oonducerii de partid 
și de stat, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru înaltele dis
tincții acordate, exprimîndu-și 
hotărîrea de a se pregăti neobo
sit și de a îndeplini cu cinste 
toate misiunile ce le vor fi în
credințate.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Cornel Onescu, ministrul afaceri
lor interne, general-locotenent 
Pamfil Tatu, oomandantul trupe
lor de pompieri din Republica 
Socialistă România, ofițeri su
periori din M.A.I.

(Agerpres)

dului Socialist Italian al Uni
tății Proletare.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni erau prezenți tovarășii 
Ion Iliescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass și Nicolae Guină, șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., acti
viști de partid.

Acțiuni complexe, atractive N-ați șefia, dă-mi șefia!
(Urmare din pag. I)

PLENARA CONSILIULUI CENTRAL 
AL UNIUNII CENTRALE A 

COOPERATIVELOR DE CONSUM
Marți au avut loc în Capita

lă lucrările plenarei Consiliu
lui Central al Uniunii centra
le a cooperativelor de con
sum. Au participat reprezen
tanți /ai conducerii unor mi
nistre și organizații centrale 
oh v ști, președinți ai uniuni- 
n >r județene ale cooperati- 
v . >r de consum, specialiști 
dm CENTROCOOP.

Pa ordinea de zi a plenarei 
au fost înscrise următoarele 
probleme : activitatea econo- 
mico-financiară a CENTRO- 
COOP și a unităților sale pe 
anul 1970, repartizarea bene
ficiului ; planul de venituri 
și cheltuieli pe anul 1971 ; 
activitatea desfășurată de Co
misia de Cenzori a CENTRQ- 
COOP de la Congresul al 
V-lea și pînă acum ; modul 
cum s-a îndeplinit planul de 
investiții pe anul trecut și mă
surile pentru îmbunătățirea 
muncii în acest domeniu.

Participanții la dezbateri au 
subliniat realizările obținute 
de unitățile comerțului coope
ratist în aprovizionarea popu
lației sătești, în contractarea 
și achiziționarea produselor

agro-alimentare, în activitatea 
de construcții, producție in
dustrială și prestări de servi» 
cii și deservirea populației, au 
fost analizate lipsurile care au 
existat și cauzele acestora, și 
s-au făcut propuneri care să 
ducă, în viitor, la satisfacerea, 
în mai bună măsură a cerin
țelor crescânde ale locuitorilor 
din mediul rural.

O atenție deosebită s-a a- 
cordat preocupărilor, măsuri
lor și acțiunilor ce se între
prind de către unitățile co
merțului sătesc în cinstea se
micentenarului partidului.

Plenara Consiliului Central 
al CENTROCOOP a stabilit 
un amplu plan de măsuri me
nit să ducă la îmbunătățirea, 
în continuare, a activității 
cooperației de consum, dezvol
tării bazei tehnico-materiale 
a acesteia, modernizării co
merțului sătesc, ridicării cali
ficării lucrătorilor, deservirii 
populației.

In încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvîntul Dumitru 
Bejan, președintele Uniunii 
Centrale a cooperativelor de 
consum.

Marți s-a semnat la București o 
convenție privind colaborarea 
tehnico-științifică între Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Albania.

Convenția stabilește măsuri 
pentru dezvoltarea în continuare 
a activității de colaborare tehni- 
co-șțiințifică dintre cele două țări 
în diferite domenii de activitate.

Din partea română, documen
tul a fost semnat de Grigore 
Bargăoanu, vicepreședinte al Co
misiei guvernamentale de colabo
rare și cooperare economică și 
tehnică, iar din partea albaneză 
de Pupo Shyti, vicepreședinte al 
Comisiei planului de stat.

Prima promoție de subingi- 
neri a celei mai mari universi
tăți tehnice a țării — Institutul 
politehnic din București, alcătui
tă din 140 de tineri specializați 
în energetică, metalurgie, tehno
logia construcțiilor de mașini, 
chimie și transporturi, s-a pre
zentat, marți dimineața, în fața 
comisiilor de repartizare. Ei se 
alătură celor peste 600 de sub- 
ingineri, pregătiți în cadrul altor 
institute din București, Iași, 
Cluj, Timișoara, Brașov, Galați, 
Petroșani și Ploiești.

activă a masei de tineri la toate 
acțiunile organizate în centrele 
de pregătire. Acest spor de a- 
tractivitate a fost deja realizat 
intr-o anumită măsură, în spe
cial prin îmbunătățirile pe care 
le-au cunoscut, în ultimul timp, 
programele de pregătire, orien
tate cu prioritate în sensul ac
centuării și îmbogățirii acțiuni
lor cu caracter practic-aplicativ. 
De un deosebit succes s-au bu
curat in rîndurile tinerilor con
cursurile aplicative „Pentru pa
trie" și „Țintașul de elită". în 
direcția diversificării, ca să mă 
refer numai la pregătirea fizică 
aplicativă, există deja, la ora ac
tuală. o multitudine de variante 
în funcție de relief, de specificul 
zonei geografice, de alte parti
cularități locale. Bunăoară, în 
centrele aflate în zona muntoasă 
pregătirea fizică cuprinde învă
țarea schiului, lecții practice de 
alpinism ; in centrele plasate în 
preajma rîurilor sau lacurilor se 
învață înotul sau, acolo unde e- 
xistă posibilități, se practică u- 
nele ramuri ale sportului nautic.

In perspectivă ne propunem 
ca organizațiile U.T.C.. acționând 
în direcția realizării ritmice si 
calitative a programului de in
struire in rindul tuturor catego
riilor de tineri, să se preocupe 
mai intens de dezvoltarea con
cursurilor și demonstrațiilor 
practice, de extinderea cercurilor 
tehnico-aplicative pe lingă în
treprinderi, unităti școlare, clu
buri si asociații sportive.

Care sînt celelalte modali- 
prin care preconizați spori- 
interesului tinerilor pentru

CRONICA
U. T. C

Marți, 30 martie, a sosit în 
țară delegația C.C. al 
U.T.C., condusă de tovară
șul Aurel Stoica, secretar al 
C.C. al U.T.C., care a parti
cipat la cel de al XIX-lea 
Congres al Federației Ti
neretului Comunist Italian.

La sosire, pe aeroportul 
București-Otopeni 
de față tovarășul 
Nicolcioiu, secretar 
al U.T.C., activiști 
al U.T.C.

tați 
rea 
activitatea de pregătire pentru 
apărarea patriei ?

— Introducerea aplicațiilor în 
teren, participarea detașamente
lor de tineri în uniforme albastre 
la aplicațiile gărzilor patriotice 
sau unităților militare sint alte 
elemente de natură să amplifice 
interesul tineretului nostru pen
tru activitatea de pregătire ; in 
același cadru se înscrie prezența 
tinerilor la diferite momente și 
activități solemne — parăzi, de-

filări, marșuri la locuri și mo
numente istorice, gărzi de onoa
re, deschiderea și închiderea fes
tivă a anului de pregătire, de
cernarea drapelului de centru 
fruntaș în pregătire etc.

O modalitate nouă, prin care 
intenționăm să ridicăm, de ase
menea, gradul de atractivitate a 
pregătirii tineretului pentru apă
rarea patriei este participarea 
detașamentelor de tineri la acti
vități de reală și nemijlocită u- 
tilitate socială. Mă refer, spre 
exemplu, la acțiunile de spriji
nire a grănicerilor — în centrele 
de pregătire din zonele de fron
tieră existând deja cercuri cu 
specific grăniceresc — la cele 
de sprijinire a miliției, mai ales 
sub forma controlului și dirijă
rii circulației (se va oontinua, 
astfel, o preocupare și o formă 
de activitate existentă în perioa
da pionieratului). Ne mai pro
punem ca detașamentele de ti
neri să ofere un ajutor efectiv 
la paza și apărarea avutului 
obștesc, la menținerea ordinii 
publice cu prilejul feluritelor 
manifestări de amploare, să par
ticipe activ și operativ la preve
nirea și stingerea incendiilor. Ia 
înlăturarea efectelor unor alte 
calamități naturale — așa cum 
au făcut-o și pînă acum în repe
tate rînduri.

îp aceeași ordine de idei, res
pectiv creșterea atractivității 
programului de pregătire. în ta
berele pentru studenți și elevi 
programul va cuprindă elemente 
de pregătire și concursuri apli
cative, care vor fi introduse și 
in pregătirea tinerilor între 14— 
18 ani ; în același sens va fi îm
bunătățit și sistemul de pregă
tire al studenților și elevilor din 
școlile de specializare postlicea- 
lă. eu un accent deosebit pe ca
drul tehnico-aplicativ.

