
CUM ESTE ASIGURATĂ FORȚA DE MUNCĂ

PE ȘANTIERELE DE INVESTIȚII INDUSTRIALE?

CEAUȘESCU, în care sînt ex
primate călduroase mulțu
miri pentru grija purtată 
dezvoltării acestei vechi lo
calități moldovene.

JUSTIFICĂRI FĂRĂ ACOPERIRE 
In organizarea calificării 
• DE UNDE Șl CUM VOR FI ANGAJAȚI SUTELE DE MUNCITORI DACA NIMENI N-A MIȘCAT 
UN DEGET PINA IN PREZENT ? • DELEGAȚII SPUN UNA, REALITATEA PE ȘANTIER ESTE ALTA.

e PE HARTA MUNICIPIU
LUI TECUCI se înscrie un 
nou obiectiv industrial — 
Fabrica de ambalaje metali
ce — a cărei construcție, 
începută în aceste zile, va 
întregi țirul transformărilor 
înnoitoare petrecute în anii 
socialismului, în această 
parte a țării. Este, rodul poli
ticii înțelepte, științifice a 
partidului de repartizare jus
tă și echitabilă a forțelor de 
producție pe teritoriul pa
triei noastre. Subliniind acest 
lucru, Comitetul municipal de 
partid Tecuci a adresat o 
telegramă Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE

CENTRALA SUB
TERANA de la Ciunge! a vii
toarei uzine hidroelectrice 
Lotru, s-au încheiat, cu cinci 
luni înainte de termenul 
planificat ți cu 30 de zile în

avons față de angajamentul 
asuma! în cinstea semicente
narului partidului, probele la 
distribuitorul celor trei hidro- 
agregate. Distribuitorul, prin 
care apa este dirijată de la 
conducta forțată spre pale
tele turbinelor, a fost supus 
unor încercări complexe cu 
presiuni pînă la 115 atmos
fere, măsurătorile tensome- 
trice, efectuate de un colectiv 
al Institutului politehnic din 
București, eonfirmînd calita
tea bună a lucrărilor. Tre
cerea cu succes a acestor 
probe marchează încheierea 
montajului, obiectivul fiind 
predat constructorilor pentru 
betonarea lui.

Tovarășul IWae Ceaușescu 
a primit pe ambasadorul

Republicii Democratice Congo 
la București

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
a primit marți, 13 aprilie 1971, 
pe ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii De

mocratice Congo la București, 
Theodor Kondo-Belan, în legătu
ră cu plecarea definitivă a aces
tuia din țara noastră.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

o nouă ru- 
probleme- 

în această

Deschidem azi 
brică, consacrată 
lor ce Ie ridică 
perioadă recrutarea, pregăti
rea și permanentizarea ca
drelor pe șantierele de con
strucții. După cum se știe, 
in anul 1971 este planificată 
realizarea unui important 
volum de investiții. In toate 
județele țării continuă lu
crările de construcții începu
te în cincinalul precedent, 
simultan cu deschiderea 
unor noi șantiere industriale. 
Prin volumul, prin amploa
rea lui, programul de inves
tiții din anul 1971 presupune 
preocupări susținute pentru 
asigurarea forței de muncă 
pe fiecare șantier în parte, 
aceasta fiind una din condi
țiile esențiale în vederea în
deplinirii Ia termen a sarci
nilor de plan, pentru înca
drarea întocmai în prescrip
țiile de calitate impuse lu
crărilor de construcții. Rele- 
vind experiența existentă pe 
șantiere în acest domeniu, 
în articolele găzduite de ru
brica de față vom pune ac
cent îndeosebi pe aspectele 
nerezolvate încă, solicitînd 
factorilor responsabili o in
tervenție operativă, eficientă 
în vederea soluționării lor.

Astăzi, terenul investiga
ției noastre este 
industrială de la

platforma 
Tîrgoviște.

entru 
celor trei întreprin
deri de pe platfor
ma industrială a o- 
rașului Tîrgoviște 
— Uzina „Rom- 

lux“, Uzina de strunguri și 
Uzina de oțeluri aliate — 
sînt prevăzute în acest cinci
nal importante fonduri de in
vestiții. în vederea materializă
rii lor, în următorii ’?> ani vor fi 
necesari nu mai puțin de 12 000 
muncitori calificați. Să vorbim și 
mai concret, în acest an numă
rul muncitorilor care lucrează în 
cadrul Grupului de șantiere din 
Tîrgoviște va crește de la 2 310 
în trimestrul I la 4 550 în trimes
trul IV, Așa cum este normal 
majoritatea lor trebuie să fie ca
lificați. Avînd în vedere amploa
rea și importanța investițiilor ne 
așteptam ca la ora actuală șan
tierele respective să dispună deja 
de forța de muncă necesară.

Sîntem pe șantier și situația de 
fapt nu confirmă însă această 
presupunere. Ce se poate spune 
în prezent în legătură cu acest 
lucru ? Deși volumul lucrărilor, 
complexitatea lor reclamă mii de 
muncitori caMficați, problema 
pregătirii lor a fost cu desăvîrși- 
re neglijată. Rezultatul ? Grupu
lui de șantiere Tîrgoviște îi lip
sesc, în prezent, 68 zidari, 140 
dulgheri, 52 fierari-betoniști, 30 
zugravi, 40 montori prefabricate, 
6 instalatori, în total 336 munci
tori calificați. Este, fără îndoială, 
cauza principală pentru care nu 
a fost terminat corpul tehnic de la 
Uzina de strunguri, nu s-au tur
nat stâlpii sticlăriei de la Uzina 
Romlux, nu s-au executat decît 
21 fundații din 38 la hala oțelă- 
riei etc. Pe zi ce trece dificul
tățile de acest fel sînt tot mai 
mari iar în trimestrele următoa
re necesarul de muncitori califi
cați va înregistra o creștere ver-

Proletari din toate țările, uniți-vă!

p
construcția

I. MORARU
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Azi. primul gong in faza finală a

SCENA ROMÂNEASCĂ
OMAGIAZĂ PARTIDUL

Interviu cu artista emerită DINA COCEA,
vicepreședintă a A.T.M.

ACTIVUL
OBȘTESC

o mare forță
folosită în

mică măsură

i
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BRIGADA „SClNTEII

TINERETULUI" —
D. MataU, T. Ginju, 

M. Tatciu ți P. Tinjală. 
transmite din TgSMureț
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•i Și totuși, 

ce facem noi, 
organizația ?

® Legumicultorii 
teleormăneni iși pot 
respecta angajamentul

— Stimată tovarășă 
Dina Cocea, astă seară, 
gongul Naționalului bucu- 
reștean va da semnalul 
primei ridicări de cor
tină din cadrul fazei fi
nale a „Zilelor drama
turgiei originale", am
plă manifestare artistică 
menită să omagieze, cu 
mijloacele artei teatrale, 
apropiatul Semicentenar 
al Partidului Comunist 
Român. în calitatea dv. 
de actriță, de vicepreșe
dintă a A.T.M. și de 
membră în juriul finalei, 
vă rugăm să subliniați, 
pentru cititorii „Scînteii 
tineretului", principalele 
semnificații ale 
eveniment.

tacole de mare anvergură al că
rui personaj principal este în
săși mișcarea noastră teatrală, 
surprinsă în ipostaza ei esen
țială j aceea de valorificator al 
dramaturgiei originale, de com
ponentă viguroasă a fenomenu
lui complex care este arta și 
cultura României socialiste.

— Ce criterii au stat la 
baza selecției întreprinse 
de juriile zonale ?

acestui

Săptămîna trecută a avut loo 
și la Tîrgu Mureș o premieră 
la ordinea zilei în întreaga țară: 
lărgirea biroului comitetului 
municipal U.T.C. prin cooptarea 
unor tineri care lucrează nemij
locit în producție și constituirea 
consiliilor pentru munca în rîn- 
dul unor categorii de tineri. Pri
lejul ni s-a părut potrivit pen
tru a ne arunca o privire îna
poi, pentru a aprecia, în aju
nul unui moment inaugural de 
indiscutabilă însemnătate, efor
turile depuse de același activ 
obștesc al comitetului municipal 
pînă în prezent. Au trecut de 
la conferința organizației muni
cipale U.T.C. ceva mai mult de 
patru luni de zile, timp fără 
îndoială insuficient pentru a 
lansa judecăți de valoare, dar 
totodată mai mult decît îngă
duitor în ceea ce privește apre
cierea începutului, a modalită
ților ce caracterizează deja sti
lul de muncă al comitetului 
municipal U.T.C.

Cele dinții argumente aduse 
în cîmpul discuției de primul 
secretar, ISZAK SIGISMUND, 
se confundă deja mai degrabă 
cu niște explicații : „La alege
rile de anul trecut am urmărit 
in mod deosebit să întinerim 
compoziția comitetului munici
pal, prin atragerea unor mem
bri mai puțin utilizați pînă a-

de

(Continuare în pag. a lll-a)
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cum". Aceste bune intenții 
început, odată înfăptuite, pot fi 
interpretate acum din două un
ghiuri : ori ca o laudă pentru 
promovarea unui spirit de pros
pețime, de înlăturare a rutinei, 
ori ca o scuză pentru lipsa de 
experiență. Și au și fost invo
cate apoi, pe parcursul dezvă
luirii
sens, 
doilea 
reușit 
mă pînă acum* 
„nici nu-i cunosc încă pe toți“ 
(chiar dacă au trecut, totuși, 
patru luni de la alegeri ? — 
ne-am întreba noi dacă am fi 
malițioși), o observație se im
pune de pe acum, evident: unii 
lucrează, iar alții nu. „Cei mai 
mulți lucrează, ține să preci
zeze primul secretar. Sînt cel 
mult zece membri, într-adevăr, 
ca și inexistenți". Să ne oprim 
puțin asupra acestei cifre. Ceva 
mai înainte același interlocutor 
afirmase că, de fapt, cei care au 
anumite funcții în organizațiile 
lor, cu alte cuvinte secretarii a- 
cestora, sînt și cei mai activi în 
îndeplinirea mandatului de 
membri ai comitetului munici
pal. Numărînd însă pe tabelul 
componenței comitetului muni
cipal U.T.C., am băgat de sea
mă că secretarii de organizații 
ating cifra de 25—30 din cel 
93 de membri, cu supleanți cu 
tot, ai comitetului. Or, de la 
30 la 90 diferența este ceva mai

faptelor, cînd într-un 
cînd în celălalt. In al 
rînd : cu toate că „n-am 
să trag o concluzie fer- 

cu toate că

— Este de subliniat, 
mul rînd, amploarea ____
manifestări, al cărei „afiș“ este 
de-a dreptul impresionant. A 
aduce în fața publicului, timp 
de două săptămîri, seară de 
seară, prin intermediul a 25 de 
teatre din întreaga țară, 29 de 
spectacole însumînd 26 de titluri 
datorate a 24 de autori, înseam
nă, metaforic vorbind, a aduce 
în fața opiniei publice un spec-

în pri- 
aaestei

— Am făcut parte dintr-un 
asemenea juriu, cel de la Cra
iova, și am participat apoi la 
Consfătuirea de la C.S.C.A., a- 
lături de reprezentanții celorlal
te jurii. Se poate vorbi, în 
ceea ce privește criteriile de se
lecție, de un fericit consens. In 
toate centrele s-a avut în vede
re ca paleta finalei să ofere un 
tablou cît mai variat: ca ori
zont tematic, ca reflex al ra
portului teatru-dramaturg, ca 
profil al instituțiilor teatrale re
prezentate, ea modalități be ex
presie scenică. După părerea 
tuturor, criteriul valorii esteti
ce în sine ar fi putut duce la 
o selecție nerealistă, inexpresi
vă, în ultimă instanță inconfor- 
mă cu peisajul teatrului româ-

nesc contemporan. Neajunsuri 
similare ar fi generat și apre
cierea după criteriul îngust te
matic. Așa, însă, vom putea să 
vedem la rampa finalei scriitori 
foarte deosebiți ca preocupări 
tematice și stil, ca experiență 
dramaturgică, din rlndul cărora 
nu puțini au scris lucrări noi, 
dedicate anume acestei manifes
tări, evenimentului pe care ea 
îl celebrează. Mihail Davidpglu, 
Paul Everac, Mihnea Gheorghiu, 
Horia bovinescu, Teodor Mazi- 
lu, D.R. Popescu, Kanyady San
dor, Dan Tărchilâ, cărora ii se 
alătură autori relativ „nou ve- 
niți“ ca Eugenia Busuioceanu 
sau Paul Cornel Chitic, alcătu
iesc o listă — mult incompletă 
desigur în această enumerare 
cu caracter strict Ilustrativ — 
care poate gira prin ea însăși 
cota înaltă de Interes pe care, 
sîntem siguri, o va atinge fina
la.

- Cum apreeiați faptul 
că unele titluri apar pe

Convorbire consemnată de
PETRE DRAGU

(Continuare în pag. a IV-a)

Două ore de studiu asupra ultimelor noutăți în profesie.

In capitala egip
teană continuă seria 
de consultări la care 
participă unele state 
arabe. Cu acest pri
lej este evocată si
tuația generală din 
regiune.

Guvernul suedez 
s-a întrunit într-o șe
dință extraordinară 
adoptînd — după 
recentul atentat co
mis împotriva amba
sadorului iugoslav la 
Stockholm — măsuri

(Continuare fn pag. a IlI-a)
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de prestigiu
a activității

A

partidului

FORMAREA
CONȘTIINȚEI
SOCIALISTE

j TRE/ ÎNTR-O CAMERĂ'
| _ ■ aici a numeroase constelații de*O casă a însemnat dintot ------ ,[ă .

deauna o casă. Așa cum un

severe.

I
în Chile se află in curs de înfăptuire o largă reformă agra
ră. în fotografie, un grup de țărani, beneficiari ai ultime
lor măsuri adoptate pe plan agricol de guvernul președin

telui Salvador Allende.

dincolo de explicația dicțio- 
narului, au pătruns într-atît 
în conștiința existenței, influ- 
ențînd-o, îneît printr-o esen- 
țializată regulă au ajuns să se 
definească prin ele însele. 
Tocmai de aceea, poate, oame
nii s-au obișnuit de-a lungul 
timpului să-și raporteze, me
taforic, existența la ele: a 
clădi o casă, a sădi un pom, 
a ara pământul — iată acțiuni 

m a căror finalitate rămîne, du- 
I rează. Și tot din aceste cauze, 

credem, omul s-a plecat asu
pra acestor cardinale „repere** 
cu un respect împins pînă la 
cult. Căci cum poți trece, dacă 
te consideri om, pragul unei 
case, decît cu gînduri bune ? 
Inutil să te mai întrebi: cum 
poți locui într-o casă, decît ca 
om ?

De la astfel de sentimente,
I

O discuție cu tinerii câminiști

ai Uzinelor „23 August"

legi nescrise ale unei tradiții 
specifice, a purces și discuția 
noastră cu mai mulți tineri, 
ucenici și muncitori, de la „23 
August", mutați de curînd in 
casă nouă, buni gospodari, cu 
griji și nevoi anume, cu do
rința de a dovedi că pot fi 
mai buni.

Căminul pe care-l vedeți tn 
fotografie este una din cele 
mai bogate case de acest gen. 
Are 150 de camere, puțind 
găzdui 450 de locatari. Trei in
tr-o cameră — ca o familie.

Pentru fiecare „familie**, con
diții excelente : paturi moi și 
confortabile, mese comode de 
studiu, încălzire centrală, in
stalații tehnico-sanitare mo
derne, baie. La fiecare din cele 
5 nivele, cîte două oficii în
zestrate cu dulapuri de bucă
tărie, mese adecvate, aragaz* 
cu cîte patru ochiuri și cup
tor — mă rog, tot ce-i trebuie 
unei case adevărate. Pe hol, 
plante ornamentale, deocam
dată apărute timid, dar sera 
uzinei promite transferarea

clorofilă ozonată. Aflată la 
doi pași de uzină, casa scuteș
te de tramvai, adăugind un 
timp în plus, la dispoziția fie
căruia.

...Trei într-o cameră — ca 
orice familie. Mai multe fa
milii — un colectiv. Un colec
tiv de prieteni, de oameni sd-| 
ritori la nevoie, de tovarăși del 
muncă. Și poate acesta, wZti-| 
mul, este atributul cel mai de 
preț care apropie și sudează 
contactele, modelează perso
nalități în ampla și armonioa
sa personalitate a colectivu
lui.

însoțiți de indiscreția apa
ratului fotografic am descins 
în această mare familie, zilele 
trecute, la ceasurile unei du- 
pă-amiezi tîrzii apropriind 
seara, lată-ne, în preambulul 
discuției, musafiri ad-hoc în

I. CALMAȚUI 
Fotografii : P. TINJALA

(Continuare tn pag. a V-a)
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Marele jubileu al țării noastre 
— semicentenarul P.C.R. — con
stituie un moment de bilanț so
cial și individual, prilej de re
flecție multilaterală asupra a 
ceea ce am făcut și ceea ce mai 
avem de făcut.

O primă întrebare ce-i apare 
oricărui cetățean al acestei țări, 
fiecărui cadru didactic și cerce
tător, e aceea dacă are senti
mentul datoriei împlinite, dacă 
a slujit cu dăruire deplină, în 
mod eficient țara, partidul, spe
cialitatea îmbrățișată, domeniul

căruia i s-a consacrat. Nimeni 
nu poate fi nepăsător la ceea 
ce se întîmplă în propria-i pro
fesie și chiar dincolo de ea.

Asistăm în această perioadă 
premergătoare sărbătoririi semi
centenarului partidului la un 
profund și răscolitor proces de 
conștiință în literatură și artă, 
cu privire la angajarea socială a

Lector univ. ION MORARU

(Continuare în pag. a IV -a)

In noua secție de filatură a întreprinderii textile Galați, dotată 
cu mașini de filat marca „Unirea"-Cluj
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SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ
Academia de Studii Economi

ce București organizează în 
ziua de 14 aprilie 1971 o sesiu
ne științifică a cadrelor didac
tice. Ceie trei secții ale acestei 
sesiuni sînt dedicate următoa
relor teme : Perfecționarea or
ganizării și conducerii econo
miei, perfecționarea relațiilor 
sociale, dezvoltarea democrației 
și înflorirea națiunii socialiste 
și coordonate ale politicii eco
nomice, interne și externe.

C. S.

MEMORIA HARȚILOR
Studioul cinematografic al 

Ministerului Forțelor Armate â 
prezentat, în 12 garnizoane, un 
ciclu de filme documentare ca
re înfățișează aspecte din lupta 
dusă cu arma în mînă pentru 
eliberarea țării de sub jugul 
fascist. S-au bucurat de bune a- 
precieri din partea ostașilor, 
membrilor gărzilor patriotice și 
tinerilor din formațiunile de 
pregătire pentru apărarea pa
triei filmele „Poem eroului" și 
„Memoria hărților".

★
în cadrul Bibliotecii „V. A. 

Urechia" din Galați, s-a deschis 
zilele trecute expoziția „Răspân
direa literaturii marxist-leni- 
niste în România". Dedicată a- 
niversării semicentenarului par
tidului, Expoziția punctează 
momente ale apariției și răspîn- 
dirii ideilor marxist-leniniste în 
țara noastră. Sînt expuse cărți, 
periodice, fotocopii, faximile 
precum și primele ediții în ro
mânește ale scrierilor „Socialis
mul utopic și socialismul știin
țific" de Engels, „Manifestul 
Partidului Comunist" și altele.

Printre exponate sînt și do
cumente care evocă mișcarea 
muncitorească din Galați, prin
tre care amintim „Statutele 
societății înfrățirea muncitori
lor" Galați 1888, Statutele Clu
bului muncitorilor din* Galați și 
„Calendarul pozitivist’* apărut 
în 1892 și editat de Clubul 
muncitorilor din Galați.

I. CHIRIC

EXPOZIȚIE DE 
PICTURĂ

ȘTEFAN BUDECĂ
în Capitală, la Casa de cultu

ră M.A.I., s-a deschis zilele a- 
cestea expoziția pictorului Ște
fan Budecă. Organizată în cin
stea sărbătoririi semicentena
rului P.C.R., expoziția este des
chisă publicului pînă la 15 a- 
prilie a.c.

Din cele 50 de tablouri ex
puse am reținut cîteva al căror 
titlu, adecvat momentului, este 
semnificativ : „Sediul comanda
mentului formațiunilor de luptă 
patriotice — 1944“ ; „Sediul re
dacției ziarului „Scînteia" în 
ilegalitate — 1932“ ; „Loc de în- 
tîlnire în ilegalitate al celulelor 
de partid din schela Gura Oc- 
niței și Ochiuri" ; „Sediul cen
tral al P.C.R. și redacțiilor 
ziarelor „Socialismul" și „Tine
retul socialist**, 1922—1923“ ș.a.

Excelent peisagist, receptiv la 
culoare, Ștefan Budecă și ex
poziția sa s-au bucurat încă de 
la deschidere de o largă afluen
ță de public și aprecierea favo
rabilă a unor specialiști de 
frunte. Criticul de artă Mircea 
Deac remarca, în cuvîntul de 
deschidere, originalitatea talen
tului și forța expresiei artistice 
a pictorului. Am reținut, de a- 
semenea, opinia pictorului Sa
bin Bălașa, prezent la verni
saj : „Este omenesc să uiți că 
ești profesionist atunci cînd pri
vești opera unui coleg. Dar mai 
înainte de toate apare meritul 
lui care te face să-1 uiți pe al 
tău. Pictura lui Ștefan Budecă 
este un examen de sinceri
tate și talent. Timpul va corifir- 
ma din plin, cred, modestul meu 
elogiu**.

AL. DOBRE

LA CARANSEBEȘ...
în holul muzeului orășenesc 

din orașul Caransebeș s-a des
chis expoziția de documente ale 
mișcării comuniste și muncito
rești pe teritoriul județelor Ca- 
raș și Severin în perioada ani
lor 1906—1944. Inițiată în cadrul 
ciclului de acțiuni menite să o- 
fere imagini dintre cele mai ve
ridice privind prezența comuniș
tilor și ideilor comuniste în a- 
ceastă zonă, dintre cele mai in
dustrializate din România bur- 
ghezo-moșierească, expoziția o- 
Eeră imagini pregnante a for
melor de luptă ale muncitorilor 
din exploatările miniere, din 
□.D.R. și a celor din cadrul 
3.A. Titan-Călan-Nădrag, pene- 
;rația lor în mediul rural.