Firește, această orientare im
pune, totodată, și o preocupare 
constantă pentru îmbunătățirea 
corespunzătoare a corpului de 
comandanți, creșterea interesu
lui acestora pentru perfecționa
rea procesului de instruire.

De asemenea, se simte nevoia 
creșterii răspunderii organelor 
și organizațiilor U.T.C. față de

au fost 
Vasile 

al C.C. 
ai C.C.

PRODUCȚIA DE CĂRBWE
(Urmare din pag. 1)

cînd dar zîmbetul nu se vede pe 
fundalul cărbunelui — și nu sa 
despart nici o clipă de cele două 
elemente inseparabile ale mese
riei : lampa de miner și sacul de 
pînză. Trec pe lîngă linia vago- 
neților, întâlnesc oameni care își 
văd de treaba lor, fără să dea im
portanță trecerii noastre și încerc 
să mă apropii mai mult de ei, să 
le arăt că îi cunosc mai demult, 
adresîndu-le salutul atît de des 
repetat aici: „Noroc bun". Dar 
ei înțeleg poate intenția mea 
stângace, văd de departe că nu 
sînt „de-al casei" și-mi răspund, 
familiar și respectuos în același 
timp ; „Sâ trăiți".

Cel dintâi om pe care-1 cunosc 
CM adevărat, atît cît poți cunoaș
te wn om la lumina nesigură a 

Arilor, sub machiajul cărbune- 
+te șeful de brigadă NICO- 

J^ENACHE, conducătorul u- 
ia din brigăzile cu care se 
mdrește mina. Cei 38 de briga-
ri ai săi, împărțiți pe toate 
i schimburile, au deschis aba- 
il acesta frontal anul trecut, 
trimestrul IV. Acum se află la 

3 metri distantă de capăt. Dis- 
,țele nu se măsoară însă în 
îtri aici, ci în tone de cărbune, 

,r șeful de brigadă ține să-mi a- 
tragă atenția discret, printre al
tele : „Băieții mei scot 750 tone 
pe schimb, adică 20—21 000 tone 
pe lună". Nu realizez exact ce 
reprezintă cifrele, ar trebui poate 
să le transform în număr de va- 
,oneți sau eventual din nou în 
netri pentru a înțelege valoarea 
ir. Prefer să întreb însă altceva,

> ce le-a spus oamenilor săi 
•ăieți". „Poate pentru că am și 
i 14 ani de cînd lucrez aici yi 
nt mai în etate decît toți. Dar 
pentru că mulți din ortacii mei 

it intr-adevăr tineri, în partea 
îrstei. Aici în mină tinerii se 
dună de obicei în jurul celor 

nai maturi și se formează așa un 
•ucleu închegat, în care cei mai 
inert, cei care vor să rămină, 
nvață să lucreze cu adevărat".

Un adevăr pe cît de simplu, pe 
dt de tranșant: cei care nu vor 
i lucreze pleacă, sînt siliți s-o 
ică pentru că aid nu e loc de- 
t pentru cei din prima cate

gorie. Așa e mai bine și pentru 
unii, și pentru alții. Despre a- 
ceiași tineri, cei care rămîn, am 
stat de vorbă și cu șeful secto
rului IV al minei, VIRGIL 
URSU. Mi-a spus că i-au trecut 
mulți prin mînă în cei 18 ani de 
cînd lucrează în mină „fără în
trerupere", după cum a ținut să 
adauge. Mulți au ieșit ingineri 
pricepuți, și ei oameni de nădej
de ai minei, sub îndrumarea sa. 
Dar acestui motiv de mândrie i 
se alătură un altul: acela că 
Virgil Ursu este poate cel mai 
vechi miner al Vulcanului : 
„Nu știu, nu sint sigur dar am, 

d^um, 18 ani, cu doi ani mai 
Ir- in decît împlinește mina în- 

luna aceasta, de la redeschi
sa ei. îmi place să cred că 

crescut o dată cu mina, ur-

cînd în același timp cu ea de 
la cele 350 tone producție zilni
că, la cele peste 2 000, cît scoa
tem azi".

Și, firesc, pentru că ne aflam 
în ajunul unui asemenea mo
ment de bilanț și de sărbătoare, 
discuția s-a oprit cîteva clipe la 
dezvoltarea întregului oraș Vul
can, la creșterea pe care a cu” 
noscut-o și el, alături de mină : 
„îmi aduc aminte — pe atunci 
cea mai mare casă din Vulcan era 
casa popii. Acum avem numai 
blocuri aproape o sută, ceea ce 
înseamnă în total 6 500 de apar
tamente pentru mineri".

De la cel mai vechi om al 
minei la cel mai tînăr șef de bri
gadă saltul nu este deloc ameți
tor, ci o trecere mult mai sim
plă, de la un om la altul. L-am 
cunoscut și pe acesta, se numeș
te TUDOR MOLDOVAN și la 
cei 27 de ani ai săi conduce deja 
de doi ani o brigadă și este loc
țiitorul secretarului U.T.C. din 
sectorul III. Brigada sa lucrea
ză la pregătiri în steril, pregă
tește, cu alte cuvinte, frontul de 
lucru pentru deschiderea abata
jelor. Aici, unitatea de măsură a 
efortului este alta — metrul cub : 
„Am avut de făcut 2,81 metri 
cubi, am realizat 3,75. în cins
tea Congresului U.T.C. ne-am 
angajat să dăm 10 metri, am dat 
18" — și așa mai departe. în 
acest punct al înregistrării strict 
statistice a cantităților, argumen
tarea trebuie întreruptă pentru a 
face loc unor amănunte indispen
sabile : cei mai mulți membri ai 
brigăzii sînt, bineînțeles, uteciști, 
fapt care este cît se poate de fi
resc pentru un șef de brigadă, el 
însuși tînăr : „Pot spune chiar că 
am urmărit acest lucru, recrutîn- 
du-mi oamenii încă de la anga
jare. Știam că așa cum îți crești 
muncitorii, așa îi ai și voiam să-i 
am așa cum îi cresc eu. Dova
da cea mai bună este că lucreir 
ză și acum în brigada mea". A- 
ceastă brigadă a fost una din 
formațiile ce au ocupat un loc 
fruntaș în cadrul unei ample în
treceri inițiate de organizația 
U.T.C. în cinstea congresului al 
IX-lea al U.T.C. din februarie. 
„Decada muncii record" a fost 
numită acțiunea și ea a antrenat 
toți tinerii mineri, pe categorii 
de locuri de muncă — după cum 
îmi spunea mai tîrziu MARIN 
CUCU, secretarul comitetului 
U.T.C. al minei. Iar însemnăta
tea sa e dată poate nu atît de 
premiile acordate, cît de faptul 
că a imprimat o anumită ritmi
citate realizărilor și muncii însăși, 
o obișnuință de a acționa mereu 
la nivelul unor cote înalte. „Ofi
cial decada s-a încheiat în ziua 
deschiderii lucrărilor congresu
lui, preciza și Tudor Moldovan, 
însă de fapt continuă în același 
ritm și acum yi va continua pină 
la sfirșitul anului. Acum urmă
rim să ne păstrăm mai departe 
la rezultatele obținute în decadă, 
să le permanentizăm, iar aceasta 
este tot o întrecere".

Dacă nu cumva mai mult decât

atît. Poate că mai curînd este 
succesul cel mai de seamă cu 
care se prezintă întregul colectiv 
de mineri azi, la aniversarea 
minei lor : acela de a se raporta 
mereu la cele mai înalte cote tot 
de el atinse, cote care de multe 
ori nu sînt altceva 
țațele obținute doar 
înainte-

Cînd am ieșit din nou afară, 
am clipit des din ochi în lumina 
prea puternică a zilei de primă
vară și mi s-a părut că mă obiș
nuiesc mai greu cu razele soare
lui decît cu oamenii și locurile 
pe care le lăsasem în urma mea.

decît rezul- 
cu o zi mai

e CAMPIONATELE mon
diale de tenis de masă care 
au loc în orașul japonez 
Vagova au continuat cu me
ciurile din grupele semifi
nale, contînd pentru compe
tițiile pe echipe dotate cu 
cupele „Corbillon" — femi
nin și „Swaythling" — mas
culin. Echipa României, al
cătuită din Maria Alexan
dru și Eleonora Mihalca, a 
obținut două victori). Ieri, 
jucătoarele noastre au învins 
cu 3-2, la capătul unui meci 
pasionant, echipa R. F.- a 
Germaniei, și au întrecut 
cu 3-1 echipa Ungariei, In 
următoarea partidă, selecțio
nata României va întâlni 
pentru stabilirea clasamen
tului grupei semifinale re
dutabila formație a Japo
niei.