La Caransebeș a fost și una 
dintre cele mai mari închisori 
specializate" în detenția comu
niștilor. O listă de peste 200 de 
îume, printre care apar și o 
>arte dintre conducătorii de mai 
îrziu ai partidului, consemnea
ză mii de ani de temniță avîhd 
'.a temei de acuzare un cuvînt 
apidar „comunist".

Comitetul orășenesc U.T.C. 
Caransebeș organizează pe par- 
:ursul acestei perioade vizite în 
'run pentru toate categoriile de 
ineri din oraș. Primii care au 
îăsit pragul .acesteia au fost u- 
enicii grupului școlar forestier 
i mai apoi eleviî de la școala 
le șoferi.

I. DANCEA

18 ECHIPAJE PE TREI 
SCENE ALE JUDEȚULUI 
în municipiile Deva, Petro- 

ani și Hunedoara, s-au desfă- 
urat faza județeană a con
cursului „50 de ani de luptă și 
nărețe înfăptuiri" organizat de 

către Comitetul județean al 
U.T.C. în cinstea semicentena
rului P.C.R. Pe fiecare scenă 
s-au întrecut, în prezența unui 
numeros public, cîte 6 echipaje 
reprezentînd școlile generale de 
10 ani, grupurile școlare profe
sionale și liceele care au fost 
selecționate pe parcursul a 3 
luni oît au aurat fazele pe cla
se, școli și localități. Echipajele 
cîștigătoare sînt următoarele : 
Școala generală nr. 4 Hunedoa
ra, Grupul școlar profesional 
Hunedoara și Liceul „Decebal" 
Deva. Fiecare membru al aces
tor echipaje va beneficia în 
timpul vacanței de vară de un 
loc gratuit într-o tabără de o- 
dihnă, iar școlile din care fac ei 
parte au fost distinse cu Diplo
ma de onoare a Comitetului ju
dețean al U.T.C.

AL. BĂLGRĂDEAN

„SOCLUL ABSTRAC
ȚIEI OMOARĂ ADE
SEA OPERA DE ARTA I"

ne-a declarat sculpto
rul danez Gunnar 
Westman

La invitația Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă și a 
Uniunii Artiștilor Plastici, sculp
torul danez Gunnar Westman — 
personalitate marcantă a artei 
contemporane daneze — a făcut 
o călătorie prin țara noastră. La 
dorința noastră de a ne vorbi mai 
întîi despre ceea ce lucrează, 
despre maniera sa de interpreta
re a realității, artistul ne-a decla
rat :

— Sculptura, în concepția mea, 
nu trebuie niciodată să se afle 
atît de departe de oameni incit 
să devină de neînțeles. Soclul 
abstracției omoară adesea meni
rea sculpturii. Eu lucrez destul 
de mult pentru copii, pentru 
locurile de joacă și majoritatea 
sculpturilor mele sînt dispuse în 
piețele mari, în cartierele noi de 
locuințe, în școli sau în uzine.

Ca să-i faci pe oameni să iu
bească sculptura cred că trebuie 
să începi prin a te adresa co
piilor. Folosesc materiale foarte 
diverse: metal îmbrăcat in plă
cuțe de ceramică colorată, lemn 
colorat, granit. Unele statui, cele 
din locurile de joacă, au funcție 
dublă : sînt obiecte de joacă de 
mari dimensiuni și elemente de
corative care completează drmo- 
nios ambianța. Ele reprezintă pă
sări, animale fantastice, aduse din 
lumea basmelor nordice.

— Călătorind prin multe țări 
ați folosit, după întoarcerea aca
să, arta populară a. țărilor vizi
tate ca izvor de inspirație pentru 
lucrările dv. P

— Întotdeauna. In această or
dine de idei, arta populară ro
mânească a însemnat pentru 
mine o experiență deosebită. 
Ctfea ce m-a impresionat cel 
mai mult a fost simbolica, mai 
mult sau mai puțin ascunsă în 
spatele formelor diverse și origi
nale pe care le îmbracă arta 
populară în țara dv. Porțile 
sculptate în fața caselor din sa
tele maramureșene și tehnica de 
lucru a lemnului folosită la con
strucția bisericilor de lemn, mi 
s-au părut miraculoase, intențio
nez să folosesc aceste procedee 
în elaborarea unor sculpturi de 
mari dimensiuni.

O impresie de-a dreptul co
pleșitoare mi-au produs costu
mele populare din regiunile vizi
tate. N-am văzut niciodată o ase
menea bogăție de culori ele
gante, inteligent și cu simț ar
tistic îmbinate. Dar nu numai 
costumele... Îmi amintesc de cel 
mai original cimitir văzut vreoda
tă, cel de la Săpînța. Iar la 
Tîrgu-Jiu, consider vizita aceasta 
ca un eveniment. Este mai mult 
decît ceea ce am văzut eu din 
Brâncuși în lume. Aici e totul, 
este mediul său, și spiritualitatea 
care l-a inspirat.

De altfel, în România am cu
noscut și alte personalități artis
tice deosebite cum sînt sculptorii 
Vida Geza și G. Apostu sau 
Traian Hrișcă ale cărui tapiserii 
și mozaicuri mi-au plăcut foarte 
mult. Cred că un schimb de ex
poziții între Danemarca și Româ
nia, precum și vizita unor artiști 
români în țările scandinave ar fi 
o contribuție însemnată la cu
noașterea și înțelegerea reciprocă 
pe tărîm artistic.

NOUTATI LA
COSTINEȘTI

Recent, într-o discuție cu tov. 
Alexandru Dediu, directorul 
Complexului turistic Costinești, 
am aflat multe din noutățile cu 
care acest „orășel" al tinereții 
de pe litoralul românesc se 
pregătește să-și întîmpine oas
peții în apropiatul sezon.

Prima serie, așteptată să so
sească la 4 iunie, va putea folo- 
și deja noul club al tineretului 
și teatrul de vară cu capaci
tatea de 1 200 de locuri, 
obiective aflate în curs de fini
sare. Constructorii speră să de
vanseze substanțial și termenul 
de predare (30 iunie) al vilelor 
de pe faleză, care vor oferi ca
zare, cu un grad ridicat de con
fort, la 316 persoane.

Capacitatea complexului de 
la Costinești va crește, astfel 
la circa 2 700 locuri pe serie, 
numărul total al tinerilor care 
vor fi găzduiți aici în vara lui 
1971 depășind 20 000. Tot pe fa
leză au fost construite un grup 
medical și un salon de frizerie- 
coafură.

Au fost, de asemenea execu
tate lucrări de extindere la 
cantina complexului, a cărei 
capacitate a crescut cu circa 
220 locuri fiziefe, actualmen
te putînd lua masa aici, con
comitent, mai bine de 1 000 de 
persoane, iar posibilitățile de 
aprovizionare au fost, la rîn- 
dul lor îmbunătățite, la a- 
ceastă oră fiind încheiate con
tracte ferme cu furnizorii; can
tina a fost dotată cu mijloace 
de transport proprii, ceea ce va 
ușura mult aprovizionarea cu 
alimente proaspete.

în ceea ce privește posibilită
țile de agrement, tovarășul di
rector ne-a Informat că, în 
decursul fiecărei serii vor fi 
prezentate tinerilor 2—3 filme 
și 1—2 spectacole da teatru. 
Pentru serile de dans s-a în
cheiat deja un contract cu 
orchestra „Amicii" din Timi
șoara. Clubul cel nou va oferi 
audiții muzicale în sala special 
amenajată, jocuri mecanice, șah, 
remy, șubah, precum și posi
bilitatea de a citi la bibliotecă, 
ziare, reviste, și cele mai re
cente apariții editoriale. Tot aici 
a fost amenajat un bar-cofetă- 
rie pentru cei care, după atîta 
soare, vor dori să se relaxeze 
la o șueta... în umbră.

Nu au fost uitate nici chioș
curile unde se vor vinde sau 
închiria articole de plajă și 
pescuit, iar iubitorii sportului 
vor avea la dispoziție noile te
renuri asfaltate pentru tenis de 
cîmp, volei și baschet.

în sfîrșit, programul lunilor 
de vacanță pe care le vor pe
trece cei 20 000 de tineri la Cos
tinești, prevede nenumărate ex
cursii, tururi ale litoralului, vi
zitarea cetății Istria, excursii 
în R.P. Bulgaria etc. Mai rămî- 
ne ca soarele să fie, la rîndul 
lui, la înălțime, și asta nu nu
mai pentru a respecta promi
siunile meteorologilor.

O. NEGRU

EDBORIALĂM

ISTORIA ROMÂNIEI 
IN DATE

In curînd va apare la Edi
tura enciclopedică „Istoria 
României în date". Lucrarea, 
cu caracter strict enciclopedic, 
prezintă într-o sinteză origi
nală o istorie' a României, în- 
cepind cu zorile civilizației la 
Carpați și la Dunăre, conti- 
nuînd cu momentele marcante 
ale perioadei medievale, mo
derne și contemporane româ
nești, sfîrșind cu ultimele eve
nimente ale anului 1969.

Intr-o formă sobră, lapidară, 
i se oferă cititorului nu numai 
pricipalele date ale istoriei ne
întrerupte de două milenii și 
jumătate a poporului român 
în lumina ultimelor rezultate 
ale arheologiei și istoriogra
fiei, ci și cele mai însemnate 
momente din istoria literatu
rii, artelor plastice, muzicii, 
științelor și tehnicii, adică un
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Spațiul liniștitor
al cîmpici

Adunate în acea 
judecată cuvintele 
puteau sta numai 
alături, numai așa 
cum Ie rostise 
bărbatul care șo- 
văia între două 
vîrste. Tonul, neu
tru, alb, produs 
parcă al unui me
canism în stare să 
reproducă niște 
sunete asemănă
toare vocii umane, 
dădea cuvintelor, 
puține și exacte, 
conturul literelor 
drepte, curate, . i- 
nexpresive. Există 
o vîrstă a afirma
țiilor categorice, și 
bărbatul despre 
care am pomenit 
încerca prin tăcere 
agresivă să se așe
ze temeinic în ea, 
dar cele spuse de 
el continuau să ră
tăcească îndoielnic 
în compartimentul 
trenului ce ne du
cea, undeva, spre 
nord. Nimeni din
tre cei care ședeau 
pe canapeaua de 
plastic înfierbin- 
tată de un calori
fer prost 
îndeobște ___
străini unul de al
tul, porniți cu tre
burile lor neștiute,

dar alcătuind — 
dincoace de cei
lalți ocupanți ai 
compartimentului^ 

și ei străini și ri
sipiți în vîrste di
ferite — un grup 
distinct prin anii 
lor neînșelător de 
puțini, — și nimic 
din schimburile o- 
bișnuite de cuvin
te într-o călătorie 
lungă sau‘ din ges
turile odihnitoare 
ale regăsirii plăce
rii drumului nu 
stîrnise pofta de 
meditație a bărba
tului izolat prin 
proprie voință în 
colțul de la fe
reastră, în direcția 
de mers a 
lui.

Să fi fost 
nă peisajul 
lanț prin uniformi
tate, cimpie nesfâr
șită, brumăriu și 
verde crud, sau 
poate amintirea u- 
nei întîmplări tre
cute sau poate rî- 
sul de tînăr hoho
tit și prelins în
urma ferestrei Ia
o trecere prin 
dreptul unui peron 
pustiit de prezența 
funcționarului cu 
șapcă roșie încre

trenu-
de vi- 

dezo-

reglat, 
tineri

mijloc sigur, rapid și comod 
de orientare în panorama ci
vilizației române.

In anexă vor fl cuprinse 
listele complete ale domnilor 
Țării Românești și Moldoțoi, 
ale voievozilor Transilvaniei, 
ale suveranilor, ale șefilor de 
stat, prim-miniștrilor,

H. M.

FESTIVALURI

CÎNT SI JOC PE PLA
IURILE MEHEDINȚENE

Trei zile, 21 de formații ale 
elevilor din toate categoriile de 
școli ale județului, s-au întrecut 
într-un concurs organizat de Co
mitetul județean Mehedinți dl 
U.T.C. și Inspectoratul școlar 
județean. Faza pe centru — care 
s-a desfășurat la Baia de Aramă, 
Vînju Mare, Strehaia, Gogoșu, 
Orșova și Cujmir — a fost un 
preludiu la întrecerea de pe sce
na municipiului Tr. Severin. Se 
cer a fi amintite în primul rînd 
formațiile care s-au distins prin 
spontaneitate și valoare artistică: 
corul Liceului „Traian*, grupul 
vocal al Liceului economic, corul 
de cameră și formația de teatru 
a Liceului „Șt. Pldvăț", echipa de 
teatru din Vînju Mare și alte 
colective. In zilele de 24 și 25 
aprilie, start în faza pe județ. 
(C. MOACA).

„FLOAREA DE COLȚ" 
LA A ll-A EDIȚIE

In pădurea de la Rucăr, în lo
cul cel mai pitoresc al. județului 
Argeș, s-au împletit ecourile mu
zicii ușoare și populare cu tine
rețea celor 60 de elevi ai licee
lor din județ, participanți la cea 
de a doua ediție a Festivalului 
„Floarea de colț**. Așadar, iniția
tiva liceului din Rucăr a prins 
rădăcini adinei, festivalul în- 
scriindu-se ca un bun cîștigat 
în ansamblul manifestărilor cul
turale. Locul unde a avut loc a- 
ceastă manifestare a fost anume 
pregătit: cusături naționale, ta
blouri realizate de membrii cer
cului de pictură, fotografii ale 
concurenților prinse pe panouri. 
(I. D.).
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ZESTREA DOMNIȚEI RALU : 
rulează la Patria (orele 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30)

HAIDUCII LUT ȘAPTECAI : 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Favorit 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30), Excelsior 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30), Modern (orele 8,30; 10,30;
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30).

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Bucegi (orele 10; 15,30; 19,30) Giu- 
lești (orele 15,15; 19,15), Miorița 
(orele 10; 14,30; 18,30), Arta (orele 
10,30; 14,30; 19).

POIENILE ROȘII : rulează la 
Capitol (orele 9.30; 11,45; 14; 16,30; 
18,45; 21).

DOAR UN TELEFON : rulează 
la Festival (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45).

BUTCH CASSIDY ȘI SUNDAN
CE KID : rulează la București 
(orele 8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19;
21,15)

SECRETUL DIN SANTA VIT
TORIA ; rulează la Victoria (o- 
rele 8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,15), 
Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30).

ANACONDA, 800 DE LEGHE 
PE AMAZOANE : rulează la Tim
puri Noi (orele 9,15—18,30 în con
tinuare).

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează 1* Sala Pala

menit în nemișca
rea plecărilor 
nou pierdute 
să fi fost ceva 
toate astea și 
mic altceva 
legănatul 
ros al 
sufocat de 
ră...

Ceea ce a rămas 
sigur, ceea ce se 
poate povesti e fă
ră nici o îndoială 
felul cum bărba
tul s-a răsucit țea
păn, a cuprins cu 
privirea moleșită 
vecinii de compar
timent și s-a oprit, 
atîta doar cît să 
rostească judecata 
simplă ce-1 ținea 
departe și-l apro
pia inofensiv, pro
babil așa cum își 
închipuia că se 
cuvine să arate a- 
lergătura năucă în
tre două vîrste, a- 
supra tinerilor 
porniți în călăto
ria lor ascunsă. 
Iar cuvintele au 
fost acestea : ge
nerație de orgoli
oși — și omul a că
utat iarăși spațiul 
liniștitor al cîmpi- 
ei.

CONSTANTIN 
STOICIU

din
din 
ni- 

decît 
somno- 

vagonului 
căldu-

VACANȚĂ

„IMPRESIA PE CARE O 
PĂSTRĂM DESPRE 
ROMÂNIA ESTE CEA A 
PRIMĂVERII"

Săptămîna trecută a sosit în 
țară un cor de elevi suedezi din 
localitatea Rasunda, conduși de 
prof. Anders Homgren. Ei au 
hotarît să petreacă o săptămînă 
în România îmbinînd studiul cu 
odihna într-o „vacanță stimula- 
toare“, așa cum au numit-o ei. 
în programul lor, au avut printre 
altele, o întîlnire cu elevii Li
ceului de muzică din București, 
unde au cîntat un repertoriu al
cătuit din prelucrări de folclor 
suedez, cîntece germane și negro- 
spirituals. La sfîrșitul concertu
lui, elevii suedezi au coborît în 
sală cîntînd împreună cu colegii 
lor români.

— Trebuie să mărturisesc, ne 
spunea prof. Anders Homgren, 
că ne-a fost chiar frică să cîn- 
tăm în fața unui public așa de 
avizat ; corul nostru este alcătuit 
din amatori, iar faptul că muzica 
noastră a fost așa de bine primi
tă și apreciată de elevii liceului 
de muzică și de studenții con
servatorului, constituie pentru 
noi un motiv de bucurie. în 
Suedia la o populație de 8 mi
lioane există aproximativ 600 000 
de cîntăreți de cor.

— Ați mai petrecut astfel de 
vacanțe în care studiul și odihna 
să se îmbine în mod fericit ?

— Da, dar numai în Suedia. 
România este prima țară străină 
în care călătorim și toți membrii 
corului doresc să repetăm acea-

tului (orele 17,15; 20,15), Ferovaiar 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

ADIO, GRANADA : rulează la 
Grivița (orele 9, 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,45), Flamura (orele 9; îl; 
13,30; 16; 18,15: 20,30).

TREC ZILELE : rulează la în
frățirea (orele 15,30; 17,45; 20).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA *. rulează la Buzești 
(orele 15,30; 18; 20,30), Flacăra (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

LOS TARANTOS : rulează la 
Dacia (orele 8,30—20,30 în conti
nuare).

ÎNGERII NEGRI : rulează la 
Lira (orele 15,30; 19).

CLANUL SICILIENILOR : rulea
ză la Unirea (orele 15,30; 18; 20,15), 
Progresul (orele 15,30; 18; 20,15).

ULTIMA RELICVA : rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 17,45; 
Î0).

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

ÎNCEPUTUL : rulează la Pacea 
(ora 20).

UN ITALIAN ÎN AMERICA : 
rulează la Pacea (orele 15,45; 18).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Crîngași (orele 15,30; 18;
20,15),  Vitan (orele 15,30: 18; 20,15).

PREȚUL PUTERII . rulează la 
Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 

stă experiență. Sinaia erta iocul 
ideal pentru studiu ,1 rooreațiw 
Impresia cea mai fiumoaaă pe' 
care o păstrăm din România este 
cea a primăverii. Cînd am sosit 
aici iarba era verde, iar copacii 
in floare. La noi e încă iarnă, 
frig și zăpadă.

CORNELIA DANTES

NOTĂ

CIND SE VA DESCHI
DE ȘANTIERUL CASEI 
ȘTIINȚEI SI TEHNICII 
DIN BRAȘOV ?

Cu doi ani în urmă, răspun- 
zîndu-se unei imperioase cerin
țe educative, tinerilor din Bra
șov li s-a promis construirea u- 
nei Case a științei și tehnicii. 
Care este la ora aceasta stadiul 
în care s-a ajuns cu proiectele?

După cum ne-a informat tov. 
CORNEL ȘANDRU, prim se
cretar al Comitetului județean 
Brașov al U.T.C., „luînd în dis
cuție folosirea fondurilor proprii 
ce s-au realizat pînă Ia data de 
31 decembrie 1970 prin cote- 
părți din cotizații, acțiuni pa
triotice, culturale, turistice etc., 
secretariatul Comitetului jude
țean a hotarît să le folosească 
pentru construcția Casei știin
ței și tehnicii pentru tineret. 
Documentația de execuție, rea
lizată prin muncă voluntară de 
tinerii de Ia Institutul „Proiect" 
din Brașov, prevede o investiție 
în valoare de 1572 000 lei, din 
care construcții-montaj 1 267 000 
lei. Ea a fost predată încă de la 
30 mai 1970. Deschiderea șantie
rului a întîrziat din cauză că 
s-a apreciat la Consiliul popu
lar municipal, nejustificat după 
opinia noastră, că o asemenea 
activitate în zona respectivă ar 
deranja aspectul turistic al dru
mului spre Poiană. în fine, a- 
cum situația se pare că s-a lă
murit. Lucrările au fost con
tractate cu I.C.L. Brașov și vor 
începe pe 15 mai 1971, iar con-

strucția se va da total în folo
sință la 30 iunie 1972.

Nu toate problemele sîni în
să rezolvate prin aceasta. în 
calcul nu au fost prinse lucră
rile pentru panoul exterior (be
ton aparent, ceramică, metal) și 
alte lucrări de artă plastică (de
corații) în valoare de 300 000 lei. 
Trebuie spus că, în acest sens, 
există o minută încheiată între 
secția de propagandă a C.C. al 
U.T.C. și Fondul plastic Brașov. 
Dar nu au fost incluse de deviz 
nici sumele necesare pentru do
tări cu mașini, aparatură, mo
bilier, care se ridică la aproxi
mativ 1 500 000 lei, necesari pen
tru etapa a Il-a. Deocamdată 
nu avem acești bani...

Deoarece Casa științei și teh
nicii pentru tineret, Clubul 
U.J.C.M. și Cinematograful, ca
re formează un complex vor fi 
.deservite de o singură centra
lă termică, cota-parte pentru 
proiectarea și executarea ei în
că nu a putut fi cuprinsă în va
loarea devizului. Dar și ea va 
necesita fonduri... Mai trebuie 
să încheiem contractul cu I.R.E. 
Brașov pentru lucrările de ali
mentare cu energie electrică și 
să primiim autorizația de con
strucție din partea Secretariatu
lui C.C. al U.T.C.".

Prin executarea în orașul 
Brașov a Casei științei și tehni
cii pentru tineret, inițiativă de 
necontestat a Comitetului jude
țean U.T.C,, se creează cadrul 
material necesar dezvoltării u- 
nor numeroase activități ce vor 
contribui la dezvoltarea univer
sului spiritual al tineretului, la 
formarea tehnică a viitoarelor 
cadre ale economiei naționale.

Casa științei și tehnicii pen
tru tineret va avea un hol folo
sibil pentru expoziții, bibliote
că pentru documentare tehnico- 
științifică și două săli de curs, 
săli special amenajate pentru 
cercurile de radio-tehnică, auto
mobilism, rachete. aeromode- 
lism. navomodelism, foto-cine- 
matecă (cineclub), automatică,

18; 20,15), Volga (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30), Tomis (O- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

ROMEO ȘI JULIETA ; rulează 
la Viitorul (orele 16; 19,30).

MEXIC ’70 : rulează la Moșilor 
(orele 15; 16,45; 18,45; 20,45).

VAGABONDUL î rulează ta 
Munca (orele 15,30; 19,15).

GENOVEVA DE BRABANT 2 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18;
20,15).

RENEGATA : rulează la Rahova 
(orele 15,30; 18; 20,15)

MAYERLING : rulează la Laro- 
met (orele 15,30; 18,30).

MIHAI VITEAZUL : rulează ta 
Central (orele 9,30; 18,30).

GAUDEAMUS IGITUR : ruleaaă 
la Central (orele 13,30; 16).

O NOAPTE FURTUNOASA : ru
lează la Lumina (orele 16; 18,30; 
20,45)

TOM ȘI JERY : rulează la Cine
mateca — Union (ora 9), LOCO
MOTIVA FURATA (orele 10,30; 
12,30; 14,30), DR. JACK ; TRĂIAS
CĂ SPORTUL (orele 16,30; 18,45),
TRĂIM NUMAI O DATĂ (ora 21). 

cibernetică, apații da recreații 
ft «htb, încăperi administrativa. 
Jn acest tens, marile între- 

pHhderi brașovene au promis 
tot sprijinul în vederea dotării 
cu utilajele necesare. Problema 
mobilierului îi preocupă pe ti
nerii din industria de prelucra
re a lemnului ; ei s-au angajat 
să-1 realizeze tot prin muncă 
patriotică.

Cadrul organizatoric și profi
lul activității propriu-zise ce se 
va desfășura la Casa științei și 
tehnicii vor trebui să stea în a- 
tenția Comitetului ‘județean 
U.T.C. Avînd în vedere carac
terul de premieră a acestei noi 
forme de activitate sugerăm or
ganizarea încă de pe acum a u- 
nor consfătuiri de lucru în ca
drul cărora,, tinerii, împreună cu 
cadre didactice și cu specialiști 
din întreprinderi, să dezbată 
profilul activității viitoare cît și 
programul concret de lucru. Dar 
pentru realizarea acestora este 
necesar să se treacă de la faza 
promisiunilor la ega a măsuri
lor concrete legate de deschide
rea șantierului, altfel ideile, 
proiectele, entuziasmul, angaja
mentele rămîn în incertitudine, 
iar această frumoasă Inițiativă 
a tineretului din Brașov se va 
pierde !n lungul lanț al amînă- 
rilor.

ADINA VELEA

I MERCUR

CANTINA-RESTAU- 
RANT E ÎNCĂ ÎN 
STUDIU

La conferința orășenească a 
organizațiilor U.T.C. din Drăgă- 
șani mai multi delegați, printre 
care Virgil Negrescu (de la 
FINCA) și Marin Râduț (de la 
Autobaza IRTA) exprimau o 
mai veche cerere a tinerilor — 
înființarea unei ospătării sau a 
unei cantine-reistaurant. Faptul 
este cît se poate de firesc dacă 
ne gîndim că în oraș nu func
ționează nici o asemenea unitate, 
iar numărul tinerilor salariați a 
crescut simțitor prin darea în 
folosință a noilor obiective eco
nomice, prin extinderea celor 
existente. Li s-a promis atunci 
tinerilor rezolvarea acestei pro
bleme în nu mai mult de o lună. 
Dar după aproape patru luni 
revenim în Drăgășani și sînitem 
martorii unei discuții exact pe 
aceeași temă la Fabrica de talpă 
și încălțăminte din cauiciuc.

Deși dezbaterile erau purtate 
de primarul orașului, directorul 
fabricii, contabilul șef, repre
zentanți ai comitetului județean 
U.T.C., un delegat de la servi
ciul de investiții al Centralei in
dustriale a prelucrării cauciucu
lui și maselor plastice, alți fac
tori de răspundere, ședința s-a 
încheiat nedecis. Se mai cerea 
încă răgaz pentru un sondaj în 
rîndul salariaților, să se vadă 
dacă sînt de acord (deși ei erau 
cei dinții care «solicitaseră insis
tent înființarea cantinei), se pro
punea cuprinderea în planul de 
investiții pe trimestrul II sau 
III, se promitea un sprijin ferm 
etc., etc.

Și totuși care este concluzia ? 
am întrebat noi. De astă dată, 
răspunsul a venit hotărât: „Tre
buie să se facă".

Mă rog, asta se știa de la în
ceput. Dar cine trebuia să se 
ocupe de realizarea acestei can
tine-restaurant ? în primul rind 
conducerea fabricii» O soluție, 
cel puțin pentru moment, se 
poate găsi. Chiar la doi pași de 
fabrică există localul unei can
tine care a aparținut construc
torului și care a rămas nefolo
sită. (Este utilizată drept ma
gazie de materiale !). Instalația 
a fost demontată și transportată 
în altă parte, unde nu se simte 
nevoia ei. Practic, construcția 
respectivă este liberă. Preluarea 
acestei cantine de La constructor 
ar fi răspuns necesității salaria
ților fabricii. Dar nimeni nu s-a 
gîndit atunci la acest fapt. Exis
tă și altă soluție — tranformarea 
braseriei „Oltul" în restaurant 
cu autoservire, tip „Expres". O 
sumară anchetă întreprinsă de 
noi a evidențiat existenta cel 
puțin a 1 000 de eventuali abo
nați permanenti. Avantajele ar 
fi reciproce. Rentabilitate du
blă pentru local, operativitate în 
servire pentru oameni. Respon
sabilul, uniității amintite. Ion 
Preda, ne informează că s-a fă
cut comanda încă din anul tre
cut pentru o linie de autoser
vire. Dar pe undeva treburile se 
cam învîrt pe loc. Lipsa de pre
ocupare a organelor locale este 
evidentă și nu rămîne caracteris
tică numai orașului Drăgășani. 
Singura ospătărie din municipiul 
Rm. Vîlcea. „Ciocîrlia". este a- 
menajată intr-un spațiu insufi
cient și linia de autoservire de 
la „Expres" nu acoperă decît în 
mică măsură cerințele tinerilor 
din oraș.

— Personal, declara Ionel Cîr- 
stea, șeful ospătăriei, am făcut 
în mai multe rînduri intervenții 
la conducerea TAPL pentru ex
tinderea unității. Vin oamenii și 
așteaptă în picioare, lîngă mese. 
Capacitate de producție avem, 
spațiul de desfacere poate fi 
mărit. Există în continuare încă 

Teatrul de operetă : MY FAIR 
LADY — ora 19,30 ; Teatrul Na
țional „I.L. Caragiale" (Sala Co
media) : SĂPTĂMÎNA PATIMI
LOR — ora 20 ; (Sala Studio) : 
PISICA ÎN NOAPTEA ANULUI 
NOU — ora 20 — premieră Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : NEPOTUL 
LUI RAMEAU__ora 11; LEONCE
ȘI LENA — ora 20 ; (Sala Stu
dio) : PURICELE IN URECHE — 
ora 20 ; Teatrul de Comedie : AL- 
COR ȘI MONA — ora 20 ; Tea
trul „C. Țănase" (Sala Savoy) : 
BIMBIRICĂ — ora 19,30 ; (Cal. 
Victoriei) : LA GRĂDINA CĂRĂ
BUȘ — ora 19,30 ; Teatrul 
„C.I Nottara" (Bd. Magheru) : 
OMUL CARE... — ora 19,30 ; Tea
trul Giulești : OMUL CARE A 
VĂZUT MOARTEA — ora 20 ; 
Teatrul „Ion Creangă" : ROATA 
MORII — ora 9,30 ; PINOCCHIO 
— ora 16 ; Teatrul „Țăndărică" 
(Cal. Victoriei) : PETER PAN — 
ora 10 ; (Str. Academiei) : DE CE 
A FURAT ZMEUL MINGEA — 
ora, 10 ; Teatrul „Ion Vasilescu" : 
FLOARE DE CACTUS — ora 
19,30 ; Circul „Globus" : CIRCUL

NOU DIN MOSCOVA — orele li 
și 19,30.

• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Ai vacanță N-am vacanță...
Emisiune muzical-distractivă • 
18,30 Economie, știință, conducere 
© 19,00 Dansuri populare în in
terpretarea unui colectiv de dan
satori ai Ansamblului „Doina" • 
19,10 Tragerea Pronoexpres • 19,20 
1001 de seri • 19,30 Telejurnalul 
de seară • 20,00 50 de ani în 50 
de evocări • 20,15 Tele-cinema- 
teca : „Dosarul secret". Un film 
scris, regizat șl Interpretat de Or
son Welles, in distribuție Akint 
Tamiroff, M. Auer, Peter vail 
Eyke, Michael Redgrave. Premie* 
ră pe țară • 21,50 Poșta TV. drf 
Ion Bucheru • 22,00 Cadran in» 
ternațional • 22,30 Bucuriile mu» 
zicii : „Ciaccona" de Vitali Im 
terpretează Isaac Stern și Ale» 
xandr Zakin; Două preludii pen» 
tru vioară solo și partitele 1 și i 
de I. S Bach. Interpretează Ye* 
hudl Menuhin • 22.50 Telejuma* 
Iul de noapte.

trei camere care ar putea fi âH 
menajate. Locatarul lor este dâ 
acord să se mute, dar operația 
este întîrziată, neaeordtnriu-i-ea 
în schimb spațiul corespunzător 
de locuit. De anul trecut ai se 
tot răspunde : „Chestiunea este 
în studiu, se va rezolva".

Cît de acut se pune această 
problemă a extinderii ospătăriei 
se vede și din numărul mare al 
solicitanților : 2ilnic 800—1 000 de 
consumatori servesc aici masa 
la cele 80 de locuri. Nu mai spu
nem că această înghesuială in
fluențează asupra modului civi
lizat de servire a meșei, că une
ori, fiind printre puținele uni
tăți unde se desface berea, os
pătarii o transformă într-o 
vărată cârciumă.

De utilitatea și rentabilitatea 
unor astfel de unități care să 
vină în sprijinul tinerilor șl xn 
general al populației, nu mai 
trebuie convins nimeni. Dar se 
vede că onorarea unor asemenea 
obligații de către Consiliul popu
lar județean Vîlcea a fost uitatău

V. RAVESCU

COLEGII NOȘTRI 
DE GENERAȚIE

BOTAR ECATERINA
In anul 1964, Botăr Ecaterin» 

a absolvit Liceul de muzică din 
Cluj. în același an se înscrie la 
Conservator, la secția violă. Pa
ralel studiază pianul, iar marea 
ei pasiune pentru Bach o în< 
deamnă să urmeze facultativ 
timp de doi ani secția de orgă. 
Aceeași pasiune pentru Bach o 
va îndemna în anul 1967, cînd 
la Conservatorul din Cluj se a- 
chiziționează primul clavecin, 
să-și încerce puterile la acest 
nou instrument. #rMi-am dat 
seama imediat — mărturisește 
Botăr Ecaterina — că claveci
nul este instrumentul meu". Șl 
astfel studiază cu seriozitata 
clavecinul împreună cu profe
sorul Kurt Mild. Satisfacțiile 
n-au întîrziat prea mult. Cu- 
rind este primită în formația 
de muzică veche a cadrelor di
dactice de la Conservator, Col
legium Musicum Academicum. 
Urmează, împreună cu această 
formație, o serie de concerte, 
emisiuni la radio, discuri. în 
decembrie 1970 este prezentată, 
de data aceasta în calitate de 
solistă, la televiziune. Să mai 
adăugăm acestor succese o bur
să de studiu în străinătate, ob
ținută în urma unui examen 
trecut cu brio la Institutul 
Orff din Salzburg.

Actualmente, tinăra instru- 
mentistă își împarte timpul în
tre orele de clasă, în calitate de 
profesoară de violă la Liceul 
de muzică, și orele în care re
petă la instrumentul preferat 1 
clavecinul. Și ar fi greu să 
spunem în care activitate pune 
mai multă pasiune șî care din 
ele îi procură mai multă satia-* 
facție.

I. OÎMPEAN

-.CU SPRIJINUL CETĂ
ȚENILOR... Mihai Gheorghe, 
zis Dodu (18 ani) din Coșo- 
veni (Dolj) nu avea nici o o- 
cupație jstabilă. Cum dato
riile la chefurile pe care le 
făcea împreună cu alți pier- 
de-vară trebuiau onorate, 
Dodu fura tot ce-i cădea în 
mînă, valorificînd apoi o- 
biectele la Craiova. Zilele 
trecute, încercînd să vîndă la 
tîrg butelia de aragaz fura
tă de la o consăteană, a fost 
reținut și condus la prima 
secție de miliție de mai mulți 
cetățeni care nu au fost 
mulțumiți de explicațiile cu 
privire la proveniența obiec
tului, pe care le dădea ,,o- 
fertantului".

...FIRELE S-AU RUPT... 
Firele tainice care legau pe 
Vasile Burcuș (21 ani) din 
Sighetul Marmației și pe 
Fabius Stark (26 ani) — am
bii salariați la cooperativa 
„Mara“ .din localitate, pri
mul în calitate de gestionar, 
iar al doilea ca șofer — s-au 
rupt în urma descoperirii 
faptei ilicite săvîrșite de cei 
doi. Gestionarul sustrăgea 
cantități însemnate de fire 
P.N.A. din depozitul coope
rativei, iar șoferul le păstra 
și apoi le transporta spre 
valorificare. Ultima lor „re
coltă" — 20 kg. fire valorînd 
peste 6.200 lei — a fost des
coperită. la percheziție, asu
pra lui F. S.



Mai ales cu ocazia retrospec
tivelor de analiză și bilanț asu
pra rolului organizației U.T.C. 
într-un anumit context de mun
că și viață, dar și în mod cu
rent, se invocă ca o dovadă de 
eficiență a activității desfășurate 
rezultatele bune 
producție, de către colectivele 
de muncă, faptul că tinerii, de
seori reprezentînd cantitativ 
ponderea cea mai mare a forței 
de muncă, participă în mod co
respunzător la lucru, își fac da
toria exemplar. Și ise dau ca ar
gumente cifre semnificative, pri
vind îndeplinirea planului la 
producția globală, creșterea pro- 
ductlvitătii. nivelul ridicat al re- 
coltelor obținute la hectar, sau 
numărul mare de norme efec
tuate într-un an etc.

Sînt adevăruri impresionante 
acestea, exprimînd o realitate 
pentru care, pretutindeni unde 
am merge, există acoperiri în 
fapte demne de cele mai fru
moase și patetice aprecieri, față 
de tineretul patriei și față de ti
nerețea sa.

însă, astfel de raționamente 
simple, oferite sau recepționate 
uneori mecanic, global, fără 
nuanțări în profunzimea fapte
lor și realităților specifice, iden- 
tificînd rezultatele de muncă si
nonime cu valoarea deosebită a 
activității acelor organizații 
U.T.C., pot conține realități con
tradictorii. care odată relevate 
anulează identitatea respectivă 
si ridică semne de întrebare.

In comuna Goicea, din jude
țul Dolj, există trei cooperative 
agricole de producție — la C.A.P. 
Goicea Mare lucrează 175 tineri 
iar la Goicea Mică și Dunăreni, 
alți 134. Muncesc bine, cu se
riozitate, participă cu hărnicie 
la lucru în momentele și în punc
tele cheie ale muncilor agricole, 
la culturile cerealiere, în zooteh
nie, în legumicultura. Unii. în 
raport de cerințele unităților 
respective s-au calificat ori ur
mează cursuri de pregătire pen
tru meseria de moto-pompiști, 
alții pentru a deveni mecanici 
agricoli.

După raționamentul amintit la 
început, există. fără îndoială, 
argumente suficiente pentru a 
formula concluzii favorabile asu
pra activității organizației U.T.C. 
comunale, dar care lipsite de 
concretețea acțiunilor și obiecti
velor proprii ar fi o frază vagă, 
fără suporturi. Am căutat ase-

obținute în

menea suporturi în realizările 
sau preocupările organizației co
munale U.T.C.. țn acelea ale or
ganizațiilor U.T.C. din cele trei 
cooperative, dar în mod inutil.

Sint o seamă de repere exacte 
prin care, orieînd. se poate da 
măsura valorii integrării efortu
rilor proprii, specifice, ale or
ganizațiilor U.T.C. într-o colec
tivitate, rurală de data aceasta, 
cu anumite datorii și rosturi so
ciale. Ne-am interesat, deci, în 
ce măsură ele constituie obiecti
ve amănunțit fixate ca acțiuni

dezvolta la tineri dragostea fată 
de meserie, atașamentul pentru 
cooperativa și sectorul în care 
lucrează ?

— Care metode și modalități 
se folosesc pentru recomandarea 
și permanentizarea tinerilor în 
sectoarele de bază ?

— Există preocupări pentru 
antrenarea tinerilor la cursuri 
de perfecționare a cunoștințelor, 
pentru atragerea la studierea li
teraturii de specialitate, a presei 
în vederea lărgirii orizontului 
profesional ?

conducerile unităților pentru a- 
sigurarea condițiilor de muncă 
și viață corespunzătoare, pentru 
rezolvarea unor probleme ale ti
nerilor.

Dar, în ansamblu, asemenea 
repere, ca și altele, în funcție de 
care, periodic, oricare organizație 
U.T.C. de la sate ar trebui să-și 
fixeze obiectivele concrete ale 
programului propriu de activități 
privind participarea la realizarea 
sarcinilor de producție, ale colec
tivității în care este constituită și 
unde este chemată să-și îndepli-

t însoțind o brigadă ?

a CC. al U.T.C,

redactorul nostru

ION TRONAC

a transmis

; din Goicea |

Șl TOTUȘI, 
CE FACEM

NOI,
ORGANIZAȚIA ?

a contribui la ridicarea coopera- B| 
tivei, a satului, a oamenilor*. ■

organizațiile

GRĂDINILE DE SUB Lfl cooperativa agricolă c&i 
Gorgota, județul Prahova, le
gumicultorii sînt în plină ac

tivitate.

principale în organizarea activi
tății comitetului și organizației 
U.T.C. comunale. De pildă :

— în ce constau preocupările 
organizațiilor U.T.C. în vederea 
cunoașterii de către tineri a 
realizărilor obținute în agricul
tură în cincinalul precedent, a 
sarcinilor actualului cincinal, 
precum și a măsurilor adoptate 
cu privire la îmbunătățirea orga
nizării. planificării și conduce
rii agriculturii ?

— Este urmărit de către or
ganizațiile și comitetele U.T.C. 
felul în care tinerii cunosc sar
cinile de producție și modul în 
care participă la muncă pentru 
îndeplinirea lor ?

— Ce s-a întreprins pentru a

In aceeași măsură, ne-am stră
duit să depistăm intenții organi
zatorice pentru a răspunde cerin
țelor de informare operativă cu 
problemele tehnico-științifice noi 
ale agriculturii (ziua specialistu
lui, agrocluburi, sesiuni, simpo
zioane), modalități ale colabo
rării cu alți factori, pentru asi-, 
gurarea orientării școlare și pro
fesionale a tinerilor, ne-a intere
sat dacă se propun activitățile 
pentru cunoașterea și respecta
rea obligațiilor de producție, în 
vederea executării unor lucrări 
de calitate, prin respectarea teh
nologiilor. folosirea rațională a 
timpului și a mașinilor, ca și 
existența unor legături perma
nente ale comitetelor U.T.C. cu

JUSTIFICĂRI FĂRĂ ACOPERIRE
V

(Urmare din pag. 1) 
tiginoasă. Ca să ne oprim la un 
exemplu, numai Șantierul I re
clamă pentru trimestrul III încă 
829 de zidari, dulgheri, montori, 
sudori și betoniști. De unde și 
cum vor fi ei recrutați pentru 
șantier dacă la această dată ni
meni nu a mișcat măcar un de
get pentru a rezolva situația ?

— Prin oficiul de repartizare a 
forței de muncă în nici un caz, 
pentru că nu avem nici un mun
citor calificat în evidență, ne răs
punde Petre Mocanu, șeful ofi
ciului forțe de muncă din Tîr
goviște.

Așadar, din această direcția, 
nici o speranță. Rămîne o singu
ră soluție : recrutarea, ca și în 
prezent, a forței de muncă neca
lificată dublată însă de o inten
sivă preocupare pentru califica
rea lor imediată.

Am căutat să aflăm ce s-a în
treprins pînă acum pentru cali
ficarea noilor veniți.

Nimic! De necrezut, dar a- 
cesta e adevărul: conducerea 
Grupului de șantiere Tîrgoviște 
nu a întreprins nimic pentru în
ființarea cursurilor de calificare 
la locul de muncă, singura solu
ție de rezolvare a acestei pro
bleme. Chiar dacă delegații ple
cați în toată țara pentru recruta
rea muncitorilor le promiteau și 
le promit acestora în continuare 
că aici vor putea să se califice 
într-o meserie sau alta. Chiar 
dacă aceeași conducere a Grupu
lui de șantiere Tîrgoviște în oc
tombrie 1970 printr-o adresă sem
nată de ing. șef Dragoș Bîlcu, 
informa oficiul de forțe de mun
că din Tîrgoviște că în șantier se 
vor califica 100 dulgheri și be
toniști. în trimestrul I, 150 zi
dari în trimestrul II și alți 
muncitori în t ' ______
re. Și totuși cursurile cu pricina 
nu s-au înființat încă. De ce ?

— Nu avem fonduri pentru a 
putea înființa aceste cursuri, ne 
spune candid tov. ing. Nicolae 
Mărgărirescu, șeful serviciului 
plan-salarizare. Nici spațiu.

Cinci minute mai tîrziu într-un 
birou alăturat.

— Nu lipsa de încăperi con
stituie problema de care depin
de organizarea acestor cursuri. 
Sălile de mese pot foarte bine 
să se transforme în săli de cla
să, este de părere tov. inginer șei 
Dragoș Bîlcu.

— De ce nu le-ați organizat 
pînă acum ?

— Personal n-am urmărit 
cest lucru cum trebuia.

— Cînd le veți înființa ?
— în a doua jumătate a 

nului.
Oare tov. ing. D. Bîlcu nu-și 

mai amintește că în octombrie 
anul tiecut a semnat un act în 
care se afirmă că Grupul de șan
tiere o să califice în acest an, 
eșalonat pe trimestre 550 mun
citori ? Și nu se poate spune că 
în tot acest timp nu s-au ivit 
ocazii care să amintească necesi
tatea înființării acestor cursuri. 
In decembrie, de exemplu, ing. 
Andrei Rotaru, șeful lotului 
„Romlux“ propunea înființarea 
lor fără nici un rezultat. Pe tot 
parcursul trimestrului I se simte 
o acută lipsă a muncitorilor cali-

ficați, dar conducerea Grupului 
de șantiere nu întreprinde nimic, 
de parcă nici n-ar fi observat că 
o serie de lucrări rămîn în urmă 
din această cauză, chiar dacă în 
diferite ocazii maiștrii, muncito
rii, inginerii din cele trei loturi 
cer înființarea cursurilor de ca
lificare.