• NUMEROȘI spectatori 
au urmărit ieri pe stadionul 
Giulești meciul retur din 
cadrul turneului internațio
nal feroviar de fotbal dintre

selecționatele României, re
prezentată de clubul Rapid, 
și Franței. Fotbaliștii ro
mâni au obținut victoria cu 
scorul de 3-0 (2-0) prin punctele . . ..
(min.
19)
(Blip. . . . _ ____
minutul 8 Răducanu a apă
rat un penalti. Rapid s-a ca
lificat în finala turneului, 
deoarece în primul joc al 
semifinalelor scorul a fost 
egal : 1—1.

marcate de Neagu
11), Petreanu (min. 

și Marin Stelian 
54). De remarcat că în

• A ÎNCEPUT turneul in
ternațional de tenis de la Ni
sa. Ia care participă și jucă
torii români Ilie Năstase și 
Ion Țiriac. în primul tur al 
probei de simplu, Ion Țiriac 
l-a învins cu 7—5, 6—4 pe 
spaniolul J. Guerrero. Alte 
rezultate : Pokorny (Aus
tria)—Chanfreau (Franța)
6—2, 3—6, 8—6; Pala (Ceho
slovacia)—McDonald (Austra
lia) 6—2, 6—2; Barclay (Fran
ța)—Varga (Ungaria) 6—4, 
6—0; Beust (Franța)—Munoz 
(Spania) 6—I, 6—3; Hrebec 
(Cehoslovacia)—Goven (Fran
ța) 6—4, 6—8, 6—4.

întreaga activitate ce se desfă
șoară în oentrele de pregătire, 
mobilizarea tinerilor la acțiuni 
voluntar-patriotice destinate îm
bogățirii, în continuare, a bazei 
materiale, a materialelor didac
tice și ajutătoare, realizing cu 
posibilități locale dispozitive 
simple, modele, planșe, trena- 
joare, piste cu obstacole etc.

— Remarcind intensificarea 
preocupărilor pentru orientarea 
pregătirii tineretului pentru apă
rarea patriei către un profil 
practic-aplicativ — idee subli
niată și la cel de-al IX-iea Con
gres al U.T.C. — e de consemnat 
și necesitatea colaborării U.T.C., 
atît pe plan central cît și pe plan 
local, eu o serie de alți factori 
care dețin, în acest sens, nume
roase posibilități materiale, ca
drele de specialiști necesare. In 
ce măsură sint asigurate spriji
nul și colaborarea acestor 
toii 7

— In activitatea noastră 
primit șl primim un ajutor 
țios, substanțial din partea 
nisterului Forțelor Armate, 
nisterului Afacerilor Interne și a 
Ministerului învățămîntului și, 
într-o anumită măsură de la 
C.N.E.F.S. Diversificarea forme
lor de pregătire, accentuarea ac
tivităților tehnico-aplicative im
pun cu necesitate imbunătățirea 
colaborării cu o serie de fede
rații de specialitate din cadrul 
C.N.E.F.S., cum ar fi cele de na- 
tație, schi, motociclism, zbor cu 
și fără motor, tir, parașutism, 
canotaj, turism-alpinism etc. 
Este necesar — și am primit în 
acest sens promisiuni din partea 
conducerii C.N.E.F.S. — să de
pășim faza actuală, de tratative, 
să trecem la acțiuni comune con
crete. Experiența de pină acum 
ilustrează elocvent eficacitatea 
unei bune colaborări. Ca exem
ple pot să ofer concursul „Tin- 
tașul de elită" in a cărui organi
zare am fost sprijiniți de Fede
rația de tir. ori cercul de alpi
nism inițiat la Zărnești cu spri
jinul Asociației sportive „Celu
loza".

De asemenea, trebuie îmbună
tățită colaborarea eu o serie de 
factori locali care dețin rezerve 
și posibilități suficiente de ridi
care calitativă a formelor de 
pregătire cu caracter tehnioo-a- 
plicativ, de îmbunătățire a bazei 
materiale a pregătirii. Mă refer 
la o serie de întreprinderi, școli 
și asociații sportive care nu vin 
întotdeauna in intimpinarea so
licitărilor noastre. Pe de altă 
parte, centrele de pregătire tre
buie să se preocupe mai mult 
de sporirea cu posibilități pro
prii a bazei materiale.

— In sfîrșit, o întrebare vizind 
actualitatea imediată. Care sint 
acțiunile specifice pe care le vor 
organiza centrele de pregătire a 
tineretului pentru apărarea pa
triei in cinstea semicentenarului 
P.C.R. 7

— Cele mai importante dintre 
aceste acțiuni vor fi vizitele la 
muzee și case memoriale, mar
șuri la monumente si locuri is
torice care atestă momente sem
nificative din lupta și munca 
poporului, olasei muncitoare, a 
Partidului comunist pentru li
bertate socială și nationals', pen
tru construirea socialismului. A- 
ceste acțiuni vor fi întregite cu 
evocări, programe artistice, ser
bări. montaje literar-muzicale, 
focuri de tabără etc, împreună 
cu Federația de motociclism vom 
iniția o ștafetă cu motoretele 
„Carpați" și „Mobra", iar in toa
te județele se va decerna, in
tr-un cadru festiv. Drapelul de 
centru fruntaș la pregătirea ti
neretului pentru apărarea pa
triei.

N-ați lanterna,

dă-mi lanterna !

tic-

am 
pre- 
Mi- 

Mi-

O mi place caruselul, sau jocul de-a șoarecele cu pi- 
I sica, în care s-au prins dragii noștri puștani. în 
I frunte, petroliștii și alb-negrii clujeni își pasează de 

la o săptămină la alta șefia. In subsolul întunecat al clasamen
tului, ceferiștii de pe Someș și marinarii de la Constanța își 
aruncă unii altora lanterna.

Universitatea Cluj — care săptămîna trecută era lideră — a 
pierdut surprinzător la Arad (0—2, cu cadeții de la U.T.A. — 
cotați precar în ierarhia juventistă) și a trecut iar pe locul se
cund, lăsind fotoliul de orchestră Petrolului — învingător, tot 
surprinzător, in fieful Rapidulețului aflat probabil cu gindul la 
apropiatul turneu in străinătate. Așadar, pe locui I : Petrolul, cu 
28 de puncte și golaveraj 34—17 (+17). Pe locul II : „U“ Cluj, 
cu 26 de puncte și golaveraj 34—19 (+15). Ajuns aici, îmi îngădui 
o lunguță paranteză polemică. „Fotbalul" și „Sportul" — aceste 
două publicații de specialitate care acordă o tot mai insistentă 
și lăudabilă atenție copilandrilor noștri iubiți — au publicat la 
un moment dat (în iarnă) un clasament în care între Petrolul și 
„U" era o egalitate perfectă in toate rubricile clasamentului. Era 
insă vorba de o eroare ! întrucît și clasamentele publicate în 
această săptămînă vor prelua, probabil, eroarea, vreau să preci
zez. Da, golaverajul studenților este exact. Petrolul însă are un 
gol mai puțin primit, deci nu a încasat 18. cum au calculat cei
lalți confrați, ci 17. Iată, concret, rezultatele petroliștilor, în tur : 
0—1 cu Poli Iași ; I—1 la Bacău ; 1—0 cu Rapid ; 3—2 la Arad ; 
2—0 cu Craiova ; 2—0 cu „U“ Cluj ; 3—2 la Constanța ; 2—1 cu 
Steagul roșu ; 1—0 la București, cu Progresul ; 2—1 cu Dinamo ; 
0—0 la Cluj, cu C.F.R.; 4—1 cu Jiul; 4—2 la București, cu Steaua;

2—3 la Timișoara ; 3—0 cu F.C. Argeș. Iar. în retur : 1—2 la Iași; 
1—0 cu S.C. Bacău ; 2—1 la București, cu Rapid. Adunați și dum
neavoastră aceste scoruri publicate aidoma și de „Sportul" și de 
„Fotbal" și veți ajunge ca și mine la golaverajul de 34—17. îmi 
pare rău de timpul dv. și de spațiul rubricii, dar trebuia să dăm 
Petrolului ce-i al Petrolului. Căci ce ne-am face dacă s-ar ajunge 
la situația ca titlul de campion al juventiștilor să fie decis de 
acest gol cu care-i incărcat pe nedrept Petrolul.