Ne-am limitat doar la a arăta 
deficitul de muncitori calificați 
pe șantierele antreprenorului ge
neral : Grupul de șantiere Tîrgo- 
viște. Adăugind că un mare vo
lum din investițiile alocate pen
tru construirea celor trei obiec
tive de pe platforma industrială 
din Tîrgoviște se execută de sub-

antreprenori se înțelege că nece
sarul de forță calificată este mult 
mai mare. Iar concluzia care se 
degajă vizează fără echivoc în
ființarea la nivelul antrepreno
rului general a unor cursuri prin 
care să se califice muncitorii ne- 
cesait pentru întreaga platformă. 
Fonduri se primesc, spații pentru 
organizarea cursurilor se găsesc, 
cadre care să le predea există, 
recrutarea nu constituie o pro
blemă de nerezolvat. E necesară 
doar puțină preocupare din par
tea conducerii Grupului de șan
tiere din Tîrgoviște. Să fie oare 
lucrul cel mai greu ?

nească atribuțiile bine precizate, 
nu au constituit obiectul unor 
acțiuni directe, concrete, ale 
comitetului U.T.C. din comuna 
Goicea, de Ia alegerile din 
toamnă.

In asemenea situații, dacă a- 
colo, la Goicea, tinerii muncesc 
bine. învață, caută să-și îmbu
nătățească pregătirea, se inte
grează preocupărilor economice 
și sociale ale satului, este clar 
că aceasta nu decurge și ca ur
mare a acțiunii politico-organi- 
zatorice și educative a organi
zației U.T.C. comunale, deoa
rece, un astfel de rol nu se poate 
exercita la modul teoretic-ab- 
stract, cu expuneri de principii 
și angajamente în adunarea de 
alegeri, ci numai în acțiune și 
prin acțiune proprie, punînd și 
rezolvînd probleme concrete, în 
raport de repere ca cele amin
tite înainte, concretizate în sar
cini si scopuri definite de cerințe 
de viață exacte și specifice.

„La C.A.P. Dunăreni — arăta 
Ion Mustețea, secretarul organi
zației de partid comunale — sînt 
cerințe de-forță de muncă pentru 
sectorul zootehnic. De ce să nu 
discute comitetul U.T.C. cu ti
nerii, să recomande pe unii care 
să lucreze aici ? Un rol deo
sebit ar avea organizațiile U.T.C. 
dacă ar aduce la cunoștință ti
nerilor care sînt exact cerințele 
acum și în viitorii ani, de dez
voltare, la fiecare C.A.P., pe 
sectoare de lucru, pe meserii. 
Chiar și pentru pregătirea ca 
motopompiști sau mecanizatori, 
pentru alte meserii, recrutarea 
oamenilor s-ar face mai bine cu 
sprijinul organizației U.T.C., 
dintre aceia care îndrăgesc mai 
mult meseria respectivă, care se 
înscriu si pentru că au fost e- 
ducațl de organizație să învețe 
temeinic și să se întoarcă pentru

deosebit de mobilizatoare, spunea 
Constantin Dinișor, președintele H 
C.A.P. Goicea Mare. Sigur, în" 
județ, și aici la noi, am obținut 
unele rezultate bune, dar ca 
să ajungem să realizăm ceea ce 
se așteaptă va fi nevoie, între 
altele, de o participare deose- 
bit de activă a tineretului. în B 
special pe linia însușirii de cu-B 
noștinte agricole. Pînă acum, 
s-a lăsat la buna plăcere a fie- gg 
cărui tînăr cît să mai învețe, B 
unii au maj răspuns și invitați-" 
ilor inginerilor la cîte o expu
nere, la sfatul de a citi o carte. 
Dar comitetul și 
U.T.C. știu și au la îndemînă 
mijloace tinerești, cunosc cel gg 
mai bine cum pot fi organizate 
activități atrăgătoare, pe ce teme, ■ 
cu ce invitați, în scopul perfec
ționării profesionale. Chiar în 
ce privește munca propriu-zisă, 
la cîmp, sau în alte sectoare, se 
lasă ca lucrurile să meargă de 
la sine, fără inițiativa comitetu- M 
lui U.T.C. Nu se caută, nu se" 
propun punctele în care tinere
tul s-ar putea afirma direct și 
nemijlocit. într-o anumită acți
une, ci se așteaptă sarcinile din 
partea brigadierilor, a conduce
rii C.A.P.".

Că tinerii muncesc, învață, ci
tesc corespunzător reprezintă 
realități și fapte de laudă, dar 
toate acestea sînt determinate 
printr-un întreg climat social- 
politic, prin exercitarea rolului n 
diferiților factori, în raport de ■ 
cerințele cetățenești, în unele" 
cazuri legiferate — la urma- 
urmei lucrează fiindcă sînt BH 
retribuiți pentru aceasta — și B 
prin modul în care au fost for
mați, an de an, la școală, în M 
familie, de către întreg mediul B 
social înconjurător și prin " 
autoeducație. Dar, tocmai în- — 
tr-o asemenea ambianță gene- B 
raia — așa cum se precizează B 
cu rigurozitate în documentele 
Congresului al IX-Iea al U.T.C. M 
— tocmai pentru că reunește și B 
organizează tinerii, cu răspun
deri, atribuții și mijloace adec- n 
vate îndeplinirii rosturilor sale 
profunde într-un cadru și prin 
modalități la care, ca simplu 
individ, tînărul n-ar avea acces, B 
fiecare organizație U.T.C., din- “* 
colo de linia minimei rezistențe, 
a încadrării în mersul de la sine H 
al lucrurilor, are datoria să-și 
propună să acționeze și să acțio- B| 
neze operativ, permanent, după W 
acel program de lucru în care 
sarcinile și îndatoririle de orga- B 
nizație să se concretizeze exact, 
la obiect, corelînd cerințele, mij- B 
toacele și posibilitățile existente " 
în acea colectivitate, pentru ti- ng 
nerii constituiți acolo într-o or- B 
ganizație U.T.C. Altfel, rezulta-_
tele care < 
contribuție, eficientă tocmai 
pentru că poate și trebuie 
fie specifică, tinerească, vor 
doar etichetate și ca rod«eforturilor de organizație, 
toc să fi fost propulsate mai . 
bine, mai util, și prin afirma- | 
rea dinamică a organizației 
U.T.C., a tinerilor în cadrul B rificarea chibzuită și intensă 
organizației, prin bogatele re- 
surse de acțiune ce stau la în- 
demîna acestora.
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„Pentru noi — ne spune ing.
Parasqhiva Capră, șefa fermei

f
I
I
I
I
I
I
I
I
I

istrul II și alți 300 g 
trimestrele următoa- I 
riiTSiiril#» nu "

a-

a-

I
I
I
I

I
I
I
I
I

I

BRIGADA „SCÎNTEII TINERETULUI" 
TRANSMITE DIN TG. MUREȘ
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mare de zece. Una din cele 
două afirmații notate de noi 
trebuie reconsiderată.

Nici acesta nu este însă lu
crul pe care am vrut să-1 do
vedim în primul rînd. Esențială 
aste mai ales recunoașterea 
stării de fapt, aceea că, așa cum 
se prezintă acum peisajul efor
turilor depuse de activul obștesc 
al comitetului municipal U.T.C., 
el este serios amenințat de mo
notonie de către o bună parte 
din ei, care și-au uitat deja, 
în scurtul răstimp al existenței, 
datoriile elementare. Exemple
lor pe care însuși primul-secre- 
tar al municipiului ni le-a ofe
rit, cu toată sinceritatea, de la 
U.R.A., „Electromureș", sau 
Autobază, li se adaugă și cele 
întîlnite de noi : dacă nu la 
C.l.A. unde lucrurile merg ori
cum mai bine, în orice caz, fără 
nici o putintă de tăgadă, la 
„Metalotehnica" și Fabrica de 
piele și mănuși. Iar întrebarea 
imediat următoare care se ri
dică în mod necesar este de 
partea cui se situează răspun
derea pentru apariția unor ast
fel de situații, ce factori le fa
vorizează nu numai apariția, ci 
și existența în continuare.

Aici părerile încep să fie 
auanțat diferențiate. împărțirea 
are drept cauză însăși poziția 
pe care o ocupă unii sau alții 
dintre preopinenți. Activiștii 
comitetului municipal U.T.C. 
sînt de părere că de multe ori 
depunerea candidaturilor n-a 
ținut seama decît de puterea de 
muncă și conștiinciozitatea la 
locul de producție ale tinerilor, 
nu și de calitățile indispensabile 
unui activist; că alteori crite
riul calității a fost abandonat 
în favoarea altora care puneau 
pe prim plan norme de repre
zentare sau procentaje exte
rioare problemei principale ; că, 
în sfîrșit, cei ce nu fac nimic 
sînt și ei înșiși vinovați pentru 
aceasta, sînt pur și simplu inac
tivi și gata.

Argumentele acestea își gă
sesc, nimic de zis, unul cîte 
unul, corespondentul în situa
țiile întîlnite și de noi. Dar nu-i 
mai puțin adevărat că, 
tea cealaltă, chiar dacă 
nu sînt formulate atît 
plicit, faptele aruncă 
răspunderii înapoi pe --------
aparatului comitetului municipal 
U.T.C. Și iată de ce : în luna 
decembrie s-a încercat, la în
ceput de drum în activitatea co
mitetului municipal, o „punere 
în problemă" a întregului organ, 
în cadrul unei plenare despre 
„rolul și sarcinile comitetului 
municipal U.T.C. și comisiilor

de par- 
opiniile 
de ex- 
mingea 
terenul

Trei membri ai aceleiași organizații, „Metalotehnică", trei tineri care ar putea să se regăsească 
mai des și ca membri ai aceluiași comitet municipal.

ACTIVUL OBȘTESC, 0 FORȚA
pe domenii". Intenție întru- 
totul lăudabilă, demnă de ă- 
plauze prelungite, care însă, 
pînă să ajungă la transpunerea 
în fapte a punctelor sale progra
matice, și-a pierdut mai mult 
de jumătate din eficiență. Mai 
întîi pentru că însuși materialul 
prezentat nu era decît o copie 
fidelă a unui alt material, în
tocmit de comitetul județean 
U.T.C., fără să se opereze decît 
înlocuirea termenului „jude
țean" cu „municipal", deși tră
săturile calitativ deosebite ale 
muncii la nivelul unui munici
piu ar fi cerut poate și alte 
modificări. Apoi, pentru că și 
așa materialul respectiv nu con
ținea decît principii generale și 
indicații de ansamblu, rostite în 
formulări de tipul : „responsa
bilitatea de a conduce și în
druma întreaga muncă a orga
nizației municipale", ceea ce 
presupune ca membrii comite
tului „să dea muncii de orga
nizație un caracter unitar", „să 
țină seama de problemele ma
jore ale tinerilor", „să-și aducă 
o maximă contribuție", „să sti
muleze inițiativa tuturor tine
rilor" ș.a.m.d. — fraze din care, 
evident, nici nu se putea înțe
lege mai mult decît spun ele 
însele.

în afară de acest început, care

explică în bună măsură cum de 
s-a ajuns atît de repede aici, 
am întîlnit însă și alt gen de 
împrejurări și anume secretari 
de organizații, cei din categoria 
apreciată anterior ca „cea mai 
activă", care în afară de parti
ciparea la plenarele sau ședin
țele de birou ale 
municipal, nu-și 
decît propriile îndatoriri pe care 
le ridică activitatea din organi
zațiile lor. Or, aceasta nu în
seamnă deloc a fi un bun mem
bru al comitetului municipal, 
ci un bun secretar de întreprin
dere — și atît. „Nu le-am cerut 
nici noi, mai mult, ci doar să 
activeze în organizațiile lor", ni 
se spune acum, iar această a- 
firmație nu este decît o abdi
care totală de la principiile e- 
nunțate în materialul amintit, 
care, oricît de general și ab
stract era, pretindea parcă mult 
mai mult.

Iată de ce sîntem înclinați să 
dăm mai multă dreptate unei 
observații făcute de IOAN MO
VILA, secretar al comitetului 
județean U.T.C.

— Mi se pare că aici inter
vine și vina aparatului munici
pal, care nu a insistat tocmai 
pe lingă cei mai puțin activi, 
s-a mulțumit doar cu ce a putut 
face cu ceilalți, cei ce voiau să 
lucreze și astfel și-a restrîns 
•fera de influență el singur.

comitetului 
îndeplinesc

S-a pornit deci de la început de 
la ideea că activul obștesc nu 
poate face prea mult și așa s-a 
ajuns la rezultatele înjumătă
țite de acum.

Odată sosiți la acest punct al 
demonstrației, s-ar părea că lu
crurile sînt definitiv limpezite. 
Noul moment pe care îl trăiesc 
în prezent organizațiile noastre, 
un act pe care l-a semnat și 
Comitetul municipal U.T.C. 
Tîrgu Mureș săptămîna trecu
tă, impune însă cîteva conside
rații suplimentare. Constituirea 
consiliilor pe categorii de tineri 
reprezintă nu doar un act for
mal, ci materializarea ideii de 
lărgire a activului obștesc. în 
felul acesta, la comisiile rămase 
se adaugă încă vreo 50 de 
membri, cei cooptați în consi
liile proaspăt înființate. Dar 
atunci, se pune pe bună drep
tate întrebarea, nu cumva și 
șansele de a ne plînge mai tîr
ziu de alți tineri inactivi sînt 
cu atît mai mari ? Situația, așa 
cum se prezintă astăzi, oferă 
încurajări evidente către o ase
menea concluzie, iar tovarășul 
Izsak o recunoaște și el tot atît 
de deschis : „Deocamdată nu 
văd posibilitatea de a-i antrena 
pe toți. Dacă va trebui s-o fa
cem tot noi, activiștii, nu știu 
dacă vom reuși". O precizare : 
dacă lucrul acesta se va în- 
tîmpla, mai devreme sau mai

tîrziu, nu va fi din cauza ideii 
propriu-zise, nu crearea consi
liilor va fi de vină, ci din nou 
același stil de muncă al comi- 
tetuliii municipal U.T.C. O nouă 
afirmație vine să consolideze 
certitudinea : „In consiliu! Tine
ret muncitoresc vom avea 35 de 
tineri. Vor lucra din ei, să zicem, 
20, ceilalți — ce să facem**. După 
cum se vede, chiar de la primii 
pași, abia făcuți și aceștia, se 
pornește nu cu hotărîre, ci cu 
renunțări-anticipate, se strecoa
ră deja sentimentul mulțumirii 
cu jumătățile de măsură. In 
locul unei atitudini active, ho- 
tărîtă să-și manifeste toată în
crederea în realizarea unei in
tenții generoase, ceea ce putem 
înregistra. încă de pe acum este 
un scepticism, izvorît poate cu 
adevărat din experiența mai 
mult sau mai puțin izbutită a 
comisiilor de pînă acum, dar cu 
totul riejustificat în noile îm
prejurări. Reușita sau nereușita 
organismelor de lucru nou 
create nu depinde decît de mo
dul în 
însuși 
U.T.C.. de capacitatea 
le imprima ■ - 
care le 
Este cea 
vație pe 
acum la
drum.

care va lucra cu ele 
comitetul municipal 

_ sa de a 
trăsăturile active 

vor marca existența, 
mai importantă obser- 
care vrem s-o facem, 
acest nou început de

momentul scoaterii în cîmp. Re 
îngrijesc pînă atunci cu grijă 
fete pricepute ca Duculina 
Drăghici, Dia Căruț, Constanța 
Anghcl, Alexandra Duinea, 
care deși tinere au deprins nu 
numai dragoste dar și multă 
pricepere în meseria grădinări
tului. De altfel, peste jumătate 
din cei care lucrează perma
nent în fermă sînt tineri, ata
șați de locul de muncă pe care 
și l-au ales. Nu ne înaoim de 
aceea că și în continuare gră
dina de la Buzescu va beneficia 
de atenția cuvenită importanței 
pe care o are în configurația 
economico-productivă a unității.

Ne așteptam ca șl la coope
rativa Izvoarele-Călinești, aflată 
în aceeași zonă cu ultimele două 
unități, să găsim lucruri ase
mănătoare. După volubilitatea 
cu care ne-a întîmpinat ingine
rul șef Gheorghe Dobre, certi
tudinea prindea contururi. A 
fost deajuns să pășim în gră
dină pentru a fi descumpăniți. 
Din cele două hectare de sere 
solar a fost plantat doar unul, 
în multe tronsoane răsadul este 
firav, veștejit. Lucrarea tere
nului s-a făcut superficial 
fără pic de spirit gospodăresc. 
Foliile de polietilenă au fost 
consolidate la bază, în exterior, 
cu ., bulgări de pămînt. 25 de 
arii sînt acoperite dar neplan
tate. Deși e ora 15,00 în solarii 
nu există nici un om. Ingine
rul șef nu se impacientează. 
„Să acoperim întîi și restul pe 
care îl avem și după aceea. 
Plantatul nu e o problemă. în
tr-o zi e gata". Polietilena era 
adusă în unitate de o săptămî- 
nă. La lipirea benzilor lucrau 
însă doar patru femei. „La noi 
e criză de brațe de muncă" — 
ripostează prompt la remarca 
noastră interlocutorul. Este 
greu de acceptat că într-o coo
perativă unde grăbirea plantă
rii e o chestiune arzătoare să 
nu se găsească decît patru oa- 
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legumicole a C.A.P. Cernetu, 
era o chestiune esențială reali
zarea integrală și cît mai de
vreme a suprafețelor acoperite. 
Din acest an am devenit fermă 
specializată. Față de cele 19—20 
culturi pe care le aveam îna
inte am păstrat doar cinci. Din 
solarii trebuie să obținem cel 
puțin 28 000 kilograme la hectar, 
adică cifra planificată. Vă dați 
seama că a fi ratat plantarea 
optimă pe suprafața noastră era 
echivalent cu nerealizarea ve
niturilor pe care vrem și tre
buie să le încasăm". Vizitînd 
grădina, unde toate suprafețele 
de tomate în sere și varza tim
purie au fost plantate, șefa 
fermei menționează la fiecare 
sector nume de tineri care și-au 
adus un aport hotărîtor la reali
zarea tabloului pe care îl impun 
privirii culturile din solarii 
și cîmp. Elena Mihai, Tudor 
Velcu, Gheorghina Ghenu, Ioa
na Stoenică, Floarea Rușan, sînt 
doar cîțiva din lista lungă oferi
tă de gazdă.

Cu o experiență mai puțină, 
legumicultorii de la C.A.P. „Bel
șugul" Călinești se străduiesc, 
totuși, să pună bazele unei pro
ducții le fel de ridicată ca și cea 
obținută în unitățile cu tradiție. 
Și poate eforturile lor erau încă 
de la început încununate de suc
ces dacă nu ar fi întîmpinat o 
seamă de greutăți. N-am putut 
procura la timp folia de polieti
lenă necesară și astfel lucrările 
de amenajare a solariilor s-au 
executat cu o oarecare întîrziere. 
Rămîn totuși lăudabile eforturile 
depuse pentru recuperarea ră- 
mînerilor în urmă. La grădină 
s-au concentrat forțe suplimen
tare. In ajutorul cooperatorilor 
au venit și mulți elevi din 
clasa a Vlîl-a și alți tineri, ab
solvenți de 2—3 ani ai școlii 
generale, ca Vasile Lică, Ion 
Dincă, Floarea Stoian, Nico
lae Tălpeanu sau Ioana Bo- 
lintin care s-au și hotărît să se 
specializeze în această frumoasă 
muncă. Roadele n-au întîrziat 
sâ apară. Plantările in solarii 
sînt de acum încheiate iar ră
sadurile se dezvoltă bine.

Nu este singura unitate care 
a întîmpinat greutăți in apro
vizionarea cu polietilenă. La 
cooperativa agricolă din Buzes
cu grădina de sub bolta de 
plastic trebuia să măsoare trei 
hectare. Doar jumătate din ea 
a fost însă plantată (încă de pe 
22 martie a.c.) deoarece pentru 
rest nu s-a putut procura poli
etilena necesară. Tînăra ingineră 
Margareta Chelaru. ^efa fer
mei legumicole este, pe bună 
dreptate, supărată : „Am reușit 
să producem anul acesta un ră
sad foarte bun, atît pentru so
larii cît și pentru culturile din 
Cîmp. Aplicînd tehnologia nouă, 
de semănare direct în ghivece, 
am avut o prindere de sută la 
sută. -Nu am putut însă finaliza 
în totalitate eforturile de o iar
nă întreagă tocmai din niște 
pricini administrative ce țin de 
o aprovizionare defectuoasă. Su
prafața va fi realizată integral 
pentru că vom primi polietile
na, dar pierdem sporul de tim- 
purietate, de producție chiar și 
deci sporurile de venituri bă
nești". In tronsoanele plantate 
firele de răsaduri sînt înalte, 
viguroase, prefigurînd o cultură 
ce dă de pe acum certitudinea 
depășirii producției planificate, 
în sera înmulțitor sutele de 

mii de plante tinere așteaptă
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meni. Mai degrabă e vorba 
o slabă organizare a muncii, 
lipsă de interes. Credem că 
organizația U.T.C. de aici 
și cea de la Călinești ar 
fost în măsură să mobilizeze „ 
nerii pentru a suplini în aceste 
ceasuri hotărîtoare așa-zisa lipsă 
de brațe de muncă de la grădi
nă.

Exemple similare se mai gă
sesc, din nefericire, și în alte 
zone ale județului. Minusurile 
existente se explică prin ace
lași minus de interes manifes
tat. Aceasta și explică de ce la 
sfîrșitul săptămînii trecute din 
cele 294 hectare de sere solar 
(dintre care 124 hectare de tip 
T.C.P.L.F.) erau acoperite doar 
200 hectare, iar plantate numai 
170. întîrzierea își are, ce-i 
drept, o cauză serioasă în lip
sa de aprovizionare cu folii. 
Suplinirea acestui gol în ulti
mul ceas cere însă pretutindeni 
o accelerare considerabilă a rit
mului de lucru atît la amenaja
rea solarelor cît și la plantat.

In Teleorman există mulți le
gumicultori tineri, majoritatea 
șefilor fermelor legumicole este 
constituită din proaspeți absol
venți de facultate. Elanul și pu
terea lor de muncă sînt în mă
sură să 
col 1971 
pornire 
final la 
sități. Este solicitată însă .o par
ticipare totală, eficientă.

confere anului legumi- 
o puternică bază de 

care să-i asigure și un 
nivelul impus de nece-
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artistului, la menirea literaturii 
și artei, la sarcinile ce le revin 
în formarea conștiinței socia
liste. Se întreba cineva, dacă 
literatura și arta sînt, în ceea ce 
privește circuitul universal al 
valorilor, la nivelul ideilor și 
inițiativelor politice ale țării 
noastre, care se bucură de atâta 
prețuire pe plan mondial. Iată 
o comparație cît se poate de po
trivită, ce se poate face și între 
alte domenii. Ne-am întrebat 
dacă filozofia trece și ea prin- 
tr-un proces similar, al marilor 
bilanțuri și frămîntări. Cu toate 
că a avut loc și în acest domeniu 
un reviriment în activitatea de 
cercetare și în cea didactică, 
trebuie să constatăm că un fe
nomen de asemenea rezonanță 
nu s-a produs, deocamdată, în 
literatura filozofică din țara 
noastră ; cu cîtva timp în urmă, 
aici abia se dezbătea, mai mult 
din perspectivă didactică și 
științifică „oe este filozofia ?“ și 
mai puțin ce trebuie să fie și să 
facă filozofia, în contextul ma
rilor cerințe de ordin material 
și spiritual din țara noastră.

Am simțit nevoia, mai mult 
pentru noi înșine, să revedem, 
prin prisma imperativelor din 
țara noastră, programul filozofiei 
marxiste, așa cum l-au abordat 
clasicii marxismului și să-1 re
dăm în scris sub titlul : Acțiunea 
socială complexă de construire 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și filozofia ca 
forță spirituală de acțiune so
cială.

Construirea societății socia
liste multilateral dezvoltate se 
face prin unirea și acțiunea 
unită a tuturor forțelor sociale, 
individuale și colective, în ju
rul și sub conducerea P.C.R. ca 
forță politică conducătoare, de 
concepție și acțiune socială 
complexă și multilaterală. Con
struirea acestei societăți se 
realizează în strînsă conexiune 
cu făurirea omului multilateral 
format, omul acestei societăți. 
Desigur, societatea socialistă 
multilateral dezvoltată, con
cepută din perspectiva umanis
mului comunist, va satisface în 
mai mare măsură nevoile ma
teriale și spirituale ale omului, 
iar omul, tinzînd către aceasta, 
va trebui să satisfacă dezidera
tele complexe și multilaterale 
de construire a unei asemenea 
societăți și de coitviețuire în 
ea. Omul multilateral format și 
societatea soaialistă multilateral 
dezvoltată se făuresc reciproc, 
într-o interacțiune dialectică, 
corespund reciproc într-o uni
tate dialectică.

Făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate presu
pune, de șsemenea, formarea 
conștiinței socialiste a omului 
(ca rezultantă sintetică și valo
rică a personalității) și a colec
tivităților umane.

Filozofia (cercetarea filozofică) 
se simte chemată să contribuie 
mai substanțial, multilateral și 
angajat la ridicarea acestui 
grandios edificiu material și 
spiritual, la schimbul ’ - * * 
țional de valori, 
critic, 
rente 
să se ... „t_ 
ele pe cele mai importante pro
bleme ale contemporaneității, să 
asimileze critic cele mai noi 
cuceriri din știința șl cultura 
contemporană și să transmită 
valori perene în spiritualitatea 
timpului nostru.

E bine să reamintim din a- 
ceastă perspectivă că K. Marx 
cerea filozofiei să coboare din 
lumea celestă (a ideilor) spre a 
deveni lumească, spre a intra 
în contact cu lumea reală con
temporană ei, arăta că filozofia 
se află în slujba istoriei, „re
prezintă chintesența spirituală; a 
epocii ei". Adesea el vorbea de 
funcția penetrantă a filozofiei, 
arăta că „conștiința filozofică a 
fost atrasă în viitoarea luptei", 
vorbea de incendiul provocat de 
ideile filozofice, arăta că filo
zofia trebuie să fie o filozofie

inferna
la dialogul 

creator cu celelalte cu- 
filozofice contemporane, 
confrunte șl înfrunte cu

— Cu ce fel de activități 
și manifestări ale muncii cu 
cartea întâmpină Centrala căr
ții aniversarea semicentena
rului Partidului Comunist Ro
mân ?

— între 19 și 28 aprilie se 
va organiza Decada cărții ro
mânești", ediția 1971 închina
tă aniversării semicentenaru
lui Partidului Comunist Ro
mân. Această amplă manifes
tare ce va fi organizată în 
principalele localități din țară 
constituie un prilej de reîntâl
nire a masei largi de cititori 
cu editori și autori, factorii 
care concură la realizarea 
producției editoriale. în dorin
ța de a crea și de această 
dată un contact nemijlocit 
dintre carte și public, între 
editori și cititori „Editura Po
litică", „Eminescu", „Miner
va", „Dacia", „Kriterion", 
„Albatros", „Tehnică" și Mili
tară ș.a. vor organiza peste 
100 de întâlniri la București, 
Timișoara, Cluj, Galați, Ro
man, Sibiu, Ploiești, Vaslui, 
Săvinești, Reșița etc. Pe plan 
loca] sînt prevăzute în cadrul 

decadei „zile“ ale cărții pe 
genuri de literatură, organiza
te la Baia Mare, Arad, ■ Gorj, 
Deva, și acțiuni de propagan
dă și difuzare a cărții în școli, 
instituții și întreprinderi. De
cada cărții românești va con
stitui un prilej de a face un 
amplu bilanț în vederea unor 
noi realizări. Astfel, este sufi
cient să amintim că în perioa
da anilor 1949—1970 au apă
rut sub îngrijirea editurilor și 
a altor instituții peste 141 000 
de titluri editate într-un tiraj 
de 1 397 501 000 exemplare, 
în limba română și limbile 
naționalităților. Dacă în peri
oada 1944—1948 media titlu-

critică a epocii asupra sensului 
luptelor și năzuințelor ei ețc.

Slujitorii acestei filozofii au 
permanent în vedere și cu atît 
mai mult acum, în preajma mă
rețului eveniment, că filozofia 
marxistă e o filozofie de ac
țiune, transformatoare, revolu
ționară, o filozofie conștientă de 
misiunea sa istorică, total și 
profund angajată în transforma
rea revoluționară a lumii, în 
problemele social-politice ale 
timpului ei. O idee ce ne-a fră- 
mîntat în ultimul timp a fost 
aceea de a găsi un unghi ine
dit de cercetare a conștiinței în 
genere și a conștiinței socialiste 
îndeosebi. Documentele Congre
sului al X-lea al P.C.R. au 
făcut o analiză profundă și 
multilaterală a conștiinței so
cialiste, a structurii, trăsături
lor și particularităților ei, 
la nivel social (corștiința ma
selor, clasei etc.) și la ni-

Mutarea problematicii con
științei pe un alt plan, pe alte 
coordonate în documentele Con
gresului al X-lea al P.C.R. a fost 
de natură să incite la meditație, 
la căutări. Odinioară, literatura 
filozofică despre conștiință a- 
bunda în date naturaliste. As
tăzi, cînd omenirea e confruntată 
cu probleme atît de importante, 
unele de-a dreptul grave, tul
burătoare, ce țin de conștiința 
marilor imperative ale umanită
ții, e un sacrilegiu să minimali
zăm problemele filozofice ale 
conștiinței, reducîndu-le la cele 
naturalist-științifice, de care se 
ocupă științele.

Astfel, se impune ideea că în 
cercetarea filozofică ma.rxist-le- 
ninistă a conștiinței accentul se 
cere mutat de pe tratarea natu
ralistă și fenomenologică pe 
funcționalitatea multilaterală a 
conștiinței individuale și sociale,

ții în spiritul marilor Idealuri, 
năzuințe și deziderate ale epo
cii sale. O asemenea conștiință 
istorică, de mare amplitudine, 
a fost și P.C.R. în decursul e- 
xistenței sale.

Problematica filozofică a con
științei se constituie nu atît 
prin sinteza livrescă a teoriilor 
despre conștiință cît mai ales, 
prin sondarea profundă și mul
tilaterală a fenomenelor și eve
nimentelor epocii contemporane, 
prin raportarea lor la conștiința 
individuală și socială, prin des
chiderile conștiinței la cotidian, 
prin asimilarea în conștiința 
indtviduală a marilor probleme 
contemporane, prin convertirea 
lor în fenomene de conștiință. 
Conștiința este rezonatorul cel 
mai sensibil ai personalității la 
ambianța socială, atît de com
plexă și de dinamică.

Conștiința nu reflecă existența 
Intr-o manieră speculară (de o-

FORMAREA
CONȘTIINȚEI
SOCIALISTE

vel individual (conștiința in
divizilor),

Pornind de la rolul determi
nant al existenței socialiste, al 
schimbărilor profunde ce au avut 
loc în structura economică și 
social-politică a țării noastre, 
Congresul al X-lea al P.C.R. a 
pus în evidență, în deplin acord 
cu procesul istoric al formării și 
dezvoltării conștiinței umanității, 
teza că conștiința socialistă im
plică cunoașterea temeinică a 
ceea ce este valaros în cultură, 
știință, tehnică. Conștiința so
cialistă implică conștiința profe
sională si presupune, deci, stă- 
pînirea deplină a profesiunii, cît 
și însușirea eoncepției filozofice 
marxiste despre lume și societa
te (materialismul dialectic și is
toric), concepție pe cere se în
temeiază în mod creator poli
tica P.C.R. Din această perspec
tivă, în conținutul noțiunii de 
conștiință capătă o pondere mai 
mare elementul de cunoaștere. 
Este și firesc să fie așa, ținînd 
seama de dezvoltarea fără pre
cedent a științei și tehnicii con
temporane, a culturii, de volu
mul imens de cunoștințe acu
mulate de omenire.

Documentele Congresului al 
X-lea al P. C. R. subliniază, 
alături de cunoaștere și pe baza 
ei, necesitatea formării atitudi
nii cetățenești înaintate. Socie
tatea socialistă multilateral dez
voltată, va plămădi omul cu o 
atitudine înaintată față de socie
tate, față de natură și viață, 
față de muncă, de familie, un 
om cu convingeri comuniste 
ferme, cu sentimente umanitare 
profunde, devotat trup și suflet 
patriei, partidului, cauzei socia
lismului și comunismului.

Cunoștințele temeinice, tran
sformate în convingeri, în ati
tudini înaintate, în sentimente 
și pasiuni mărețe, demne de 
idealul socialismului și comu
nismului, vor declanșa acțiuni 
tot mai energice și mai efi
ciente, vor forma un om de ac
țiune multilaterală, purtând tot
odată răspunderea acțiunilor 
sale.

/

pe modalitățile de formare și 
dezvoltare a ei.

Din această perspectivă, în-» 
tr-un recent studiu despre con
știință am considerat necesar, să 
punem în evidență funcția activă 
și normativă a conștiinței u- 
mane. La nivelul conștiinței sînt 
codificate, în deplină știință, 
normele complexe ale vieții so
ciale. La nivelul ei se naște sen
timentul responsabilității pentru 
respectarea lor. Conștiința este 
instanța de înaltă factură mo
rală, zona luminoasă a persoa
nei, la nivelul căreia se prezintă 
în deplină știință obligațiile și 
îndatoririle sale multilaterale. 
Conștiința este instanța ce-și ju
decă gîndurile și acțiunile, te 
aprobă sau te dezaprobă. La 
nivelul conștiinței apare știința 
apartenenței ideative și afective 
la o anumită clasă, la un anumit 
ideal politic, cît și îndatoririle 
ce decurg de aici în raport cu 
sarcinile șl cu scopul urmărit. 
Sau, cînd acestea sînt încălcate 
cu bună știință, conștiința este 
acuzată de trădare.

Nu poate fi consistentă opinia 
exprimată de unii autori, după 
care conștiința ar fi o imagine 
narcisică. Conștiința nu poate fi 
concepută ca o monadă, cu fe
restrele închise, fără să se ra
porteze la nimeni și la nimic. 
Conștiința este a ouiva despre 
ceva. Conștiința e larg deschisă 
la existență, vibrează mai mult 
sau mai puțin, Ia o amplitudine 
mai mare sau mai mică la seis
mele existenței. Conștiința este 
contemporană existenței sale, 
așa după cum omul este con
temporan tâmpului său. Marile 
conștiințe ale tuturor timpurilor 
au trăit incandescent evenimen
tele contemporane lor, le-au 
problematizat, au făcut din ele 
fapte de conștiință, le-au am
plificat spre a atinge pragul 
conștiinței epocii, au avertizat 
oonștiința contemporană pentru 
a diferenția valoarea de nonva- 
loare, spre a reacționa pozitiv 
la evenimentele progresiste și 
negativ la cele retrograde, au 
format conștiința tinerei genera

glindă), ci influențează profund 
existența. Conștiința este o ati
tudine față de lume, este anga
jare plenară omnilaterală, este 
forum de dezlatere cu noi în
șine și cu alții, este opțiune va
lorică, angajare civică, este im
puls interior către acțiune și 
motivare contemporană. Con
știința este echilibrul interior, 
este armonizarea cu exteriorul, 
este împăcarea cu noi înșine, 
sau, dimpotrivă, mustrarea din 
interior. Este confidentul intiftn 
al eului. Este rezultatul perso
nalității și esența ei valorică.

Astfel înțeleasă conștiința nu e 
numai simplă reflectare (repro
ducere) a existenței individuale 
și sociale, ci mai degrabă este 
moment al reflexiei (aplicarea 
meditativă către altul și către 
sine), discriminare și ierarhizare 
valorică, este trăirea aproba
toare a faptei morale, înălțătoa
re și instanță dezaprobatoare a 
gîndului sau actului degradant. 
La nivelul conștiinței și prin 
conștiință se realizează trăirea 
tonică a datoriei împlinite, cît 
și starea astenică de insatisfac-

ție, impulsul spre «utodepăjke.
E adevărat că In conștiință ți 

prin conștiință trăim sublimul 
dar și ridicolul, trăim comedia 
umană, dar și drama și trage
dia ei. Trăim fastul dar și ne
fastul, lumina și Întunericul. 
Este oare acesta tributul ce-1 
plătim, în calitate de ființe su
perioare, în colțul nostru de u- 
nivers ? Oricum, prin asemenea 
trăiri ne deosebim de plante și 
de animale, sîntem noi înșine.

Vorbind de activismul conștfc- 
inței umane, desigur, nu vom 
înțelege că conștiința 6e anga
jează în același sens, în orice 
acțiune, constructivă sau dis
tructivă, pozitivă sau negativă, 
utilă sau inutilă. Conștiința este 
(și trebuie să fie) opțiune știută 
în conformitate cu un ideal, cu 
un sistem de norme și valori. 
Activismul conștiinței umane se 
bazează pe o înțelegere pro
fundă și multilaterală, pe re
flexie meditativă, pe analiză in
vestigatoare. Transformarea u- 
nui fapt de cunoaștere Jntr-unul 
de conștiință presupune o de
cantare, o valorizare, o ierarhi
zare valorică știută și mai ales 
o împărtășire (aderare) afectivă.

Conștiința umană se exprimă 
în cea mai mare măsură prin 
atitudini. Atitudinea este feno
menul cel mai expresiv al con
științei. Atitudinea e un sistem 
complex de fenomene psihice, 
cognitive șl afective, relativ 
stabile, cu valoare orientativă 
și dinamogenă. La nivelul ei se 
structurează interese, trebuințe, 
scopuri, năzuințe. Atitudinea ca 
fenomen de conștiință presu
pune înțelegere (știință), anga
jare motivată rațional; presu
pune orientare cognitivă și par
ticipare afectivă. Procesele afec
tive imprimă atitudinii o natură 
polarizată (atitudini pozitive sau 
negative) de acceptare sau de 
respingere, de angajare pozitivă, 
negativă sau de indiferență.

Schimbarea conștiinței oame
nilor,. formarea unor noi tră
sături de conștiință este, în 
bună parte, o schimbare de ati
tudine, o formare de atitudini 
noi.

Conștiința începe a se forma 
prin cunoaștere și se finalizează 
în acțiune. La nivelul acțiunii se 
verifică atît temeinicia cunoș
tințelor, cît și profunzimea sen
timentelor, intensitatea pasiuni
lor. orientarea atitudinilor. Ac
țiunea constituie criteriul sin
tetic de verificare a nivelului de 
conștiință la care a ajuns un 
individ sau o colectivitate oa
recare. Se poate spune că ni
velul conștiinței unui individ 
(sau colectivități) e direct pro
porțional cu aria cunoașterii, cu 
profunzimea sentimentelor și 
cu acțiunile finalizate eficient.

Desigur, acestea sînt numai 
cîteva din ideile fermentate în 
perioada premergătoare semi
centenarului P.C.R. șî pe care, 
ca un durabil omagiu adus a- 
propiatulul eveniment aniversa- 
tiv, va trebui să le aprofundăm.

Aspect de la concursul oultural artistic al pionierilor ti fcalariior dedtoat ttmioerden^ukii pofti- 
dului. notar GH. OVCU

Scena românească
omagiază partidul

(Urmare din pag. I)

afișul finalei de cîte două 
și chiar trei ori ?

— Ca pe un excelent prilej 
de confruntare. De pildă, faptul 
că instituții ca Naționalele din. 
București și Cluj și teatrul din 
Brașov vor porni în întrecere 
de la același „barem de dificul
tate" — „Pisica în noaptea Anu
lui Nou" de D.R. Popescu — ne 
va oferi, nouă și publicului, o- 
cazia (de fapt toarte rară) de 
a audia aceeași partitură, la in
tervale de timp foarte scurte, 
în modalități interpretative di
ferite. Pentru oamenii de spe
cialitate, faptul va constitui un 
bun moment de studiu ; pentru 
publicul larg — încă o deschi
dere către tainele de laborator 
ale artei teatrale... „Timp și a- 
devăr" în versiunile teatrelor 
„Mic" și „Al. Davilla" sau „Omul

care...*, în transcripțiile scenice 
ale teatrului din Ploiești și „No- 
ttara", pot constitui momente 
pasionante ale finalei tocmai 
prin confruntarea soluțiilor de 
rezolvare diferită a unor „teme 
date".

ala etapă de dezvoltare a socie
tății noastre, a vieții noastre 
artistice. Sperăm să obținem, 
cu ajutorul pasionat al partici- 
panților, o experiență utilă pen
tru viitoarea muncă teoretică a 
asociației noastre de breaslă.

— Ce activitate își pro
pune A.T.M.-uI pentru a- 
ceste „Zile../* ?

— Desigur, una în spiritul 
menirii sale. Cum în aceste zi
le întreaga hartă teatrală a ță
rii își va avea reprezentanți Ia 
București, ca invitați sau concu- 
renți, vom folosi prilejul orga- 
nizînd o serie de întîlniri de 
lucru — sună poate prea so
lemn dacă le numim sesiuni de 
comunicări — în cadrul cărora 
vom propune discuției cîteva 
dintre problemele esențiale le
gate de situația dramaturgiei, 
regiei, artei actoricești în actu-

— Printre subiectele 
propuse dezbaterii există 
vreunul legat de tînăra 
generație de slujitori ai 
teatrului românesc ?

rilor editate anual nu depă
șea cifra de 1400, iar tirajul 
era de 33 000 000 exemplare, 
în 1961—1966 media se ridi
că, pe an, la 7 764 titluri și 
68 730 000 exemplare. In ulti
mul cincinal, 1966—1970 di
namica cărții se exprimă și 
mai convingător: media a-

Decada
cărții

românești
prezentată de 
V. OLTEANU 

directorul Centralei Cărții

nuală este în această perioadă 
de peste 9 000 de titluri și 
peste 90 milioane exemplare I 
Apropiata aniversare va prile
jui și o retrospectivă asupra 
literaturii social-politice. Do
cumentele de partid și de stat, 
lucrările diferitelor organizații 
de masă au fost publicate în 
perioada anilor 1949—1970 
într-un tiraj de aproape 45 
milioane exemplare. Numai 
lucrările Congresului al X-lea

al P.C.R. au fost publicate în 
limba română și în limba na
ționalităților conlocuitoare, 
precum și în limbile de cir
culație universală — într-un 
tiraj de 2 788 000 exemplare; 
clasicii marxism-leninismului 
au înregistrat în perioada 
1949—1970 tiraje impresio
nante. Operele lui Marx și 
Engels au fost editate în 
9 300 000 exemplare, operele 
lui Lenin, într-o primă ediție 
de 40 de volume, și ediția „O- 
pere complete" în 55 de volu
me, precum și lucrări despre 
Lenin publicate în perioada 
1945—1970, înregistrează un 
tiraj de 6 430 000 exemplare.

Cu prilejul decadei se va 
deschide expoziția retrospecti
vă, tematică, „Cartea în sluj
ba construcției socialiste", or
ganizată de Comitetul de
Stat pentru Cultură și Artă 
împreună cu Academia de
Științe Sociale și Politioe. La 
această retrospectivă vor fi 
expuse peste 3 000 de volume 
din toate genurile de litera
turi, cu accent pe producția 
editorială din ultimii ani. Pu
blicul va avea de asemenea 
prilejul să întâlnească, pentru 
prima oară la această retros
pectivă, volumele premiate în 
cadrul concursului „Cele mai 
frumoase cărți ale anului 
1970“; de asemenea vor fi 
prezentate și o parte din cele 
peste 1 700 de lucrări științi
fice, literatură și artă apărute 
în ultimii 20 de ani în diver
se țări ale lumii. în încheiere 
aș dori să amintesc că este 
semnificativ faptul că în ac- 

valoarea cărți- 
de cititori de- 
de 1 miliard

tualul cincinal 
lor cumpărate 
pășește suma 
de lei.

I. M.

I-
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„PRESA MUNCITOREASCĂ Șl SOCIALISTĂ DIN ROMÂNIA"

Apropierea sărbătoririi se
micentenarului creării Parti
dului Comunist Român este 
marcată de o intensificare a, 
activității editoriale — ca de 
altfel a tuturor sectoarelor de 
muncă — prin tipărirea unor 
lucrări caracterizate printr-o 
deosebită diversitate tematică, 
un bogat conținut de idei, 
date și documente, reflectând 

J.__J J_ T»-- ,:J cgj
sa. 
în-
po- 
vo-

lupta dusă de Partid în 
50 de ani de existență a 

In contextul acesta se 
scrie apariția, la Editura 
litică a celui de al IlI-lea 
lum al colecției de studii și 
materiale privind „Presa mun
citorească și socialistă din 
România" (1917—1919).