Remarcind. mai departe, și ascensiunea tinerilor de la Iași, să 
revenim la jocul de-a n-ați lanterna, dă-mi lanterna. Cu o săp- 
tămînă înainte, Farul a învins (Ia Constanța !) cu 1—0 pe stegari 
și a trecut rușinea locului 16 în circa ceferiștilor clujeni (surcla
sați în groapa din Ștefan cel Mare). Duminică, însă, în etapa 
următoare, Farul a pierdut, bineînțeles in deplasare, și ceferiștii 
clujeni (egalitate acasă !) iar au pasat lanterna constănțenilor. 
Dacă pentru Farul — care, știm, a trimis aproape toată echipa 
de tineret la „Portul" — avem oarecare înțelegere și oarecari ex
plicații, pentru C.F.R. Cluj nu găsim nici o scuză. Doar 3 par
tide ciștigate, doar 16 goluri înscrise — în schimb 33 primite (re
cord în clasamentul juventist) — reprezintă un bilanț nu prea 
onorabil pentru clubul clujean. Și nioi alte perspective mai roze 
nu-i întrezărim.

Abia acum „luci privirii noastre" și Steaua. Roș-albaștrii s-au 
aburcat pe locul al treilea, ia un punct de studenții clujeni și la 
trei puncte de lider. Și echipa poate va merge tot mai bine dacă 
revine acasă și Aelenei. Nu știu insă dacă Aelenei va face mai 
mult la Steaua decît a făcut în naționala de juniori. Vedeți oum 
sîntem noi, oamenii 7 Plîngem că la naționala de juniori n-a ju
cat Năstase care în echipa lui, Progresul, a maroat. Dar plingem 
și că Aelenei a jucat la juniori șl nu Ia Steaua — ou oara ar fi 
marcat. Cum ar fi fost mai bine, numai Dumnezeu știe ! Dar, 
cum nu există Dumnezeu, înseamnă că trebuie să ne mulțumim 
eu ce vedem și să ne bucurăm că in juventiștii Năstase 
nei avem doi viitori fotbaliști de clasă.

Gata, am terminat cu ierarhiile in clasament. Să mai 
inainte de a incheia, două lucruri. Ne bucură inițiativa
Dinamo București de a deschide porțile stadionului copiilor din 
împrejurimi. Dar de ce numai celor din împrejurimi 7 Credeți, 
dragi organizatori de la stadionul Dinamo, că in Giulești sau In 
Ferentari nu sînt puști disperați după Dumitrache 7

Ne bucură, de asemenea, că prietenii crainici de la Radio n-au 
uitat, peste iarnă, bunul obicei de a anunța și rezultatele juven- 
tiste. Și chiar de-ar fi uitat el, n-am fi uitat noi. Și le-am fi adus 
aminte, că de-ala avem creion (era să spun condei, dar omului ti 
stă bine cu modestia 1).

Aele-

■punem, 
clubului

G. MITROI

PE TRASEELE TIMPULUI PIERDUT

Linia strungurilor automate. Unde munca 
zată, mașinile merg din plin

NICOLAE STAN, 
ascuțitor

— C» sarcini de producția 
ai pentru astăzi P

— De unde să știu eu l

Transportul pieselor de la 
forje la secția prelucrătoare 
se face greoi, neritmic și obo

sitor.
„Zisei să mai fumez și eu o 
țigară, apoi îmi iau căruciorul 

ff... plec"

(Urmare din pag. 1)

nu este cu toate acestea 
losit cu exigență, 
irosesc încă multe mii de 
de muncă pe care le sesizezi 
de cum pătrunzi în secții, fie 
prin plimbările necontenite, fie 
prin șuetele în grupuri sau 
prin staționarea ne justificată a 
unor mașini. Dar ele nu pot 
fi controlate și consemnate în 
evidență.

Sîntem în seoția montaj. Ne 
apropiem de trei tineri — Pc- 
trică Andrei, Constantin Onea 
și Alexandru Gureșoiu care 
discută aprins, rîd, gesticulea
ză. Ne observă aparatul de fo
tografiat îndreptat spre ei și 
se reped asupra unei lădițe cu 
șuruburi făcîndu-și de lucru. 
Linia de montaj staționează. 
Mai multe semănători au în
țepenit pe bandă.

— De cînd ați oprit mon
tajul ?

— De vreo două ore — spu
ne tovarășul Achim Vochiței, 
șeful brigăzii. Nu putem con
tinua operațiunile de montare 
din lipsă de piese. Cei trei bă
ieți pe care i-ați fotografiat 
sînt uteciști buni, disciplinați, 
pricepuți dăr nu stau din vina 
lor. Aprovizionarea ritmică cu 
piese ne perturbă deseori 
fluxul tehnologic.

Afirmația, ca de altfel însăși 
constatarea noastră în momen
tul în care ne aflam în secția 
respectivă se confirmă prin ci
frele statistice — de data acea
sta ele nu mai satisfac pe ni
meni — și care indică faptul că 
aici, în secția finalizatoare — 
barometrul ritmului de muncă 
în uzină — productivitatea 
muncii planificate n-a fost rea
lizată pe perioada la care ne 
referim decît în proporție de 
99,4 la sută. Au fost pierdute 
962 ore-om de muncă.

— Ce semnificație are acea
stă risipă în activitatea colec
tivului uzinei ?

înainte de a reda răspunsul

că se
fo- 

mai 
ore

la această întrebare să con
semnăm alte cîteva aspecte din 
secția prelucrări mecanice. în 
contrast cu majoritatea tineri
lor care lucrează aici — pentru 
că ei domină ca număr (am 
reținut pe peliculă chipurile 
strungarului Titel Veseliu și a 
lăcătușului Dumitru M. Con
stantin pe care maiștrii lor îi 
recomandă la cei 18—20 de ani 
pe care îi au, printre cei mai 
buni muncitori din secție) sur
prindem și aici grupuri la 
taifas. Vreo șase inși îl încon
juraseră pe tînărul pletos pe 
care îl vedeți în fotografie — 
ascuțitorul Nicolae Stan, venit 
aici tocmai din capătul celălalt 
al secției.

— Nu l-am chemat noi. A 
venit singur la masa noastră 
de lucru, se scuză ei.

Bineînțeles că a venit sin
gur dar dumnealor în loc să-1 
trimită la mașina lui îl ascul
tau cu gurile căscate.

— Cît ai lucrat azi ?
— Nu știu, maistrul trebuie 

să știe, răspunde el nevinovat.
— Ce normă ai ?
— Nici asta nu știu. în orice 

caz cred că e foarte mare...
Probabil că de aceea se și o- 

moară cu treaba. De altfel, 
constatăm că mai mulți tineri 
nu-și cunosc cu precizie nor
mele. I-am cerut părerea tova
rășului Gheorghe Curcă, loc
țiitorul secretarului comitetu
lui U.T.C. pe uzină, care ne 
însoțește.

— Ce ați întreprins pe linie 
de organizație pentru ca fie
care tînăr să-și cunoască cu 
exactitate sarcinile, știind că 
această cunoaștere reprezintă 
punctul de pornire în mobili
zarea lor în producție ?

Răspunsul decurge din situa
ția de fapt. Dacă organizația 
U.T.C. și-ar fi propus o acțiu
ne în acest sens și ar fi des
fășurat-o cu răspunderea cuve
nită n-am fi întîlnit astfel de 
cazuri.

Dar plimbările, discuțiile în

Maistrul ION DUMITRESCU: 
utecistul Dumitru M. Constantin

cu căldură 
cei mai

„Vi-l recomand
— unul dintre 

lăcătuși ai secției noastre"
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grup, staționarea mașinilor și 
utilajelor — consecința nesu- 
pravegherii de către maiștri, 
șefii de brigăzi și echipe a fie
cărui salariat, neajunsurile în 
organizarea producției — nu 
sînt singurele canale prin care 
se risipește un volum impor
tant de timp de muncă în sec
țiile uzinei. în ciuda aprecieri
lor că numărul absențelor ne
motivate s-a redus, în lunile 
ianuarie și februarie s-au efec
tuat totuși peste 21 000 ore-om 
absențe nemotivate.

— Ce s-ar fi putut realiza în 
acest timp ? reluăm întrebarea 
de mai înainte.

— Calculul este simplu — 
ne spune șeful serviciului preț 
de cost. Norma planificată 
pentru o combină tip 
este de 1443 ore.

„C-12“
Așadar, 

cele peste 21 000 ore absențe 
nemotivate plus cele 962 _ ore 
nerealizate la secția montaj 
fac aproape 22 000 ore. împăr- 
țindu-le la norma de care vor
beam obținem cifra aproxima- Jn cele 
tivă de 15 combine care s-ar fi

putut realiza 
Revenim și

zitiv faptul că indicii de utili
zare a timpului în uzina „Se
mănătoarea" s-au îmbunătățit 
în ultimul timp ca urmare a 
unor măsuri luate de comitetul 
de direcție, față de anul tre
cut. Dar argumentele pe care 
le-am reținut în însemnările de 
față sînt suficient de convingă
toare pentru factorii de răs
pundere în a le demonstra că 
rezervele sînt încă departe de 
epuizare, că vor trebui luate 
măsurile care se impun pen
tru folosirea integrală de că
tre fiecare salariat al uzinei 
a celor 480 de minute la toate 
locurile de muncă și în toate 
schimburile, pentru Înlătura
rea întîrzierilor și a absențe
lor nemotivate, pentru realiza
rea indicilor de utilizare pla
nificați pe utilaje, pentru re
cuperarea în ultimă instanță a 
celor... 15 combine ce s-ar fi 
putut realiza în timpul pierdut 

două luni ale acestui 
trimestru.

în plus, 
subliniem ca po-



DEJUCAREA
UNUI COMPLOT 

IN BOLIVIA
Ministrul bolivian de in

terne, Jorge Gallardo, a a- 
nunțat în cadrul unei confe
rințe de presă descoperirea 
unui complot antiguverna
mental, organizat de partidul 
de extrs.nă dreaptă „Falan
ga socialistă boliviană" 
(F.S.B.) și de foști ofițeri.

Complotiștii — a precizat 
ministrul bolivian — au fost 
arestați în timpul unei în
truniri în care puneau la ca
le editarea unui document
program ce chema la declan
șarea unor acțiuni armate în 
ziua de 9 aprilie a.c.

Jorge Gallardo a declarat 
că numele foștilor ofițeri par- 
ticipanți este cunoscut, dar în 
prezent autoritățile cercetea
ză gradul de culpabilitate al 
acestora.

sud-vietnamezi
Forțele Frontului Na

țional de Eliberare din 
Vietnamul de Sud au 
declanșat noi atacuri pe 
frontul septentrional.

tarizată, au fost supuse unor 
acțiuni de hărțuire.

Un purtător de cuvînt mi
litar al comandamentului 
S.U.A. a declarat că pozițiile 
americane și saigoneze din 
trei provnicii — Quang Ngai, 
Quang Nam șl Quang Tri — 
au fost bombardate și atacate 
la sol în cursul zilei de luni. 
Același purtător de cuvînt 
menționa faptul că în urma 
atacurilor patrioților, mai 
mult de 100 de militari ame
ricani au fost uciși sau răniți.

In același timp, mai multe 
baze de artilerie ale saigone- 
zilor și poziții americane, si
tuate la sud de zona demili-

TINERELUL LUMII

Detașamentele Frontului Na
țional de Eliberare din Vietna
mul de Sud, care acționează în 
provincia Ben Che, au scos din 
luptă, în prima jumătate a lunii 
martie, peste 2 300 de soldați și 
ofițeri ai administrației de la 
Saigon, provocînd, totodată, ina
micului importante pierderi în 
material de război, se arată în- 
tr-un comunicat difuzat de a- 
genția de presă „Eliberarea". 
Potrivit comunicatului, în pro
vincia Kontum, patrioții sud- 
vietnamezi au provocat inami
cului, în timpul atacurilor lansa
te asupra dispozitivelor militare, 
pierderi în oameni, distrugînd 
numeroase tancuri și blindate. 
Intr-o altă provincie, la Darlak, 
relevă agenția „Eliberarea", uni
tățile F.N.E. au distrus sau cap
turat 22 de mașini militare, au 
doborît 10 avioane și au scos din 
luptă 330 de soldați inamici.

BRUXELLES. — Capitala Belgiei a cunoscut un adevărat asait. 
Zeci de mii de agricultori au luat parte la o manifestație de 
protest împotriva politicii preconizate de Piața comună. Au 
avut loc ciocniri soldate cu moartea unui agricultor și rănirea 

altor 100

SENTINȚA
DE LA SALVADOR

CANCELARUL FEDERAL Al AUSTRIEI
Pekin: Mesaj L-A PRIMIT PL VASUL GLICA
adresat celor

Deschiderea lucrărilor 
Congresului P c.u.s

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
De la corespondenții noștri 
Laurențiu Duță și Silviu Pa
dină : La 30 martie, s-a deschis 
la Palatul congreselor din 
Kremlin, Congresul al XXIV-lea 
al Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice.

în sală se aflau aproape 5 000 
de delegați — muncitori, col
hoznici, oameni de știință și cul
tură, militari — reprezen- 
tînd partidele comuniste din 

unionale, organi- 
partid de ținut, 

și orășenești din 
precum și delegații 

unui număr de 101 
comuniste și muncito- 

stînga.

trei popoare
din Indochina

Petre Stăncescu, transmite: 
Cu prilejul vizitei sale la Viena, 
Vașile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, a fost 
primit marți de cancelarul fede
ral al Austriei, Bruno Kreisky.

La întrevederea care s-a desfă
șurat într-o atmosferă de deose
bită cordialitate a participat yi 
Dumitru Aninoiu, ambasadorul 
României în Austria.

tind partn 
Republicile 
zațiile de 
regionale 
U.R.S.S., 
din partea 
partide 
rești, democratice și de

Participanții la Congres au 
primit cu aplauze apariția în 
prezidiu a tovarășilor L. I. Brej- 
nev, A. N. Kosîghin, N. V. Pod- 
gornîi și a celorlalți conducători 
de partid sovietici. In prezidiu 
au luat loc. de asemenea, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, precum și conducă
torii altor delegații invitate să 
participe la Congres. în sală se 
aflau membrii delegației Parti
dului Comunist Român, 
rășii : 
membru 
tiv, al 
secretar
Janos Fazekas, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., și Teodor Mari
nescu, membru al C.C. al P.C-R-, 
ambasadorul Republicii Socialis
te România la Moscova, precum 
și membrii celorlalte delegații 
de peste hotare.

Deschizînd lucrările congresu
lui, N. V. Podgornîi, membru al 
Biroului Politic al C. C. al 
P.C.U.S., a evocat succint reali
zările obținute de poporul sovie
tic, precum și unele din princi
palele evenimente petrecute în

viața partidului și poporului so
vietic în perioada care a trecut 
de la Congresul al XXIII-lea al 
P.C.U.S.

Cei prezenți în sală au păstrat 
un moment de reculegere în 
memoria lui Kliment Voroșilov, 
Ho Și Min, Che Guevara, Victo
rio Codovilla și a altor militanți 
sovietici și din străinătate ai 
rrtișcării comuniste și muncito- 
lești, precum și ai luptei de eli
berare națională, care au dece
dat între cele două congrese.

Delegații la Congresul al 
XXIV-lea al P.C.U.S. au ales 
apoi organele de lucru ale con
gresului și au adoptat ordinea 
de zi a lucrărilor :

— Raportul de activitate al 
C.C. al P.C.U.S. — raportor to
varășul L. I. Brej nev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.

— Raportul Comisiei centrale 
de revizie a P.C.U.S. — raportor

tovarășul G. F. Slzov, președin
tele comisiei.

— Raportul „Despre directivele 
Congresului al XXIV-lea al 
P.C.U.S. cu privire la cel de-al 
IX-Iea plan cincinal de dezvol
tare a economiei naționale a 
U.R.S.S. în anii 1971—1975“ — ra
portor tovarășul A. N. Kosîghin, 

președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

— Alegerea organelor centrale 
de conducere ale partidului.

La primul punct al ordinei de 
zi a luat cuvîntul L. I. Brejnev, 
secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., care a prezentat un 
amplu raport cu privire la si
tuația internațională a U.R.S.S. 
și activitatea politică internațio
nală a P.C.U.S. și a statului so
vietic, la dezvoltarea multilate
rală a U.R.S.S. in ultimii cinci 
ani. Raportul a fost subliniat în 
repetate rînduri de aplauze.