Propunindu-și editarea fi
nei lucrări de largi proporții 
care să concretizeze rezultate
le cercetării exhaustive a 
presei muncitorești și socia
liste de la începuturile ei și 
pînă în zilele noastre, colec
tivul redacțional de sub con
ducerea lui Ion Popescu- 
Puțuri, alcătuit din specia
liști ai Institutului de studii 
istorice și social-politice de 
pe Ungă C.C. al P.C.R. a rea
lizat pînă acum prezentarea 
monografică a publicațiilor 
din România apărute între 
anii 1865—1919. Primul vo
lum, publicat în 1964, este 
alcătuit din două părți și stu
diază cele 70 publicații apă
rute în perioada 1865—1900. 
Cel de al doilea volum, tipă
rit în 1966 și 1968, este al
cătuit tot din două părți și 
se referă la presa anilor 1900 
—1907, respectiv 1907—1916.

în sfîrșit, cel de al treilea

Volumul al IlI-lea

Un tablou amplu al marilor

dezbateri de idei din anii

premergători creării P. C R
recent apărut, și poatete™, . r - ■

și cel mai interesant prezintă 
publicațiile editate din sep
tembrie 1917 — pînă în iunie 
1919, adică în perioada ime
diat premergătoare 
moment' al oreării 
Comunist Român.

Concepute ca 
de luptă' activă 
muncitorești și socialiste din 
România, publicațiile și coti
dienele ce au reprezentat-o 
sînt oglinda fidelă a bătălii
lor ce s-au dat pentru orga
nizarea, dezvoltarea și contu
rarea unei ideologii și linii de 
acțiune proprii.

Drumul parcurs de mișcarea 
muncitorească și socialistă din 
țara noastră poate fi astfel 
urmărit și înțeles cu ajutorul 
bogatului material documen
tar conținut în tomurile a- 
mintâte. Beneficiem, în acest 
fel, de posibilitatea cunoaște
rii aprofundate, din surse au
tentice și autorizate, a unuia 
din capitolele cele mai fră
mântate și cu consecințe din
tre cele mai bogate în sem
nificații ale istoriei patriei: 
apariția și dezvoltarea mișcă
rii muncitorești și socialiste, 
pregătirea condițiilor organi
zatorice și ideologice ce au 
premers înființării Partidului 
Comunist Român.

Ultimul volum — se subli
niază în prefața autorilor — 
„înmănunchează publicațiile 
muncitorești și socialiste din- 
tr-o perioadă istorică deose
bit de importantă, cu âdînci 
semnificații pentru istoria 
mișcării muncitorești șî pentru 
destinele poporului român.

istoricului 
Partidului

instrument 
a mișcării

Problematica bogată a celor 
29 de publicații cuprinse în 
volum, printre care amintim 
„Lupta", „Socialismul", „A- 
devărul", „Lupta socialistă", 
„Erdeleyi Munkâs", „Revolu
ția socială", „Social democra
ția", „Wahrheit", „Munca gra
fică", învederează tabloul de 
ansamblu al mișcării muncito
rești din acea vreme, oferă 
cunoașterii istorice planurile 
multiple pe care s-a manifes
tat clasa muncitoare în anii 
avîntului revoluționar, crește
rea luptei proletariatului, a 
țărănimii și a altor categorii 
sociale pentru drepturi și li
bertăți democratice, pentru a- 
firmarea lor pe arena istoriei 
naționale.

Cu adîncă emoție cititorul 
parcurge documente ou pro
funde semnificații pentru în
țelegerea atitudinii adoptate 
de cei mai înaintați reprezen
tanți ai poporului român în 
problemele majore ale vieții 
politice și sociale din perioa
da dată. Exprimându-și răspi
cat punctul de vedere, auto
rii articolelor au apărat, și în 
acest fel, drepturile sacre ale 
clasei muncitoare și țărănimii, 
au relevat încă o dată aspira
țiile fundamentale ale poporu
lui nostru pentru dreptate și 
egalitate socială, suveranitate 
și independență națională, 
pentru o viață mai bună de 
care trebuie să se bucure toți 
cei ce muncesc.

Este o constantă care repre
zintă idealul de luptă, țelul 
final dl mișcării muncitorești 
din România, de la începutu
rile sale pînă în zilele noas
tre. Firesc, Partidul Comunist

ce

ne 
ca-

un 
ri- 
în-

Român — preluînd ceea 
a fost mai progresist, mai no
bil și mai apropiat intereselor 
poporului român în mișcarea 
muncitorească și socialistă din 
România anterior anului 1921
— a dat un conținut nou a- 
cestor idealuri, ducînd po
porul român spre victoria fi
nală, dovadă concludentă 
fiind marile realizări contem
porane. Aceasta este imaginea 
pe care volumul de care 
ocupăm o sugerează celui 
re-l parcurge cu atenție.

Ținem să adăugăm ca 
fapt meritoriu redactarea 
guros științifică a lucrării,
zestrarea ei cu un aparat 
științific corespunzător celor 
mai exigente cerințe. Indicii
— geografic, de nume, de 
ziare și reviste, de întreprin
deri, instituții, organizații, 
congrese și conferințe — con
feră lucrării ținuta abordării 
problemelor cu sobrietate și 
seriozitatea caracteristică, fa
cilitând, totodată, consultarea 
cu maximum de eficiență, de 
către specialiști și cercetători, 
de către toți cei interesați, a 
acestei vaste sinteze mono
grafice. Instrument de lucru 
util și necesar, colecția de 
studii și documente „Presa 
muncitorească și socialistă din 
România" creează posibili
tatea unor noi investigații 
pentru studiul în continuare 
al acestor complexe probleme, 
făcînd posibil accesul la ma
teriale greu de consultat de 
cercuri mai largi, datorită ra
rității originalului.

AL. DOBRE
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— Aș vrea să încep prin a 
preciza că, în accepția mea. Ti
nerețea unei mișcări artistice — 
vă rog să înțelegeți noțiunea de 
Tinerețe ca dat etic și deci s-o 
notați cu majusculă — nu rezi
dă neapărat în puținătatea fi
nilor celor care slujesc arta 
respectivă, ci în prospețimea lor 
spirituală, indiferent de vîrsta 
pe care le-o consemnează actul 
de identitate. Din acest punct 
de vedere, desigur, vom discuta 
tot timpul despre Tinerețe : la 
capitolele „Teatru modern au
tentic" ; „Funcția politică și ci
vică a teatrului", „Raportul tra
diție -experiment în arta sceni
că" etc... Totuși, pentru cititorii 
„Scînteii tineretului44 puteți nota 
că ne-am propus în cadrul „Zi- 
lelelor..." un moment aparte, de
dicat entității pe care-o numim 
Generație artistică. Va fi, ca 
desfășurare, un moment-surpri- 
ză și...

— Și desigur este bina 
să nu insistăm asupra a- 
mănuntelor... în altă ordi
ne de idei : consultând lis
ta autorilor prezenți în 
finală, constatăm cu re
gret lipsa unor nume re
prezentative : Aurel Ba- 
ranga...

— ...Ion Băieșu, Al. Mirodan, 
Dumitru Solomon, Ilie Păunescu 
$1. aHii- l-am numit numai pe 
cei cărora, le-au apărut recent 
în librării sau reviste intere
sante culegeri sau piese. Este 
desigur regretabilă absența lor 
de pe scena finalei, chiar dacă 
nu este ieșită din comun (pen
tru că — nu-i așa ? — în nici o 
dramaturgie din lume nu sînt 
— și nu pot fi — jucați simul
tan toți autorii acelei dramatur
gii). Cu toate acestea, dat fiind 
caracterul deosebit al acestui 
moment, de amplă panoramare 
a piesajului dramaturgiei noas
tre, absența oricărui scriitor a- 
utentio se constituie ca o nuan
ță în minus.

*— Ce propuneți în a- 
cest sens ?

— Aș prooune spre meditație 
Direcției Teatrelor și Uniunii 
Scriitorilor eventuala instituire 
a unui premiu special, dedicat 
lucrărilor tipărite și încă nere
prezentate, sau celor absente 
din finală. Pentru că, se știe, 
un repertoriu se compune nu 
numai din valorile de pe afiș, 
ci și din acelea cuprinse în por
tofoliu... Dar, desigur, aceasta 
nu este decît o propunere. O e- 
ventuală venire în întâmpinarea 
ei n-ar face deoît să adauge o 
culoare în plus unui tablou și 
așa plin de strălucire, vibrant, 
bogat în semnificații. Pentru că, 
să nu uităm, dincolo de zilele și 
nopțile trudite de autori asupra 
textelor, dincolo de truda nu 
mai puțin ușoară și nu mal pu
țin încărcată de nobil fior din 
sălile de repetiție, această fina
lă înseamnă, în datele ei con
crete, aducerea la București a 
cîtorva sute de actori, regizori, 
scenografi, tehnicieni și întâlni
rea lor cu cîteva zeci de mii de 
spectatori, într-o reprezentație 
amplă, emoționantă prin înalta 
valoare a sentimentului pe ca- 
re-și propune să-1 transmită : 
dragostea față de partid, dorin
ța de a-i cinsti cum se ouviue 
gloriosul semicentenar*
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Unități fruntașe
A

CRONICA U.T.C.

SIRIMAVO R. D. BANDARANA1KE, prim-ministru, a trlmli 
tovarășului ION GHEORGHE MAURER, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Socialiste România, o tele
gramă în care se spune :

de
pro- 

la

Vă mulțumesc sincer, în numele guvernului șl poporului 
din Ceylon, pentru mesajul de urări transmis cu prilejul 
celei de-a 23-a aniversări a independenței noastre și vă a- 
dresez dumneavoastră, guvernului și poporului României cele 
mai bune urări.

in întrecerea socialistă

din 
Și 
a-

TELEGRAMĂ

regia: dinu cocea

(continuarea serialului început cu filmul Haiducii

• COLECTIVULUI ÎNTRE
PRINDERII DE TRANSPOR
TURI AUTO DIN PIATRA 
NEAMȚ i-a fost decernat marți, 
într-un cadru festiv, steagul roșu 
și diploma de unitate fruntașă pe 
țară în întrecerea socialistă pe 
anul 1970.

La festivitate, care a avut loo 
la Casa de cultură a sindicate
lor din Piatra Neamț, au fost pre
zență, alături de lucrătorii și con
ducătorii auto ai întreprinderii 
premiate, reprezentanți ai Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Ro
mânia, aj Ministerului Transpor
turilor și Telecomunicațiilor, con
ducători ai organelor locale de 
partid și de stat, directori ai unor 
unități economice din județ.

Intr-o atmosferă de puternio 
entuziasm, participanții la aduna
re au adresat o telegramă Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului 
Nicolae Ceauș eseu.

• COLECTIVUL UZINEI DE

în zilele de 12 și 13 aprilie, 
au avut loc lucrările Sesiunii 
științifice organizate de Faculta
tea de filozofie din cadrul Uni
versității din București, în cinstea 
semicentenarului Partidului Co
munist Român. In cadrul sesiunii, 
prof. Miron Constantinescu, pre
ședintele Academiei de Științe 
Sociale și Politice, a susținut 
comunicarea „Științele sociale și 
științele matematice". Au fost

Marți, a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre Khar
tum, o delegație a Comitetu
lui Central al Uniunii Tine
retului Comunist, condusa 
de Vasile Nicolcioiu, secretar 
al C.C. al U.T.C., pentru a 
lua parte, între 15 și 19 a- 
prilie. Ia lucrările Congresu
lui Uniunii Tineretului 
danez. Delegația C.C. 
U.T.C. va mai participa 
întîlnire internațională 
solidaritate cu lupta 
poarelor șl tineretului 
coloniile portugheze, ce se 
va desfășura, între 22 și 24 
aprilie, în Congo-Brazzaville.

Su- 
al 

la o 
de 

po- 
din

MAȘINI AGRICOLE „SEMĂ
NĂTOAREA" BUCUREȘTI, Că
ruia i s-a decernat Drapelul de 
întreprindere fruntașă pe ramu
ră, a adresat o telegramă Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care după 
ce se subliniază unele din reali
zările obținute în cursul anului 
trecut cînd uzina a pus la dis
poziția agriculturii noastre socia
liste peste 10 500 semănători, 
1200 combine autopropulsate și 
alte mașini, utilaje și piese de 
schimb se spune : Fiind hotărîți 
să întâmpine semicentenarul par
tidului cu noi și deosebite succe
se în activitatea economică, mun
citorii, inginerii și tehnicienii u- 
zinei asigură Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român, 
pe dumneavoastră personal, iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că sarcinile pe anul 1971 vor fi 
îndeplinite și depășite la toți in
dicatorii.

prezentate, de asemenea, comuni
cări abordînd aspecte multiple 
din domeniul filozofiei, econo
miei politice, socialismului știin
țific, sociologiei și psihopedago- 
giei.

La închiderea sesiunii, partici- 
panții au adoptat, într-o atmosfe
ră entuziastă, o telegramă adre
sată Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU.

La Cluj, a sosit ansamblul 
folcloric „B. Balilla Pratel- 
Qa“ din Eugo, pentru a parti
cipa la festivalul ,,Primăva
ra studențească'*, organizat 
în această localitate. Forma
ția italiană este, în același 
timp, oaspete al ansamblului 
folcloric studențesc „Mărți
șorul". al Centrului universi
tar clujean, care a evoluat 
cu succes, în 1970. la Lugo.

Artiștii amatori italieni au 
susținut marți seara, pe sce
na Casei de cultură a stu
denților, un bogat program 
de aîntece și dansuri vechi 
din regiunea Romagna.

(Agerpres)

Pînă nu fsci nu iese

Dar un incendiu poate izbucni
si în absenta flăcării
7

Incendiul a fost și va rămîne 
pentru om un adversar perma
nent, un fenomen nedorit, ale 
cărui urmări afectează direct re
zultatele muncii și uneori în
săși viața sa. Și nu putem trece 
cu vederea faptul că tributul 
social-economic al unor aseme
nea situații e generat în cea mai 
mare parte de ceea ce numim 
neglijență. Este adevărat că de 
la an la an numărul incendiilor 
scade, dar el rămîne totuși în 
niște limite ce nu pot fi trecute 
cu vederea. Și fără să recurgem 
la statistici să amintim totuși 
cîteva cifre : mai mult de jumă
tate din totalul incendiilor sînt 
provocate de copii și tineri. In 
anul 1970 cele mai multe incen
dii s-au datorat nesupravegherii 
copiilor, au fost provocate 
focuri necontrolate sau de ] 
ducerea unor scurt circuite 
instalațiile electrice.

Pentru a cunoaște unele 
problemele legate de sursele 
evoluțiile incendiilor ne-am 
dresat It. col. EUGEN PĂUN de 
la Comandamentul pompierilor. 
— Uneori ‘ ambiții sau atitudini 
de-a dreptul copilărești, dar ma
nifestate de oameni în vîrstă, 
duc la situații neprevăzute, ne-a 
spus dînsul. Sînt numeroși șoferi 
care fac o adevărată întrecere pe 
tema stingerii țigărilor în ben
zină. Una sau două încercări 
„reușite" sînt urmate deseori de 
explozii de proporții. Aceasta 
datorită evaporării benzinei : îna
inte ca 7 țigara să ajungă în li
chid, vaporii se aprind. La Vas
lui, șoferul Mihai Chiroșca, vrînd 
să verifice dacă nu cumva ben
zina are apă, a tras din rezervor 
cîțiva litri și a apropiat un chi
brit aprins; „Analiza" l-a costat 
scump, dar din păcate nu numai 
pe el ci și pe alte 'două persoane 
aflate în preajmă.

— Cazurile relatate au de fapt 
un numitor comun : folosirea fo
cului deschis în prezența lichide
lor inflamabile. Există însă și 
cazuri mai deosebite. Ne referim 
Ia apariția unui incendiu fără 
existența unei flăcări, a unei sur
se vizibile.

— Da. Am să încep tot cu un 
exemplu. Gheorghe Ganea din 
Buftea, spălînd pantalonii de 
tergal în neofalină, deși în aer 
liber, se trezește cuprins de flă
cări. Chiar și fiica sa în vîrstă 
de 13 ani, aflată în apropiere, 
suferă arsuri ce pînă la urmă îl 
sînt fatale. Avem de-a face în 
acest caz cu producerea prin 
frecare a electricității statice. 
Scînteile apărute au aprins va
porii aflați pe haine și în jurul 
locului respectiv. Prin frecarea 
țesăturilor din fibre sintetice și 
chiar din mătase se produc di-

ferențe de potențial ce depă
șesc cu mult limita primejdioasă 
de 350 V. Intr-o asemenea si
tuație este suficient o distanță 
critică de 0,0013 mm pentru a se 
forma un arc voltaic care sa a- 
prindă totul în jur.

— Așadar, sub nici o formă a- 
semenea țesături nu se vor spăla 
în produse petroliere.

— Și nu numai atît. In gene
ral, contactul dintre aceste pro
duse și materialele plastice tre
buie privit cu atenție. Chiar și 
deșertarea benzinei dintr-un vas 
în altul de plastic poate provoca 
— datorită frecării — aprinderea. 
La Brașov, spălarea cu benzină 
a unei cortine în țesătura căreia 
erau și fibre sintetice s-a soldat 
cu o aprindere de proporții. De 
asemenea, nu trebuie uitat că 
spălarea linoleumului cu perie 
și produse petroliere este și mai 
periculoasă fiind vorba de o eva
porare în încăpere, unde aerisirea 
este totuși limitată.

•— Se vorbește des despre 
autoaprindere. Despre ce este 
vorba ?

— Avem de-a face cu un fe
nomen de oxidare lentă pe par
cursul căruia se dezvoltă o can
titate de căldură suficientă pen
tru a putea aprinde materialul 
respectiv. In luna august a anu
lui trecut, numai în Capitală 
s-au produs 8 incendii la depo
zitele de combustibil datorită 
autoaprinderii cărbunelui. Cazu
rile cele mai frecvente însă ră- 
mîn la furaje, unde datorită ac
tivității vitale a microorganisme
lor, fermentarea are aspecte de 
oxidare. împreună cu efectul en- 
zimelor ea generează tempera
turi de 200 pînă la 300°C.

GHEORGHE SĂCEANU 
„Avem nevoie de un club..

(Urmare din pag. 1)
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două camere, lntr-una din 
Vasile Bobocea, muncitor 
turnătoria de oțel, își invitase 
cu acordeonul „colegii de a- 
partament" la o primă cunoș
tință. Este numai de trei zile 
în cămin, dar a depistat deja 
cîțiva tineri amatori de muzi
că, cu care speră să înjghebeze 
un mic ansamblu artistic. La 
parter, în altă cameră, Gheor- 
ghe Răducanu și Constantin 
Pîrvu, muncitori specialiști 
in secția locomotive Diesel 
hidraulice își completează 
programul de activitate prac
tică, concretă, cu două ore de 
studiu teoretic asupra ultime
lor noutăți în profesie.

Cele două instantanee foto
grafice sînt semne de bun au
gur pentru discuția care avea 
să înceapă. Ca adevărați gos
podari, tinerii au ținut să evi
dențieze mai întîi calitatea re
marcabilă a locuinței lor, con
dițiile oferite, subliniind fap
tul că cel mai înalt gest de 
mulțumire pe care îl pot adu
ce trebuie să se concretizeze 
prin grija pentru păstrarea în 
stare perfectă a casei lor, a 
bunurilor din dotare, prin mai 
sporite rezultate în muncă. 
Am reținut, ca semnificative 
pentru opinia tuturor, cuvinte
le ucenicului Cristian Luca: 
„Mărturisesc că am pășit cu 
emoție în cămin. împărțeam 
pînă acum, cu încă un coleg, o 
cameră „în gazdă" în jurul O- 
borului. Ne spălam în curte, 
făceam focul cu lemne și plă
team 400 lei pe lună. Aici mă 
simt, în ceea ce privește con
dițiile, tot așa de bine ca aca
să". Discuția capătă apoi un 
caracter strict „de lucru" : Ce 
ne mai lipsește ? Ce putem 
face noi ? Cum ne compor
tăm ? De la regulamentul de 
ordine interioară pînă la posi
bila contribuție a fiecăruia 
pentru ca locuința să fie mai 
frumoasă — iată gama unor 
serioase și responsabile opinii, 
dintre Care consemnăm ;

Gheorghe Săceanu, strungar, 
secția mecanică : „Sîntem la 
numai o lună de la darea în 
folosință a căminului și unele 
greutăți sînt inerente. Dar, 
vedeți, altele pot fi îndepărta
te. Se ard, de pildă, becurile, 
uneori se deranjează instala
ția pe un etaj întreg. N-avem 
electrician. Pînă vine, dacă vi
ne, de la uzină trece mult 
timp. Propun să se ocupe de 
acest lucru cîțiva electricieni 
anume, dintre cei care locu
iesc în cămin. Ne-ar trebui și 
un tîmplar. Broaștele de la 
uși se defectează foarte repe
de. Să ne punem, prin contri
buție personală, chei yale. 
Dar pentru aceasta, la nivelul 
întregului cămin, trebuie să se 
ocupe cineva. Am avea nevoie

ele 
la

Pentru prevenirea acestor auto- 
aprinderi se impune măsurarea 
periodică atît vara cît și iama a 
temperaturii și crearea unor con
diții de ventilație, de aerisire.

Avînd în vedere aceste mul
tiple fațete ale puterii distruc
tive a focului, în țara noastră 
funcționează și un Centru de 
cercetări pentru prevenirea și 
combaterea incendiilor. Despre 
ultimele realizări ale colectivelor 
de aici, ne-a vorbit maior ing. 
AMULIN PROCA.

— Un rol primordial în stin
gerea focului îl are spuma cu 
care se acționează. Am obținut 
de curînd cu ajutorul unui uti
laj proiectat și realizat de noi o 
spumă cu un foarte mare coefi
cient de infoiere, de multipli
care. Se obține astfel stingerea 
rapidă a incendiilor provocate de 
lichidele combustibile, cu un 
consum redus de substanțe. Tot
odată, lucrînd în colaborare cu 
institute de
I.C.E.N.E.R.E., ________ ,
I.N.C.E.R.C. etc. au fost găsite 
produse termospumante folosite 
în protejarea obiectelor din 
lemn. Este vorba de vopsele de 
protecție care, odată aplicate pe 
lemn, atunci cînd se produce un 
incendiu, dezvoltă o spumă care 
nu lasă focul să se propage. Pen
tru realizarea acestor produse am 
folosit numai materiale indigene. 
Dacă normal, în urma unui in
cendiu, lemnul pierde 80 la sută 
din greutate, de această dată 
pierderile sînt în jur de 11 la 
sută. Acum încercăm să extin
dem folosirea acestei spume și 
pentru construcțiile metalice.

cercetări ca
I.N.C.E.F.,

IOAN VOICU

VALENTIN ȘTEFĂNESCUt 
„Cred că organizația U.T.C. ar 
trebui să facă mai mult pentru 

noi, ucenicii"...

fi de un club în care să existe 
un televizor, radio, jocuri dis
tractive. Cred că am ști să le 
întreținem".

Valentin Ștefănescu, ucenic, 
topitoria de oțel: „Știu că noi, 
ucenicii, trebuie să vem un 
program mai școlăresc. Dar 
dacă mergem, de pildă, la un 
film sau la teatru, nu este co
rect să fim tratați la poartă ca 
întîrziați fără motive. Cred că 
organizația U.T.C. ar trebui să 
facă mai mult pentru noi, să 
fim mai des consultați".

Pompiliu Stanciu : „Putem 
fi noi să facem mai mult. Te
renul din jurul căminului l-am

AGENDA INIȚIATIVELOR .
FORME NOI ALE ACTIVITĂȚII

SPORTIVE DE MASĂ.

ÎN RÎNDUL ELEVILOR

Vă invităm la dialog!
Preocuparea găsirii unor modalități tot mai accesibile, cu 

un efect rapid și cit mai complet în legătură cu introduce
rea exercițiului fizic, a sportului în preocupările cotidiene 
ale fiecărui elev, a dat loc la numeroase propuneri și expe
rimente din partea profesorilor de educație fizică, a specia
liștilor. Este însăși ideea dezbătută zilele trecute în lucrările 
și comunicările Simpozionului național cu tema „Educația 
fizică, turismul și sportul de masă în timpul liber al pio
nierilor și școlarilor" organizat, în colaborare, de către 
C.N.O.P., Ministerul învățămîntului și C.N.E.F.S.

Fără a atinge încă un nivel de 
generalizare teoretică — dat fiind 
timpul relativ scurt de cînd a 
fost introdus — experimentul de 
la Școala generală nr. 6 din 
Giurgiu ni se pare deosebit de 
interesant fie și numai prin nu
mărul mare de elevi pe care îi 
angrenează. Dar să vedem, mai 
întîi, despre ce este vorba : tînă- 
rul absolvent al I.E.F.S., profeso-

rul de educație fizică CON
STANTIN PIRVU, încercând să 
soluționeze practic datele pro
blemei, a afectat un interval de 
timp, între orele 16—19, în fie
care zi, pentru practicarea facul
tativă a diverselor jocuri sportive 
de către elevii claselor V—VIII 
care învață după amiaza. Unele 
clase termină programul la ore
le 16, altele la 17, altele cu e

Dan Coe chemat
Ieri, antrenorul echipei re

prezentative de fotbal, An
gelo Niculescu, ne-a infor
mat telefonic că Dan Coe a 
fost cooptat în lotul „trico
lorilor" drept consecință a 
evoluției constant bune a ra- 
pidistului de la începutul re
luării campionatului. Antre
norul naționalei, prin această 
decizie, înlătură într-un fel 
speculațiile făcute cu privire

POMPILIU STANCIU: 
*Prin muncă voluntar-patricrtică 

am putea face multe".

cred că alegerea comitetului 
de cămin trebuie efectuată cit 
mai repede, să știm cui să ne 
adresăm, ce să cerem, ce ni se 
poate oferi. Este o măsură or
ganizatorică menită să ducă 
la rezolvarea multor probleme 
care azi ni se par dificile".

Desigur, vorbitori au fost 
mai mulți, aproape fiecare tî- 
năr avînd ceva de spus, de 
sugerat. Sugestiile lor, dorin
țele, ca și angajamentele asu
mate au fost reținute de fac
torii competenți, oferind ga
ranția realizării. Astfel, tova
rășul MIHAIL PUȘCAȘU, șe
ful serviciului social al uzinei,

TREI INTR-O
CAMERĂ

putea transforma, prin muncă 
voluntară, într-un gazon cu 
iarbă și flori. Să se știe că 
aici stau tinerii de la „23 Au
gust".

Nicolae Rădulescu, strun
gar : „Aș vrea să mă refer la 
comportarea noastră. Se face 
adeseori prea mult zgomot, 
gălăgia se prelungește pînă 
noaptea tîrziu. A doua zi mer
gem obosiți la lucru. Aceasta 
se datorește în cea mai mare 
parte ucenicilor. Dacă le faci 
observație, nici nu te iau în 
seamă. Poate nici noi nu le-am 
dat cel mai bun exemplu, 
n-am abordat cea mai apro
piată și corectă atitudine. Dar 
iată, s-a ajuns pînă acolo, că 
ucenicul Gheorghe Constantin 
a dat palme altui coleg. Indi
ferent de motiv, gestul trebuie 
sancționat ca atare. Cred că se 
cuvine ca toate acestea să 
știute de către comitetul 
cămin care se va alege".

Gheorghe Răducanu : „Și

arătînd că la dispoziția tineri
lor se află un colectiv admi
nistrativ și de deservire alcă
tuit din 14 salariați, promitea 
în consfătuire „tot sprijinul în 
ceea ce privește îmbunătăți
rea condițiilor de viață ale că- 
miniștilor". De asemenea, to
varășul DUMITRU BADEA, 
secretarul comitetului U.T.C. 
al uzinei, susținea: „Organi
zația U.T.C. își va face mai 
mult simțită prezența în viața 
căminului. Ne vom ocupa cu 
toată seriozitatea de educația 
tinerilor. Vom discuta cu con
ducerea uzinei realizarea unui 
club pe care l-am putea dota 
cu tot ce este necesar — tele
vizor, radio etc., investind din 
fondurile organizației U.T.C".

...Inregistrînd acest angaja
ment, a cărui punere în apli
care o vom urmări cu atenție, 
ne-am despărțit de interlocu
torii noștri, prieteni. Așa cum, 
de altfel, ne și întîlnisem.

la lotul national
la absența lui Dan Coe din 
echipa de bază care a evo
luat la Guadalajara șl ne 
trădează o intenție tactică 
pentru viitoarele și dificile
le confruntări internaționale, 
amicale sau oficiale și, a- 
nume orientarea și preocu
parea pentru Întărirea com
partimentului defensiv 
echipei reprezentative.

GHEORGHE CONSTANTIN: 
„înțeleg că nu am nici o scuză, 
dar vă promit că nu se va mai 

intîmpla. Aș vrea să mă 
credeți"...

NICOLAE RĂDULESCU: 
,JPoate nici noi nu le-am dat cel 

mai bun exemplu..."

MIHAIL PUȘCAȘU,
șeful serviciului social al uzinei : 
„Din partea noastră, tinerii vor 

beneficia de tot sprijinul".

„Să se știe că aici stau tinerii 
de la „23 August"!

DUMITRU BADEA, 
lecretarul comitetului U.T.C. 

al uzinei :
Ne vom ocupa cu toată seriozi

tatea de educația tinerilor cami- 
niști".

oră mai tîrziu. După terminarea 
orelor, indiferent de dasă, indi
ferent dacă elevii au sau mi e- 
chipament (profesorul Pîrvu dis
tribuie piețptărașe distinctive, de 
culorii diferite), începe activitatea 
denumită „sportul preferat". Ele
vul își exprimă opțiunile pentru f 
fotbal, handbal, baschet, voleL In 
sala de educație fizică fetele —- 
dintre care unde nu doreeo fă 
joace în cadrul echipelor, pe te
renurile școlii — primesc noțiuni 
de gimnastică artistică fi dam 
modem. Acrobatica (specializarea 
profesorului) se bucură de nume
roși simpatizanți care repetă pe 
saltele, în aer liber, așezate chiar 
lingă sală; alți elevi, tot în aală, 
exersează elemente de judo (sport 
introdus, de altfel, în programa 
de învățămînt) sau chiar jîu- 
jitsu.

„7n cadrul acestor activități no 
ne exprimăm pretenția executării 
elementelor și procedeelor tehni
ce sub formă de ohinogramă — 
ne spunea profesorul Pîrvu. Afrt 
pornit de la ideea că nu este im
portant ca, la handbal, de exem
plu, elevul să arunce la poartă 
din săritură, precum Gruia sau 
Gațu. Important este că elevii 
joacă, aleargă, se întrec, că prac
tică exercițiul fizic și beneficia
ză de influențele lui multiple fi 
binefăcătoare".

Experimentul, introdus la școa
la din Giurgiu în partea a doua 
a trimestrului doi, va continua 
pînă la încheierea anului școlar. 
El se impune atenției prin fap
tul că peste 80 la sută din elevi 
au căpătat obișnuința de a se 
prezenta zilnic, facultativ, pe te
renurile școlii după ore. Iată și 
alte concluzii parțiale ale sale: 
elevii se autoorganizează, pe gru
pe de prieteni; fetele (prezență 
85 la sută !) optează, în ordine, 
pentru handbal, dans modem 
și... jiu-jitsu; problema echipa
mentului nefiind eliminatorie, au 
putut participa toți elevii care 
8-au prezentat; problema „scutJ- 
ților" de la aceste activități n-a 
mai apărut (de altfel, în ultima 
vreme, Școala generală nr. 6 din 
Giurgiu nu are decît 6 (șase) e- 
levi scutiți de educație fizică din 
350!).

Fără îndoială experimentul 
este, prin sine, deosebit de valo
ros și sîntem siguri că va com
porta discuții și se vor găsi po
sibilități de îmbunătățire. Toc
mai în ideea de a iniția aceste 
discuții, de a-1 recomanda cadre
lor didactice de specialitate și 
asociațiilor sportive ale elevilor 
— care îl pot adapta sau dezvol
ta — îl prezentăm acum. Vă in
vităm, deci, la un dialog pe mar
ginea acestui experiment.

VIOREL RABA

după victoria 
lui Năstase

Comentînd finala probei 
simplu bărbați a turneului 
tenis de la Monte Carlo, 
care jucătorul român Ilie Năs
tase a obținut o strălucită vic
torie în fața olandezului Tom 
Okket, corespondentul agenției 
France Presse scrie între al
tele : „Un public de zile mari 
a umplut pînă la refuz tribu
nele de la „Monte Carlo Coun
try Club** pentru a asista la 
finala de „simplu" dotată cu 
Cupa oferită de prințul Ranier 
al UI-lea de Monaco. Favoritul 
nr. 1 al concursului și, după 
opinia unor specialiști, al fina
lei, olandezul Tom Okker, a 
fost nevoit în cele din urmă 
să se încline în fața outside- 
rului român, Ilie Năstase, vic
torios cu 3—1 la capătul unei 
întîlniri spectaculoase. Olan
dezul debutase bine în această 
partidă. Depășit de ritmul im
pus de Okker, care a reușit ad
mirabile voleuri, Ilie Năstase 
a pierdut primul set cu 3—6. 
In setul al doilea, condus cu 
4—2, românul a egalat la 4 în 
urma serviciilor, iar după alte 
două egalități (5—5 și 6—6) s-a 
desprins în cîștigător, adjude- 
cîndu-și al șaptelea joc în 
urma unei lupte formidabile 
care a epuizat resursele fizice 
ale olandezului. Năstase cîști- 
gă setul cu 8—6. Deplasîndu-se 
din ce în ce mai greu, Okker 
este dominat net în setul al 
treilea pe care îl pierde cu 
1—6. După intervalul de re
paus, partida s-a redus la o 
simplă formalitate pentru te- 
nismanul român. Sigur de el, 
cu resurse fizice nebănuite, 
Ilie Năstase nu lasă în ultimul 
set adversarului său decît un 
singur ghem" Comentatorul 
francez subliniază, în conti
nuare, că este pentru prima 
oară cînd jucătorul român îl 
învinge pe Tom Okker. Repe- 
tînd victoria din turneul de la 
Nisa, obținută cu opt zile în 
urmă, Năstase confirmă succe
sele obținute în turneul „In
door" din S.U.A., promițîn- 
du-ne și un excelent sezon în 
aer liber.

Comentatorul agenției Reuter 
își începe corespondența spe
cială, evidențiind 
după 52 de ani, un alt român 
reușește să cîștige tiac'.iL . • .1 
turneu de la Monte Carlo, 
înaintea lui, această perfor
manță fusese realizată (în anul 
1919) de jucătorul Nicolae Mișu. 
„Jucător plin de tempera
ment — remarcă ziaristul bri
tanic — Ilie Năstase a demon
strat o mare putere de concen
trare, rezistență fizică și indis
cutabile calități tehnice".

în urma acestei victorii, Năs
tase s-a detașat în fruntea cla
samentului pentru Marele pre
miu al Federației internațio
nale de tenis El totalizează în 
prezent 35 de puncte, fiind ur
mat de Tom Okker cu 12 punc
te și Jan Kodes (Cehoslovacia) 
— 9 puncte.

de 
de 
în



Luptele din
Indochina

/ Tn zorii zilei de marți, for
țele patriotice din Vietnamul 
de sud au declanșat un pu
ternic atac cu rachete asupra 
unei tabere militare saigone- 
ze, situată la numai 9 kilo
metri nord-vest de Saigon.

Lupte violente între deta
șamentele F.N.E. și efectivele 
militare inamice continuă să 
aibă loc în împrejurimile ba
zei de artilerie nr. 6 a for
țelor americano-saigoneze, si
tuată în apropierea frontiere
lor cu Laosul și Cambodgia. 
Potrivit relatărilor corespon
denților agențiilor de presă, 
patrioții au încercuit această 
bază, blocîpd toate căile ru
tiere ce duc spre ea. In ul
timele 24 de ore, aviația a- 

.mericană a întreprins noi 
bombardamente în împreju
rimile bazei nr. 6. pentru a 
încerca să deblocheze căile 
de acces.

Ciocniri între forțele pa
triotice și trupele inamice au 
avut loc, de asemenea, în 
provincia Kien Phong, din 
Delta Mekongului.

Tn cursul nopții 
spre marți, forțele 
tență populară din ______
gia au lansat rachete asupra 
pozițiilor deținute de trupele 
regimului Lon Noi în locali
tatea Prek Tameak, la 25 ki
lometri nord-est de Pnom 
Penh, relatează coresponden
tul agenției Reuttn-, Baza de 
care efectivele militare ale 
administrației de la Pnom 
Penh disp.un în localitatea 
Treoung, situată pe șoseaua 
nr. 7, a fost, de asemenea, 
atacată de patrioții khmeri.

de luni 
de rezis- 
Cambod-

SESIUNEA
U. N. I.C. E.F.

Marți s-au deschis la Geneva 
lucrările Consiliului Executiv al 
Fondului Națiunilor Unite pentru 
copii (UNICEF). Participanții 
la reuniune, reprezentînd 30 de 
țări membre ale O.N.U., precum 
și diferite organizații internaționa
le vor examina rezultatele obținu
te de UNICEF în acțiunea 
de îmbunătățire a situației mate
riale și sociale a copiilor din lume 
în cei 25 de ani care au trecut 
de la înființarea organizației. Vor 
fi trecute, de asemenea, în revistă 
diferite alte probleme, între care : 
programul și bugetul UNICEF 
pe viitorul an și măsuri pentru 
îmbunătățirea situației copiilor 
din țările în curs de Jezvoltare.

ORIENTUL APROPIAT
«INTENSE CONSULTĂRI ÎNTRE STATE 
ARABE « DECLARAȚIILE LUI B. LADGHAM
• Marți, în capitala R.A.U. 

s-au deschis lucrările conferin
ței la nivel înalt a celor patru 
state arabe semnatare ale Cartei 
de la Tripoli. Au participat pre
ședinții Anwar Sadat (R.A.U.), 
Moamer El-Gedafi (Libia), ge
neralul Hafez Assad (Siria) și 
Gaafar El - Numeiry (Sudan) 
Citind surse din Cairo, agenția 
U.P.I. informează că cei patru 
șefi de stat au discutat pro
bleme privind relațiile dintre 
statele semnatare ale Cartei de 
la Tripoli, situația din Orientul 
Apropiat și criza intervenită 
între autoritățile de la Amman 
și mișcarea de rezistență pa
lestiniană.

Bahi Ladgham, președintele 
Comitetului Superior Arab în
sărcinat cu supravegherea nor
malizării situației din Iordania, 
a părăsit marți orașul Cairo, 
plecînd spre Tunis, după o vi
zită de trei zile în capitala e- 
gipteană, în cursul căreia a 
avut întrevederi cu președintele 
Anwar Sadat și cu alte oficiali- ' 
tăți agiptene.

înainte de plecare, anunță a- 
gentia M.E.N., el a avut 
ferință de presă, în care 
nat pentru introducerea 
mendamente în acordul 
niano-palestinian de la 
arătînd că acesta „ a fost de-

pășit de evenimente". „Consi
der misiunea mea ca încheiată, 
a spus Ladgham, și este rîndul 
țărilor care au garantat acordul 
de la Cairo să-și asume respon
sabilitățile lor sau, eventual, al 
unei conferințe arabe la nivel 
înalt".

Referindu-se la activitatea 
Comitetului Superior Arab, Bahi 
Ladgham a menționat : „Autori
tățile de la Amman nu au a- 
preciat niciodată că angaja
mentele internaționale ar putea 
să primeze asupra legislației in
terne. Ele au considerat totdea
una că activitatea fedainilor pe 
teritoriul iordanian ține de su
veranitatea națională și că mi
siunea noastră constituie o imix
tiune în afacerile lor interne".

Peste cîteva zile la Sofia se vor deschide lucrările Congresului Partidului Comunist, prilej do 
trecere în revistă a realizărilor ultimilor ani. Tn imagine, noi locuințe construite la Plovdiv.

VIENA. — Cea de-a șaptea 
ședință a actualei runde a 
convorbirilor sovieto-america- 
ne privind limitarea cursei 
înarmărilor strategice (SALT) 
a avut loo marți, la sediul 
Ambasadei U.R.S.S. din Vie
na. Ședința — care a durat 
o oră și jumătate — s-a des
fășurat într-o atmosferă con
structivă, relevă sursele apro
piate particip  anților la con
vorbiri.

Următoarea reuniune de lu
cru a convorbirilor sovieto- 
americane va avea loc vineri, 
la sediul Ambasadei S.U.A.

La Viena a sosit senatorul 
american John Sherman Coo
per, membru al Comisiei se
natoriale pentru afacerile ex
terne, care va analiza, îm
preună cu șeful delegației 
S.U.A., Gerard Smith, evoluția 
convorbirilor SALT.

o con- 
a opi- 
de a- 
iorda- 
Cairo,

ALGER: NOUL REGIM AL ACTIVITATII 
SOCIETĂȚILOR STRĂINE

ALGER 13. — Coresponden
tul Agerpres, Constantin Ben
ga, transmite : Houari Boume- 
diene, președintele Consiliului 
Revoluției și șeful guvernului 
algerian, a semnat actele legi
slativi ce definesc cadrul în 
care societățile petroliere străi
ne vor trebui să-și exercite, de 
acum înainte, activitatea în do
meniile prospectării și exploa
tării hidrocarburilor în Alge
ria. Textele semnate au ca o- 
biect ansamblul intereselor 
străine și activitățile prezente 
și viitoare în domeniul hidro
carburilor, concretizînd hotărî- 
rile guvernului algerian din 24 
februarie 1971 privind naționali
zarea parțială a companiilor 
petroliere străine și reglemen
tarea activității viitoare a a- 
cestora pe teritoriul țării.

într-o cuvîntare rostită marți, 
președintele Boumediene a a-

nunțat că țara sa propune suma 
de 100 milioane de dolari cu 
titlu de indemnizații pentru so
cietățile petroliere franceze na
ționalizate parțial' în urmă cu 
o lună și jumătate. De aseme
nea, șeful statului algerian a 
anunțat că, prin intrarea în vi
goare a noului regim privind 
activitatea societăților petrolie
re străine pe teritoriul național, 
prețul petrolului algerian a fost 
stabilit la 3,6 dolari barilul. în 
conformitate cu noul cod petro
lier algerian, concesiunile petro
liere au fost abolite, iar zonele 
respective — naționalizate ; ele 
nu vor mai fi acordate decît 
societății naționale de hidroca- 
buri „Sonatrach", care va putea 
coopera în cadrul societăților 
mixte cu alte companii, în con
diții de participare majoritară 
algeriană (51 la sută).

ȘEDINȚA GUVERNULUI SUEDEZ
ADOPTAREA UNOR MĂSURI SEVERE DUPĂ ATENTATUL 

COMIS ÎMPOTRIVA AMBASADORULUI IUGOSLAVIEI
STOCKHOLM. — Guvernul 

suedez, reunit marți lntr-0 șe
dință extraordinară, sub preșe

dinția primului ministru 
Palme, a hotărît adoptarea 
măsuri severe împotriva

Lună electorală în Japo
nia. La 11 aprilie s-au 
desfășurat alegerile 

pentru posturile de guver
natori. La 25 aprilie urmeay 
ză să fie desemnați ceilalți 
guvernatori, primari ai ora
șelor Osaka și Yokohama, 
membrii adunărilor legisla
tive din 44 de prefecturi.

Bătălia cea mare s-a dus 
pentru postul de guvernator 
al capitalei. EI a fost în cele 
din urmă cîștigat de Ryo- 
kichi Minobe care-și pre- 
lungește astfel pentru încă 
patru ani mandatul. Realege
rea sa este considerată drept 
un succes al frontului unit 
al forțelor progresiste din 
Tokio, printre care și parti
dul comunist, care l-a sus
ținut pe Minobe împotriva 
candidatului de orientare 
conservatoare, Akira Hatano, 
sprijinit de către Partidul

nor acțiuni comune menite 
să încurajeze reforme politi
ce în Japonia. Kenji Miya
moto, președintele Prezidiu
lui O.C. al Partidului Coriitt- 
nist din Japonia, a propus 
un acord între comuniști și 
socialiști. „Partidul Comu
nist — declara Kenji Miya
moto — este gata să încheie 
o alianță electorală cu Parti
dul Socialist în viitoarea 
campanie de alegeri pentru 
Camera Consilierilor, din 
luna iunie". Situația politică 
din tară pare favorabilă u- 
nui asemenea acord.