Delegația P.C.R. a depus
tova- 

Paul Niculescu-Mizil, 
, al Comitetului Execu- 

Prezidiului Permanent 
al , C. C. al P. C. R„ 

Fazekas, membru

o coroana de flori la
Mausoleul lui
MOSCOVA 30.— Coresponden

tul Agcrpres, Laurențiu Duță, 
transmite : Marți dimineața, de
legația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, care participă la lucră
rile Congresului al XXIV-lea al 
P.C.U.S., a depus o coroană de 
flori la Mausoleul lui V. I. 
Lenin din Piața Roșie.

La solemnitatea depunerii co-

V.l. Lenin
roanei au fost prezenți M. A. 
Leseciko, membru al C.C. al 
P.C.U.S., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
V. M. Bușuev, șef de secție la 
C.C. al P.C.U.S., G. A. Kiseliov, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.U.S., V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
in România, precum și membri 
ai Ambasadei române la >Mos- 
cova. -•

In boxa tribunalului militar din orașul Salvador (Brazilia), doi 
tineri ascultă, demni, sentința. Cel din stingă, Theodomiro Ro- 
meiro Dos Santoș, în virstă de 19 ani, a lost condamnat la moar
te. Tovarășul lui, din dreapta, Paolo Cortes da Silva (26 de ani), 
a fost condamnat Ia muncă silnică pe viață.

Sentința capitală de Ia Salvador este prima de acest fel în 
Brazilia in ultimii 80 de ani. Pedeapsa cu moartea a fost abolită 
în această țară în 1891 și a fost reintrodusă în septembrie 1969, 
după răpirea ambasadorului S.U.A. la Rio, Burke Elbrick.

Theodomiro și Paolo, tineri comuniști, au fost acuzați de uci
derea unui polițist, pe care l-ar fi asasinat în momentul în care 
încerca să-i aresteze. In tot cursul sumarului proces la tribuna
lul din Salvador, nu a fost adusă, insă, nici o dovadă serioasă a 
temeiniciei acuzației. De altfel, tocmai pentru că lipseau dovezile 
pentru capul de acuzare inițial, Curtea militară și-a bazat sen
tința pe argumentul că cei doi tineri comuniști erau „suspectați 
de a fi infăptuit atentate teroriste".

E zguduitor că un tinăr a putut fi condamnat ia moarte și altul 
Ia muncă silnică, pe temeiul că erau „suspectați". Și nu te poți 
opri să nu asociezi „argumentul" Curții militare de la Salvador 
cu o răfuială. O răfuială cu ideile, cu idealurile, cu convingerile 
celor doi tineri comuniști.

Avoeații lui Theodomiro și Paolo air anunțat că au introdus un 
apel împotriva sentinței. Apelul constă, în fapt, într-o cerere 
adresată președintelui Braziliei de a comuta sentința capitală. 
Dacă cererea nu va primi un răspuns pozitiv, Theodomiro va fi 
împușcat in termen de 30 de zile de la decizia prezidențială.

Esțe de sperat că autoritățile supreme braziliene vor revizui 
sentința nedreaptă de la Salvador, că viața Iui Theodomiro Ro- 
melro Dos Santos va fi salvată.

Agenția China Nouă anunță că 
Mao Tzeciun, președintele C.C. 
al P.C. Chinez, Lin Biao, vice
președinte al C.C. al P.C.C., și 
Ciu En-lai, premierul Consiliu
lui de Stat al R.P. Chineze, au 
adresat conducătorilor celor trei 
popoare din Indochina un me
saj de felicitări pentru victorii
le obținute de popoarele din 
Vietnam, Cambodgia și Laos in 
lupta împotriva agresiunii ame
ricane, pentru salvarea națio
nală.

După ce arată că, în ultimul 
timp, cele trei popoare au lup
tat eroic și au obținut o mare 
victorie, autorii mesajului adre
sează, în numele Partidului Co
munist Chinez, al guvernului și 
poporului chinez, cele mai calde 
felicitări popoarelor frățești din 
Indochina. Mesajul relevă, în 
continuare, marea importanța 
strategică a acestei victorii, care 
a dat o lovitură grea interven- 
ționiștilor americani și a zădăr
nicit planul lor de agresiune, pu- 
nînd guvernul Nixon într-o si
tuație. și mai dificilă. Această 
victorie, se subliniază in mesaj, 
„a demonstrat pe- deplin că for
ța unității celor trei popoare din 
Indochina este puternică și in
vincibilă".

Sîntem ferm convinși, se ara
tă în încheiere, că popoarele e- 
roice din Laos, Cambodgia și 
Vietnam, unite ca unul singur, 
vor înlătura cu siguranță toate 
dificultățile și vor obține victo
ria deplină în războiul împotri
va agresiunii americane, pentru 
salvarea națională.

ȘEDINȚA
CAMERELOR SKUPȘTI- 

NEI FEDERALE

BELGRAD

Cele cinci camere ale Skupști- 
nei Federale a R.S.F. Iugoslavia 
au adoptat legea constituțională 
privind prelungirea mandatului 
președintelui țării, Iosip Broz 
Tito, pină la 31 august a.c. — 
informează agenția Taniug. A- 
ceastă măsură a fost necesară, 
întrucît mandatul șefului statu
lui expira la 17 mai, iar dezba
terile privind crearea Prezidiu
lui R.S.F. Iugoslavia — organ 
colectiv de conducere a țării — 
se află încă în curs.

Dezbaterile parlamentare care 
au avut loc timp de două zile 
la Belgrad au fost consacrate 
definitivării proiectului de a- 
mendamente constituționale, 
mareîndu-se astfel și începutul 
discuțiilor publice asupra 
cestuia.

. Convorbirile 
italo-iugoslave

a-

a o conferință 
regională care a 
avut Ioc în ora
șul Kassel, cer
cul de lucru 
„Politica de pa

ce"— al organizației din par
tea de nord a landului Hessa 
a „Tinerilor socialiști" — a 
prezentat o declarație de 
principii de natură să ali
menteze în continuare deose
birile de păreri dintre a- 
ceastă organizație de tineret 
și P.S.D. Punctele centrale 
ale acestei declarații, care 
urmează a fi transmisă or
ganizației federale a „Tineri
lor socialiști" drept bază de 
discuție, se referă, potrivit a- 
genției D.P.A., la relațiile 
dintre cele două state ger-

tel dintre P.S.D. și organiza
ția sa de tineret.

După cum se știe, tinerii 
membri ai P.S.D. au adoptat 
în ultimii ani o poziție care 
se îndepărtează sensibil de 
cea a partidului. Dacă P.S.D. 
ca atare se menține cu stric
tele pe pozițiile adoptate la 
Congresul din 1959, „Tinerii 
socialiști" au dat programu
lui de la Bad Goldcberg o in
terpretare mult mai largă. în 
primul rînd, ei nu au aban
donat, ci au continuat să des
fășoare o intensă activitate 
ideologică, dominînd scena 
dezbaterilor teoretice în ca
drul P.S.D. Programul adop
tat ele congresul lor din no
iembrie 1969 stirnise pro
testele tuturor conservatorilor

DECLARAȚIA DE LA KASSEL

La încheierea vizitei oficiale 
efectuate în Italia și la Vatican, 
președintele R.S.F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, a făcut o decla
rație în care și-a exprimat mul
țumirea deosebită pentru rezulta
tele acestei vizite.

Menționînd că a putut constata, 
cu acest prilej, sentimentele de 
simpatie și prietenie pe care po
porul italian le nutrește față de 
popoarele Iugoslaviei, președintele 
Tito a relevat că a avut cu con
ducătorii Italiei convorbiri amă
nunțite, sincere și prietenești cu 
privire la situația internațională 
actuală și relațiile reciproce. Deși 
cele două țări au sisteme politice 
diferite, s-a manifesat o mare 
identitate de păreri asupra necesi
tății găsirii unor soluții pentru a 
depăși cît mai grabnic situația 
grea din unele zone, îndeosebi din 
Orientul Apropiat, a spus Tito. 
Ca țări care trăiesc în aceeași 
zonă geografică. Italia și Iugosla
via sînt direct interesate în stabi
lizarea condițiilor din bazinul 
Mării Mediterane.

Am căzut de acord, a arătat în 
continuare președintele Tito, asu
pra necesității promovării între 
toate țările europene a relațiilor 
de colaborare, care constituie ca
lea cea mai bună pentru obținerea 
securității și a unei păci trainice 
pe continentul nostru.

S-a dovedit că împărtășim pe 
deplin îngrijorarea pentru situația

din Orientul Apropiat și Indochi
na, care împovărează relațiile in
ternaționale în ansamblu și s-a 
confirmat părerea comună că tre
buie să se contribuie, cît mal mult 
posibil, la rezolvarea problemelor 
existente. Președintele Tito a 
menționat importanța eforturilor 
și a contribuției țărilor neangajate 
pentru menținerea păcii și asigu
rarea independenței popoarelor

In ceea ce privește relațiile bi
laterale, președintele Iugoslaviei a 
arătat că s-a realizat un înalt 
grad de colaborare în domeniul 
politic, economic, tehnico-științi- 
fic, cultural, ceea ce deschide noi 
posibilități pentru extinderea con
tinuă a acestei colaborări, care 
beneficiază de condiții obiective 
favorabile, printre care vecinăta
tea și interesele reciproce.

Referindu-se la întîlnirea cu 
Papa Paul al VI-lea, președintele 
Tito a apreciat-o ca foarte utilă. 
Am efectuat, a spus el, un schimb 
de păreri privind cele mai actua
le probleme internaționale, inclu
siv — și mai ales — criza din 
Orientul Apropiat și războiul din 
Indochina. S-a apreciat că relații
le dintre Iugoslavia și Sfîntu 
Scaun se dezvoltă favorabil în 
ultimii ani și am căzut de acord 
ca, în spiritul înțelegerii și res
pectului reciproc, să continuăm și 
în viitor pe această cale, a spus 
președintele Tito.

s t
l are

I
n orice țară dezvoltarea sis
temului de învățămînt a con
stituit unul din principalii fac
tori ai progresului economic 
și social. în statele de pe con
tinentul african care au cunos
cut dominația colonială, lipsa cadrelor na

ționale, specializate, se mai manifestă încă 
ca o maladie ce nu a fost vindecată de
finitiv. Numai după obținerea independen
ței prin grija și preocuparea permanentă 
a guvernelor tinerelor state problema în
vățămîntului începe să fie tratată la ade
văratele sale dimensiuni.

Republica Democratică Congo ocupa 
unul din primele locuri printre statele in
dependente de pe continentul african unde 
învățămîntul a devenit una din preocupă
rile majore ale guvernului.

în cadrul unei convorbiri purtate cu mi
nistrul educației naționale, Jacques Aii 
Risasi, acesta s-a referit la amplul 
program al învățămîntului în Republica 
Democratică Congo, pentru următorul de
ceniu. Referindu-se la perioada dinaintea 
obținerii independenței țării, vorbitorul a 
arătat că în cei 80 de ani de dominație 
colonială doar... 17 congolezi au avut po
sibilitatea să termine o universitate. A- 
ceasta era baza de la care trebuia să por
nească în 1960 tînăra republică, sfîșiată de 
lupte secesioniste .Se impunea cu necesi
tate reorganizarea și restructurarea siste
mului de învățămînt, era nevoie de dotarea 
învățămîntului cu o structură organizato
rică și cu un program propriu care să co
respundă exigențelor și realităților noului 
stat suveran. A fost înfăptuită o reformă 
a învățămîntului primar care i-a dat a- 
cestuia o structură unificată, pentru a 
asigura tuturor copiilor de vîrstă școlară

o pregătire inițială. Lipsa localurilor 
stituia o problemă dificilă. Chiar 
1968—1969, !................. “ •,
ferul educației naționale dispunea de 
numai 54 677 de școli pentru cei 2 666 634 
de elevi școlarizați. în această situație 
trebuiau să învețe într-o singură clasă cîte 
60 de elevi în medie, dar se întîlneau ca
zuri cînd numărul acestora se ridica chiar 
la 100. Asigurarea de localuri necesare se

■ con- 
iblemâ dificilă. Chiar și în 
sublinia Aii Risasi, Minis-

CORESPONDENTĂ DIN KINSHASA

ȘCOALA
CONGOLEZA
află în cadrul preocupărilor imediate ale 
ministerului — mi-a declarat Aii Risasi.

învățămîntul secundar, care are impor
tantul rol de a integra în viața socială și 
economică a țării majoritatea adolescen
ților a fost reorganizat pe secții, avînd la 
bază opțiunea fiecărui tînăr și aptitudinile 
sale. O atenție sporită a fost acordată 
învățămîntului superior. După formarea 
primei universități congoleze, în 1954, după 
obținerea independenței Republica Demo
cratică Congo a înregistrat pe acest plan

o vastă expansiune. Au fost înființate două 
noi centre ale învățămîntului superior, la 
Lubumbashi și Kisangani. Paralel, deoare
ce învățămîntul universitar nu putea for
ma toate cadrele necesare țării, au fost 
înființate multe institute de învățămînt su
perior neuniversitar, avînd rolul creării 
cadrelor tehnice, necesare dezvoltării e- 
conomice și sociale a tinerei republici.

In acest context s-a ajuns ca ta sfîrșitul 
anului 1970 numărul absolvenților cu stu
dii superioare să fie de pesto 1 000. în uni
versitățile congoleze se pregătesc în pre
zent peste 5 500 de tineri. Școlile norma
le, medii și cele superioare dispun de 
1 343 de cursanți, iar in școlile tehnice se 
------— om *:—Toate aceste schim- 

linistrul educației națio
nale, se datoresc grijii acordate de gu
vernul congolez pentru generația tînără. 
Fonduri importante sînt alocate din bu
getul statului pentru dezvoltarea învăță
mîntului. Această grijă are la bază pro
funda convingere că adevărata indepen
dență economică nu poate fi asigurată 
fără formarea unor cadre specializate na
ționale, fără o dezvoltare planificată a 
învățămîntului. Succintul tablou al reali
zărilor în domeniul învățămîntului consti
tuie o demonstrație clară a preocupărilor 
guvernamentale, pentru a dota țara cu 
cadrele necesare. Bătălia împotriva sub
dezvoltării a fost angajată. în viitorul de
ceniu, a declarat în încheiere ministrul 
educației naționale, cadrele competente 
nu vor mai constitui o problemă pentru 
Republica Democratică Congo.

pregătesc 801 tineri, 
bări, menționa minis

NICOLAE CREȚU

După cum anunță agenția 
V.N.A., Ia Santiago de Chile 
a avut loc ceremonia semnă
rii și a schimbului de docu
mente cu privire la stabilirea 
oficială a reprezentanței co
merciale a R. D. Vietnam în 
Chile. Cu acest prilej, mi
nistrul de externe chilian, 
Clodomiro Almeida, și-a ex
primat satisfacția pentru fap
tul că, pentru prima dată în 
istoria țării sale, au fost stabi
lite relații comerciale între 
Chile și Vietnam. Totodată, 
el a subliniat că guvernul și 
poporul chilian nutresc senti
mente de admirație față de 
lupta poporului vietnamez îm
potriva agresiunii străine.

Evoluția situației 
din Pakistan

ORIENTUL
Viața și-a reluat cursul nor

mal la Dacca, transmite agen
ția France Presse. Marți dimi
neața, o parte a magazinelor 
au fost redeschise, iar băncile 
au funcționat în mod normal, 
în conformitate cu o autoriza
ție dată de oficialitățile cen
trale.

Se menționează, în același 
timp, că majoritatea funcțio
narilor și muncitorilor s-au 
prezentat la lucru și că, de du
minică, apar două cotidiene de 
limbă engleză : ,.Pakistan Ob
server" și ,,Morning News".

într-o declarație dată publi
cității la Dacca, autoritățile 
centrale afirmă că și-au insti
tuit pe deplin controlul asupra 
situației. Potrivit acestei de
clarații, nici un incident nu 
s-a mai semnalat la Dacca, 
Tongi, Comilla, Jessore, Ramg- 
pur și Khulna. La Chittagong, 
situația revine, de asemenea, 
la normal, și persoanele care 
au părăsit orașul au fost in
formate că se pot reîntoarce 
la casele lor.

APROPIA')
• NOI CIOCNI»

ÎN CAPITALA
NIANĂ

IORDA

TINERILOR SOCIALIȘTI

mane și la combaterea anti
comunismului.