Printre cei mai apropiați 
aliați ai premierului Sato — 
relatează ziarul japonez MAI- 
NICHI DAILY NEWS — 
circulă profeția că actualul 
cabinet va hotărî să demisio
neze în toamna viitoare din 
anumite considerente. Pre
mierul Sato care a invocat

Olof 
unor 

______ _ _ _ celor 
ce se vor face vinovați de de
ținerea ilegală de arme și a ce
lor ce se vor deda la activități 
politice cu caracter violent. Un 
comunicat oficial publicat după 
ședința guvernului precizează 
că cetățenii străini care vor fi 
găsiți în posesia ilegală de arme 
de foc vor fi expulzați. De ase
menea, străinii care se vor an
gaja în activități politice ce ar 
putea să ducă la violență vor fi 
expulzați. Totodată, deținerea 
ilegală de arme de foc și de ex
plozivi va fi pedepsită cu închi
soarea. în comunicat se arată că 
poliția a primit noi împuterni
ciri pentru a ancheta persoane 
individuale și a efectua perche
ziții domiciliare în scopul de a 
preveni asemenea activități po
litice.

Noile măsuri anunțate de gu
vernul suedez sînt o urmare a 
atentatului comis împotriva am
basadorului iugoslav la Stock
holm, Vladimir Rolovici, de un 
grup terorist ustaș. Starea să
nătății ambasadorului continuă 
să fie gravă, el avînd încă un 
glonte în creier. Poliția suedeză 
a arestat, pînă acum, patru per
soane care au fost acuzate de 
participare la acest atentat.Japonia

sportivilor
Liberal Democrat de guver
nămînt. Programul electoral 
al lui Minobe a stîrnit inte
resul alegătorilor care s-au 
prezentat în număr mare Ia 
alegeri ; el prevede îmbu
nătățirea condițiilor de viață 
ale cetățenilor capitalei ni
pone. Superintendentul po
litiei naționale, Hatano, a 
pierdut în fata popularului 
program al lui Minobe. Cei
lalți 9 candidați la postul de 
guvernator al capitalei au 
rămas în anonimat.

în ce privește alegerile din 
țară, Partidul Liberal De
mocrat de guvernămînt a a- 
vut candidați proprii în toate 
adunările prefecturale . ni
pone dar el a obținut mai pu
ține locuri în comparație cu 
scrutinul din 1967. Un avans 
important la aceste alegeri 
l-a înregistrat. Partidul Co
munist din Japonia care a 
cîștigat un mare număr de 
locuri în adunările prefectu
rale. Victorii au fost înregis
trate în toate prefecturile, 
chiar și în unele ca Shi- 
zouka unde P.C.J. nu poseda 
nici un mandat mai înainte, 
în prezent el a obținut 4 
mandate.

La alegerile din Tokio for
țele de stingă au reeditat, 
de fapt, un succes la fel de 
important ca și cel de acum 
aproape trei săptămîni cînd 
candidatul comun al comu
niștilor și socialiștilor. Mo- 
toki Funabashi, fusese ales 
primar al orașului Kyoto. A- 
ceste victorii succesive ale 
forțelor democratice cultivă 
încredere în rîndurile pro
motorilor frontului comun al 
forțelor progresiste pentru 
celelalte alegeri (care se vor 
desfășura la 25 aprilie). Ten
dințele alegătorilor confirmă 
necesitatea întreprinderii u-

Ryokichi Minobe (în dreapta) 
reales guvernator al marelui 

oraș nipon

retrocedarea Okinawei 
tru a candida, pentru 
tra oară, la postul de 
dinte al partidului ar _ 
pretinde după ratificarea a- 
cordului cu S.U.A., de că
tre Dietă în iunie, că și-a 
îndeplinit sarcina pentru 
care a solicitat postul su
prem în partid. După unele 
opinii, Eisaku Sato ar prefe
ra să încredințeze întocmirea 
bugetului pe anul fiscal 1972 
— o problemă complicată în 
termeni japonezi — succeso
rului său. Majoritatea obser
vatorilor locali cred că re
tragerea premierului devine 
din ce în ce mai posibilă in 
atmosfera unor rezultate e- 
lectorale viabile dar care nu 
le întrec pe cele anterioare și 
a neînțelegerilor între frac
țiunile din partid unde con
fruntarea dintre viitorii prin
cipali candidați la postul de 
președinte al partidului, Ta
keo Fakuda, ministru de fi
nanțe și Kakuei Taneka, se
cretar general al partidului, 
se ascut.

pen- 
a pa- 
preșe- 
puiea

DOINA TOPOR
. ..................................

americani 
la Pekin

PEKIN 13. — Corespondentul 
Agerpres, Ion Gălățeanu, transmi
te : Prima întîlnire prietenească 
între jucătorii echipei americane 
de, tenis de masă și o selecționa
tă . chineză s-a desfășurat marți 
după-amiază la Pekin, în sala 
sporturilor, în prezența a 18 000 
de spectatori.

în tribuna oficială au fost pre- 
zenți Tin Sin-lin, vicepreședintele 
Asociației de prietenie cu străi
nătatea, alte persoane cu funcții 
de răspundere chineze, Steânho- 
ven, președintele Asociației ame
ricane de tenis de masă.

Victoria a revenit pe echipe 
jucătorilor chinezi, cu scorul de 
5—3 la bărbați și 5—4 la femei.

hota
ENRIQUE SIERRA S., 

membru al Comitetului 

Executiv al Tineretului 

Comunist din Columbia, 

vorbește „Scinteii 

tineretului"

TARA CAFELEF
FĂRĂ EXOTISM

*11 000 000 oameni în căutare de lucru •’ Bariera taxelor 
universitare • Cinci candidați cu... trei ani înainte de alegeri

Mai întâi am privit fotografiile dramatice din paginile zia
relor : morți și răniți pe străzile orașelor columbiene. Cioc
niri cu poliția care s-au prelungit zile în șir. Apoi au 
alto știri. Iarăși morți și iarăși răniți. De astă dată din 
na ploilor torențiale.

răniți. Da astă dată din
venit 
prici-

distribuie pămîntul celor ce-I 
muncesc...

ENRIQUE SIERRA S„ 
membru al Comitetului 
Executiv al Tineretului 
Comunist din Columbia, 
îmi desenează pe o foaie 
de hîrtie harta „țării ca
felei". Punctează orașele, 
adaugă nume și cifre, 
hașurează zona păduri
lor. Creionul aleargă 
grăbit...

— în Europa se cunoaștp mai 
vag situația din Columbia. Pro
babil, distanțele enorme...

— Poate ar fi utila o 
„introducere" pe care 
numi-o documentară...

— De acord. Sâ începem 
cîteva cifre. Columbia are

a»

Cti 
____  ___ _ O 
suprafață de 1 138 000 kmp și o 
populație de aproape 20 000 000 
locuitori. Este o țară pe care o 
pot caracteriza drept foarte bo
gată. Avem de la petrol la aur, 
de la platină la diamante — 
un subsol care dispune de re
surse prețioase. Solul este pro
pice agriculturii. Cafeaua co- 
lumbiană este prima în lume 
sub raportul calității (dar nu șî 
în ceea ce privește cantitatea). 
Exportăm bumbac, banane și 
diverse produse agricole. Pozi
ția geografică o putem consi
dera privilegiată. La nord coas
tele columbiene sînt udate de 
apele Atlanticului iar la sud de 
cele ale Pacificului. Columbia 
este denumită „poarta Americii 
latine". Firește, pentru că în 
mare măsură transporturile că
tre continentul nostru trec prin 
teritoriul columbian. „Avianca* 
— întreprindere de navigație 
aeriană — a luat ființă în 1919 
fiind prima companie aviatică 
din America latină. Pentru 
transportul cafelei si al petro
lului se utilizează, drumurile o- 
ceanice. Să închei „introduce
rea* cu sublinierea faptului că 
în mediul urban există o mare 
concentrare a populației. 25 de 
orașe au un număr de peste 
250 000 locuitori, ceea ce pen
tru o țară de dimensiunile Co
lumbiei reprezintă un nivel ri
dicat de aglomerare urbană. 
Populația trăiește, în general, 
pe o treime a teritoriului țării. 
Restul este slab populat deși 
pădurile Amazoanelor sînt bo
gate...

— Deci, o țara fața de 
care natura a fost gene
roasa. Dar ce ne puteți 
spune despre viața lo
cuitorilor Columbiei ?

— Paradoxal, bogata Colum
bia este una din cele mai săra
ce țări ale Americii latine sub 
aspectul nivelului de viață al 
populației. Dispunem de resur
se ce ar putea asigura poporu
lui nostru o existență la dimen
siunile civilizației moderne. Dar 
în Columbia jumătate din 
p o p u I a ț ie este analfabetă. 
1 000 000 de columbieni sînt 
șomeri permanenți, adică oa-

Pele împotriva narcoticelor
lngrijorate de răspîndirea consumului și traficului de dro

guri, autoritățile braziliene au lansat o amplă campanie de 
combatere a acestui flagel. Campania este condusă de însuși 
președintele țării, Emilio Garrastazu Medici. Sînt folosite toate 
mijloacele posibile, începînd cu... Pele, regele neîncoronat al fot
balului, și terminînd cu bombele cu napalm aruncate asupra 
plantațiilor clandestine de marijuana din jungla Mato Grosso. 
Im Sao Paulo, Pele a apărut alături de Guimaraes Alves, din 
serviciul național de combatere a traficului de narcotice, vor
bind în fața studenților și elevilor despre consecințele nocive 
ale consumului de stupefiante. Săptămîna trecută, guvernul a 
anunțat bombardarea cu napalm a plantațiilor clandestine de 

marijuana din Mato Grosso și distrugerea unor mari suprafețe 
de culturi.

Se apreciază că această operație este cea mai vastă din 
istoria Braziliei.

lucru
70 la

meni care nu găsesc de 
nici măcar o zi pe an. . _ ._ 
sută din ei au sub 30 de ani. 
12 000 tineri nu pot să intre, a- 
nual, în amfiteatrele universita
re deși doresc să învețe și au 
capacitatea necesară. Taxele 
foarte mari le închid drumul 
învățăturii. O universitate par
ticulară cere numai pentru în
scrierea unui student pînă la 
500 de dolari, sumă pe care un 
muncitor nu o cîștigă nici mă
car într-un an. La universitățile 
de stat taxele sînt mai mici dar 
nu se asigură facilități de că
min, masă, cursuri. Tnvățămîn- 
tul universitar râmîne, în mare 
măsură, un privilegiu al celor 
cu venituri relativ ridicate. Si
tuația țării poate fi caracteri
zată și pe un alt plan: bîn- 
tuie multe boli, epidemiile sînt 
frecvente afectînd mai ales pe 
copii. Procentele mortalității 
infantile sînt înspăimîntătoare, 
Sîntem bogați potențial dar să
răcia țării este oruntă. Cauza

— Viata politica 
agitată. Domnește o ten
siune de tip electoral cu 
toate că momentul întâl
nirii cu urnele a trecut. 
Cum se explică eferves
cența care degenerează, 
deseori, în sângeroase 
ciocniri ?

— Tn acest moment Colum
bia are un președinte conser
vator. Dar „frontul national' 
dintre conservatori și liberali va 
expira în 1974. Acest pact — 
care datează din 1958 — a 
stabilit o rotație a celor două 
partide la putere, o alternanță 
absolut antidemocratică deoa
rece exclude participarea altor 
forțe. Expirarea pactului, pers
pectiva unor condiții schimba
te de luptă electorală, determi
nă contradicții și diviziuni în 
interiorul celor douâ partide. 
Politicienii sînt obsedați de în
trebarea : cine va râmîne la 
putere ? Lupta pentru dobândi
rea fotoliului prezidențial s-a 
deschis. Cu trei ani înainte de 
alegeri există cel puțin cinci

zarea de acțiuni comune cu 
„A.N.A.P.O.* si alte sectoare. 
Tn lupta forțelor opoziționiste 
rolu-l esențial revine clasei mun
citoare.

Imagine obișnuită la Bogota

trebuie căutată în dependența 
economiei de capitalul străin și 
în rolul nefast al oligarhiei au
tohtone. Vom putea sâ depă
șim această situație doar atunci 
cînd bogățiile de care Colum
bia dispune vor sluji nevoilor 
țării...

— Columbia este o 
țară în care agricultura 
are poziția nr. î în eco
nomie. Ce se întîmplă în 
sectorul rural?

— Un grup restrîns de lati
fundiari deține majoritatea pă- 
mîntului cultivabil. 60 la sută 
din suprafața arabilă a țării 
este proprietate a... 3 la sută 
din locuitori. Celor fără pămînt 
sau cu pămînt puțin nu le ră- 
mîne altceva de făcut decît să 
se angajeze ca zilieri pe ma
rile latifundii. Raporturile de 
tip feudal din satul columbian 
frînează dezvoltarea producției 
agricole, . ceea ce are re
percusiuni negative pentru an
samblul economiei. Este nece
sară o transformare structurală 
printr-o reformă agrară cu a- 
devărat democratică care să

candidați la funcția supremă. 
Dintre aceștia, trei sînt expo- 
nenți ai partidelor tradiționale 
ale burgheziei, iar doi provin 
din opoziția de tip liberal, pînă 
la un anumit punct radicală. 
Un factor ce nu poate fi ignorat 
îl reprezintă caracterul de masă 
al opoziției. S-a reliefat forța 
de care dispune „Alianța na
țională populară" (A.N.A.P.O.) 
condusă de fostul dictator Gus
tavo Rojas Pinilla.

— Este interesantă e- 
voluția lui Pinilla...

— Tn ciuda propriilor ei con
tradicții și în pofida trecutului 
lui Pinilla, „A.N.A.P.O." este 
una vdi.n rna* puternice
grupări de opoziție care au e- 
xistat vreodată. Această grupa
re a ieșit întărită din alegerile 
de la 19 aprilie 1970. Pinilla a 
obținut 1 500 000 voturi. Actua
lul președinte l-a învins la o 
diferență de numai... 3 000 vo
turi. „A.N.A.P.O." a denunțat 
frauda electorală. Comuniștii 
— partid net de opoziție — au 
impulsionat politica unității de 
acțiune și au promovat organi-

La Sofia a avut loo ședința 
anuală a secției grecești de 
pe lingă Camera de Comerț 
a R.P. Bulgaria, informează 
agenția B.T.A. La ședință au 
participat reprezentanți ai 
camerelor de comerț și in
dustriale din Atena, Salonic 
și Pireu.

Președintele Camerei de 
Comerț a R.P. Bulgaria a 
prezentat un raport cu pri
vire la dezvoltarea legături
lor economice și comerciale 
dintre Bulgaria și Grecia. 
Participanta nu dezbătut a- 
poi măsurile prin care sec
ția poate contribui la lărgi
rea colaborării economice și 
comerciale dintre cele două 
țări.

— Care sînt perspecti
vele actualelor înfruntări 
politice ?

— în anii următori viața po
litică va fi în continuare agi
tată. Raportul de forțe devine, 
însă, tot mai favorabil sectoa
relor populare. Politica Partidu
lui Comunist se bazează pe îm
binarea tuturor formelor de 
luptă populară : participarea 
la mișcarea sindicală, la alege
rile parlamentare, la acțiunile 
studențești ca și la luptele ță
rănești pentru ocuparea pămîn- 
tului, inclusiv participarea la 
mișcarea de guerilă. Armata 
reacționară — peste 5 000 sol
dați — vizează lichidarea 
F.Ă.R.C. (Forțele armate revo
luționare columbiene) conduse 
de Manuel Marulanda, mem
bru al C.C. al P.C. Tn Mor- 
quetalia a fost adusă o treime 
din întreaga armată, dar parti
zanii sprijiniți de țărani au reu
șit să străpungă încercuirea. 
Caracteristică pentru partidul 
nostru este, deci, combinarea 
simultană a tuturor formelor de 
luptă.

— Generația fînără 
este prezentă în cadrul 
mișcării populare.-

— Tinerii sînt o forță com
bativă în lupta populară. La o- 
rașe și la sate ei sînt victime 
ale exploatării. Salariile lor 
sînt mai reduse decît ale mun
citorilor vîrstnici. Accesul la 
vățătură le este îngrădit. Tn 
ceste condiții revendicările 
neretului sînt afirmate cu
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deosebită energie. Tn prezent, 
este pregătit Congresul națio
nal al studenților. Represiunea 
a lovit puternic în organizația 
studențească. Majoritatea con
ducătorilor ei se găsesc în în
chisori. Congresul va trebuit să 
ducă la întărirea organizației. 
Tinerii progresiști din Colum
bia sînt conștienți de responsa
bilitățile lor în acest moment 
de acută confruntare.

• O DELEGAȚIE chilișnă, 
compusă din. 20 de senatori și 
10 deputați. •' va efectua, înce- 
pînd de săptămîna viitoare, o 
vizită intr-o serie de țări euro
pene, în cadrul acțiunii denu
mite „Adevărul". Președintele 
Salvador Allende a luat hotă- 
rirea de a iniția această acțiu
ne în scopul dezmințirii infor
mațiilor false difuzate în străi
nătate de elementele de dreap
ta, care denigrează activitatea 
guvernului chilian al „Unității 
Populare".

Plenara
C;C. al P.C. Bulgar
• LA SOFIA a avut loc marți 

Plenara C.C. al P. C. Bulgar, 
informează agenția B.T.A. Ple
nara a dezbătut și aprobat ra
portul de activitate al Comite
tului Central al partidului, pe 
care urmează să-1 prezinte pri
mul secretar al C.C. al P.C.B., 
Todor Jivkov, la cel de-al X-Iea 
Congres al partidului.

Plenara a dezbătut și aprobat, 
totodată, proiectul de rezoluție 
a celui de-al X-Iea Congres al 
P.C.B. pe marginea raportului 
de activitate al C.C. al P. C. 
Bulgar.

Dificultăți 
neo-zeelandeze

• PRIMUL ministru al Noii 
Zeelande, Keith Holyoake, a so
sit luni la Londra pentru a par
ticipa, săptămîna aceasta, la o 
proiectată conferință militară a 
unor țări membre ale Common- 
wealthului.

Pe de altă parte, Holyoake va 
avea convorbiri cu oficialitățile 
britanice asupra viitorului rela
țiilor comerciale anglo—neo-zee
landeze în eventualitatea intră
rii Marii Britanii în Piața co
mună. într-o declarație făcută 
ziariștilor, Holyoake a recunos
cut că în Noua Zeelandă spo
rește îngrijorarea în legătură 
cu viitorul exporturilor de pro
duse lactate către Marea Bri- 
tanie. în prezent, a spus el, mai 
mult de jumătate din producția 
de unt neo-zeelandez este desfă
cută pe piața britanică. Or, in 
condițiile preconizatei aderări 
la C.E.E. a Angliei, exporturile 
de produse lactate neo-zeelan
deze pe piața britanică vor fi 
grav afectate.

Un nou partid 
în Bolivia

• PATRU formațiuni politico 
boliviene și-au făcut cunoscută 
intenția de a constitui un nou 
partid. Intre 28 aprilie și 1 mai, 
se va desfășura Congresul de 
constituire a noului partid, ce 
va purta denumirea de Partidul 
Socialist din Bolivia.

Rezultatele unor 
sondaje în Anglia

• APROXIMATIV 90 la sutS 
din cetățenii Marii Britanii se 
pronunță in favoarea convocării 
conferinței general-europeno 
pentru securitate și cooperare. 
Aceasta este concluzia unui son
daj întreprins de comitetele 
pentru apărarea păcii din Lon
dra, Oxford, Aberdeen și Re
ding. Sondajul a arătat, de ase-, 
menea, că 89 la sută dintre en
glezi șe opun aderării Marii 
Britanii la Piața comună.

Republica Malgață
• „ORDINEA publică a fost 

restabilită pe întreg teritoriul 
Republicii Malgașe și sînt con
vins câ ea va fi menținută în 
continuare" — a declarat pre
ședintele Philibert Tsiranana în 
cadrul unei întrevederi cu un 
grup de militanți ai partidului 
de guvernămînt. Declarația in
tervine după aplanarea inciden
telor semnalate săptămîna tre
cută.

Convorbirile 
de la Ankara

• LA Ministerul Afacerilor 
Externe al Turciei au început 
marți convorbiri consacrate si
tuației din Cipru între ministrul 
turc al afacerilor externe, Os
man Olcay, și liderul comuni
tății cipriote turce, Rauf Denk- 
taș. La reuniune au participat, 
de asemenea, ambasadorul Tur
ciei în Grecia și însărcinatul cu 
afaceri turc în Cipru. După 
cum precizează agenția Reuter, 
discuțiile care se așteaptă să 
dureze două zile, sînt axate pe 
perspectivele reluării convorbi
rilor dintre reprezentanții comu
nităților greacă și turcă din 
Cipru. Rauf Denktaș urmează 
să fie primit și de noul prim- 
ministru al Turciei, Nihat Erim. 
El a declarat că aceste discuții 
au loc „în cadrul contactelor de 
rutină dintre reprezentanții ci- 
prioților' turci și membrii gu
vernului de la Ankara".

EUGENIU OBREA

Situația din Ceylon
GRUPURILE DE INSURGENȚI SÎNT IZOLATE 

IN CÎTEVA ZONE ALE INSULEI
„Situația internă din Ceylon 

revine la normal", a anunțat 
marți la Colombo un purtător 
de cuvînt guvernamental. Pe de 
alta parte, surse militare citate de 
agenția France Presse, afirmă că 
punctele de rezistență ale gru
purilor de insurgenți sînt în pre
zent izolate în regiunea Kegalle 

în zonele din centrul și sudul 
insulei. Autoritățile de la Colom

bo au deplasat, cu ajutorul eli
copterelor, unități militare în zo
nele de junglă unde s-au retras 
grupurile de insurgenți. Potrivit 
comunicatelor oficiale, legăturile 
rutiere ale capitalei cu localitățile 
cele mai îndepărtate au fost re
stabilite. Cu toate acestea, în în
treaga țară continuă să rămînă în 
vigoare restricțiile de circulație 
între orele 16 și 6 a.m.

• O DELEGAȚIE de spe
cialiști horticultori ai munici
piului București, care se află 
la Ankara în cadrul unor ac
țiuni prietenești și de coope
rare între capitalele României 
șl Turciei, a participat la ela
borarea planurilor de amena
jare a parcurilor și grădinilor 
publice ale acestui oraș și la 
plantarea unor specii de tran
dafiri, aduși din țara noastră, 
în unul din cele mal frumoase 
parcuri ale capitalei turce.

Cu prilejul acestei acțiuni, 
numită „trandafirii prieteniei", 
a avut loc o ceremonie pe pe
luzele parcului ce înmodobeș- 
te clădirea parlamentului turc, 
unde specialiștii români au 
plantat trandafiri și frumoase 
chenare de flori cu motive 
naționale românești.

Primarul orașului Ankara, 
Ekrem Barias, care a deschis 
festivitatea, precum și amba
sadorul român la Ankara, Gri- 
gore Geamănu, au rostit scurte 
cuvîntări.
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