Respingind argumentele ad
versarilor recunoașterii R.D. 
Germane, declarația se pro
nunță pentru înlăturarea „fo
carului permanent de crize 
din Europa centrală", subli
niind că „o pace durabilă nu 
este posibilă fără recunoaș
terea R.D.G. potrivit norme
lor dreptului internațional".

Cel de al doilea punct cen
tral al declarației cere desfă
șurarea unei activități de lă
murire în cadrul și în afara 
P.S.D. în vederea „diminuării 
anticomunismului emoțional", 
în aceeași ordine de idei, 
inițiatorii declarației se pro
nunță pentru un dialog con
cret cu comuniștii și pentru 
eliminarea din manualele 
școlare a formulărilor antico
muniste și a informațiilor 
false despre țăjjl.e socialiste. 
Declarația tinerilor socialiști 
din Hessa-nord, poate fi 
considerată încă de pe acum 
drepLun noi! episod ăispu-

din țară, inclusiv ale celor 
din propriul partid. Aceștia 
din urmă, 
în ce mal 
au impus 
care interzicea membrilor săi 
colaborarea cu comuniștii. 
Deoarece „Tinerii socialiști" 
se desolidarizaseră în mod 
public de această decizie, 
conservatorii au căutat orice 
prilej pentru a chema la or
dine pe tinerii „stîngiști". 
După ce „reintegrarea" nu 
reușește decît foarte parțial 
Ia ultimul congres al acestora 
(Brcma, decembrie 1970), 
confruntarea a atins punctul 
culminant prin ralierea pri
marului orașului Miinchen. 
Vogel (personalitate de vază 
a partidului) Ia gruparea 
„durilor". Cum Vogel avusese 
momentan ciștig de cauză, 
se părea că chemarea Ia or
dine reușise. Declarația de la 
Kassel vine, însă, să infirme 
aparentele — divergențele nu 
au dispărut.

BAZIL ȘTEFAN

cuprinși din ce 
mult de iritare, 
P.S.D. hotărirea

Delegația de specialiști ro
mâni, condusă de F. Stoica, di
rector general adjunct în Mi
nisterul Comerțului Exterior, 
aflat intr-o vizită în Republica 
Niger, a făcut la 29. martie o 
vizită de curtoazie președinte
lui țării, Haimani Diori. In con
vorbirea care s-a desfășurat cu 
acest prilej, au fost abordate 
probleme privind posibilitățile 
de dezvoltare a relațiilor în di
ferite domenii între Republica 
Socialistă România și Niger.

La întrevedere, desfășurată 
Intr-o atmosferă cordială, a fost 
prezent ambasadorul României 
in Republica Niger, Gheorghe 
Iason.

Precizările premierului 
nord-irlandez

• IN PREZENȚA a peste 900 
de delegați, la Belfast s-au des
chis lucrările congresului anual 
al Partidului unionist de guver- 
nămînt din Irlanda de nord. In 
auvjntarea rostită cu acest pri
lej, noul prim-ministru nord-ir- 
landez, Brian Faulkner, a re
afirmat că principala preocupa
re a guvernului său este „re-

stabilirea încrederii dintre co
munitățile catolică și protestan
tă pe calea eliminării violențe
lor". Faulkner a precizat însă că 
guvernul „va folosi toate rigo
rile legii" împotriva acelora ca
re vor provoca tulburări.

provinție- britanică — al căror 
efectiv se va ridica astfel la 
13 000 de oameni — vor avea în 
viitor dreptul să aresteze „per
soanele suspecte" fără judecată 
și urmărire.

Noble, cu ministrul pentru pro
blemele industriei, John Eden, cu 
alțl reprezentanți ai guvernului șl 
cercurilor de afaceri britanice în 
probleme privind activitatea legă
turilor economice dintre Polonia 
șl Marea Britanie.

Hotărirea guvernului conser
vator a fost întîmpinată în Ca
mera Comunelor cu serioase cri
tici din partea deputaților labu
riști.

Verdict în procesul 
din Los Angeles

Charles Manson, Patricia 
Krenwinkel, Leslie Van Houten 
și Susan Atkins au fost condam
nați luni seara la moarte prin 
gazare de către juriul tribunalu
lui din Los Angeles. Acuzarea 
i-a calificat pe inculpați drept 
„monștri umani".

Juriul a pronunțat verdictul 
după 10 ore de deliberări. Incul- 
pații și-au recunoscut vinovăția 
de a fi asasinat pe actrița Sha
ron Tate și alte șase persoane. 
Procesul de la Los Angeles a 
durat zece

I

luni.

cum informează zia- 
Express", guvernul

• DUPĂ 
rul „Daily 
britanic intenționează să trimi
tă in Irlanda de nord un nou 
contingent de 4 000 de soldați. 
Trupele de ordine din această

Agenția P.A.P. Informează că, 
Intre 23 șl 28 martie, la Londra 
s-a aflat o misiune Industrială 
poloneză, in frunte cu Janusz 
Hrynkiewicz, prlm-locțiitor al pre
ședintelui Comitetului pentru 
Știință șl Tehnică al R. P. Polone. 
Cu acest prilej, precizează agen
ția, au avut loc convorbiri cu mi
nistrul pentru problemele comer
țului al Marii Britanii, Michael

„Cartea Albă" de la 
Londra

• MONOPOLUL exclusiv de
ținut de „British Broadcasting 
Corporation" (B.B.C.) asupra e- 
misiunilor radiofonice din Ma
rea Britanie a luat sfîrșit re
cent, prin publicarea de către 
guvernul Heath a unei „Cărți 
Albe", oare conține normele cu 
privire la crearea de stații de 
radio particulare pe teritoriul 
țării.

Potrivit aprecierilor specialiș
tilor, „Cartea Albă" va permite 
crearea în Marea Britanie, în 
viitorii doi-trei ani, a aproxima
tiv 60 de stații radio particula
re. Acestea vor fi controlate de 
un organism guvernamental in
titulat „Independent Broadcas
ting Authority" și vor fi auto- , 
rizate să cuprindă In emisiunile 
lor anunțuri publicitare de 
scurtă durată.

• MEMBRII organizației clan
destine „Tupamaros", l-au ră
pit marți, pe directorul so
cietății 
tricitate, 
verbel, 
France Prese.

Deși între forțele 
mentale și unitățile 
palestiniene nu au mai avut loc 
ciocniri de amploarea celor de 
la sfîrșitul săptămînii trecute, îi 
Iordania s-au înregistrat marți 
în continuare, o serie de inci 
dente. Potrivit unui purtător ' 
cuvînt al ministerului de interi 
iordanian, în sudul Amanului 
cale ferată a fost deteriorată i 
urma exploziei unei bombe, t 
pod, în valea Iordanului, a fo' 
dinamitat, iar în districtul Irbi 
a explodat o mină.

Pe de altă parte, la Beirut, or 
ganizația „Al Fatah" a anunța 
că forțele iordaniene au deschi 
marți focul asupra unor poziți 
ale rezistenței palestiniene, si
tuate la 40 km de Amman.

guverna- 
rezistenței
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uruguayene de elec- 
Ulyses Pereira 
informează

Re-
agenția

• IN URMA unor luări de po
ziție, provenite din diferite 
cercuri politice, oare au pus în 
cauză utilitatea comercială și e- 
conomică a avionului supersonic 
de producție franco-britanicâ 
„Concorde", sindicatele franceze 
ale lucrătorilor din industria 
aero-spațială afiliate la C.G.T. 
au adresat o scrisoare deschisă 
lui Jean Jacques Servan-Schrei- 
ber, secretarul general al Par
tidului Radical, autor al unei a- 
semenea declarații ostile. In 
scrisoare se spune, între altele, 
că această campanie împotriva 
aparatului „Concorde" este con
siderată drept o insultă de că
tre creatorii săi.

• CAIRO. — Cotidiant 
egiptean ,,A1 Ahram" a anun 
țat că, în cursul zilei de 2 
martie, au avut loc exerciț 
de alarmă în sudul Egiptulu. 
și în regiunea Canalului de 
Suez. La Port Said și Ismailia 
au fost declanșate sirenele, 
pentru a permite verificarea 
funcționării dispozitivului de 
apărare- Exerciții similare au 
avut loc și la Alexandria.

KHARTUM — Generalul 
Gaafar El Numeiry, președintele 
Consiliului Comandamentului Re
voluției din Sudan, a declarat, în 
cadrul unui interviu acordat zia
rului „Al Ayam", că, în curînd, 
efectivele unităților sudaneze sta
ționate în zona Canalului de 
Suez vor fi sporite.
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