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• Ce ne spun
FILMELE STUDEN
ȚILOR CARE NU 
MAI SÎNT STU- 
DENTI

Președintele Consiliului de Stat

al Republicii Socialiste România,

Nicolae Ceaușescu,

Chiar cu riscul de a ne repeta 
Î>e alocuri, ne simțim datori să 
uăm din nou cuvintul în apăra

rea adunării generale a organi
zației U.T.C. Eventualele reve
niri la unele atitudini exprimate 
deja cu alte prilejuri vor trebui 
puse pe seama perpetuării feno
menelor înseși, ceea ce deter
mină în mod firesc și reafirma
rea unei poziții consecvente față 
de ele. Am făcut parte, de cu- 
rind, dintr-o brigadă a ziarului 
care a analizat diverse aspecte 
ale vieții interne de organizație. 
Am întîlnit, cu acest prilej, în 
mai multe locuri prin care am 
trecut, teme de adunări generale 
care pot fi considerate orice alt
ceva, numai teme de adunări nu. 
Nu are importanță cît de frec
vente sînt asemenea situații, 
dacă au o arie mai mult sau 
mai puțin răspîndită, principalul 
este că există și noi le-am sem
nalat ca atare.

De pildă : „Misiunea Apollo 
14", adunare pe care am găsit-o 
la un liceu oarecare, putea fi 
foarte bine subiectul .unei comu
nicări științifice sau al unei in- 

rmări de actualitate ; „Casca
dorul — omul din culise" (o idee 
poate nimerită pentru o discuție 
amicală, după un film de aven
turi dar total deplasată în at
mosfera _ adunării generale) ț 
„Flora și fauna Oceanului In
dian" (de ce nu putea fi 
acesta pretextul unei călă
torii pe hartă ?). Enumera
rea ar putea continua chiar’ 
și cu exemple care aparent, 
se păstrează într-o proble
matică mai apropiată de preocu
pările organizației. U.T.C. — dar 
numai aparent : „Munca — o 
chestiune de onoare", „U.T.C. — 
organizație revoluționară a tine
retului", „Prietenie, tovărășie, . 
dragoste" și atitea altele de a-‘ 
celași fel ar trebui să fie de i 
fapt niște conferințe, sau niște' 
simpozioane, sau niște teme de 
dezbateri, în cadrul acelorași or
ganizații firește, dar atunci s-ar 
consuma ca niște acțiuni, ar de
veni formule variate ale unei 
activitâți ce se vrea multilate
rală, nu ar rămîne la 6impla a-, 
coperire a unei adunări generale 
care și așa nu-și atinge ’scopul.

Paradoxul este evident : ase
menea subiecte, care te plimbă 
prin toată lumea și prin cele 
mai neașteptate meserii.- nu iz
butesc de loc să amplifice sfera 
de preocupări a organizației 
U.T.C.. ci, dimpotrivă, o îngus
tează, pentru simplul motiv că 
posibilitățile oferite de ele de a 
acționa ne diverse planuri sint 
suprapuse pește unul singur : a- 
dunarea generală. în felul acesu 
în loc ca fiecărei idei, chiar și 
din cele amintite deja, să-i co
respundă o activitate distinctă, 
capabilă să întregească un pei
saj complex, ele sînt, toate la un 
loc, înghesuite într-o singuț-ă 
formulă, ca intr-un sac. iar or
ganizația se trezește eă activi
tatea sa se limitează, în cele din 
urmă la unul și același lucru : 
o ședință pe lună.

Adunarea generală are și așa 
destule alte treburi de făcut dar 
este de fiecare dată împiedicată 
în atribuțiile ei tocmai de in
tenții binevoitoare și ne Ia locul 
lor. Teoretic spunem deseori că 
ea este forul cel mai înalt al or
ganizației, că aici se nasc și se 
dezbat problemele cele mai di-
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Angajamente
îndeplinite

Miercuri, la Centrala electrică de la Porțile de Fier a fost 
instalat în inelul statorului, rotorul penultimului hidroagregat 
component al acestui obiectiv. Montarea celor peste 12 000 de 
piese ale subansamblului respectiv, care cîntărește mai muit 
de 650 000 kg, a fost executată la un bun nivel calitativ și în 
avans față de prevederile din grafice, ceea ce creează condiții 
ca acest hidroagregat să fie pus în funcțiune mai devreme față 
de prevederi.

Colectivele de muncă din ju dețul Bistrița-Năsăud anunță 
îndeplinirea înainte de termen și depășirea tuturor angajamente
lor asumate in cinstea aniversării partidului. La producția glo- 

, bală industrială, realizările suplimentare, pînă la această dată, 
însumează 12 379 000 lei, repreîentînd 2 338 tone minereuri com
plexe. peste 4 000 tone produse de carieră, 13 000 cable de tera
cotă, peste 500 tone produse alimentare etc.

Oamenii muncii din județul Covasna, români și maghiari, 
anunță depășirea angajamentului luat în cinstea semicentena
rului partidului, la producția globală, cu 25 milioane lei. Indus
tria județului a realizat, peste angajamentele luate, 5 000 tone 
lignit, 900 mc cherestea rășinoase și fag, 20 000 mp țesături 
textile și alte produse.

Muncitorii, docherii și navigatorii din cadrul D.N.M. „Navrom" 
Constanța și-au depășit angajamentele luate în cinstea semicen
tenarului partidului, realizînd un beneficiu suplimentar de 

■ 9 692 000 lei. Numai în primul trimestru, prin portul nostru ma
ritim s-au manipulat 2 117 000 tone de mărfuri, iar timpul de 

staționare a navelor a fost redus cu peste 4 la sută față de cel 
normat.

întregul

grădină

D. MATALA
(Continuare în pag,, a Il-a)

Semănatul

porumbului
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ȘTEFAN RAB,
prim secretar

al Comitetului județean Covasna al-U.T.C

O deosebită am
ploare a cun'oscut, în 
această primăvară, 
acțiunea de înfrumu
sețare a județului, 
care a antrenat cei 
mai mulți tineri, prin 
munca lor fiind plan
tați pînă acum 4 000 
pomi fructiferi și 
ornamentali, plopi în 
aliniament, îndeosebi 
în localitățile Co
vasna, Sînzieni, în- 
torsura Buzăului, To
ri a, Tg. Secuiesc, 
Vîrghiș, Ozun, Ză-

Foto: O. PLECAN

ale ambasadorului Republicii Peru
în ziua de 21 aprilie a.c., 

președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe Maria- 

' no Pagador Puente, care și-a 
prezentat scrisorile de acredi
tare în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Peru în țara 

•, noastră.
Cu acest prilej, ambasado

rul peruvian și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au rostit 
cuvîntări.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, președintele

Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste — 
Nicolae Ceaușescu, a avut o 
convorbire cu ambasadorul 
Mariano Pagador Puente, des
fășurată intr-o atmosferă cal
dă. prietenească.

La ceremonia prezentării 
scrisorilor și la convorbire au 
luat parte Constantin Stătes- 
cu, secretarul Consiliului de 
Stat, și Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe.

Au fost prezenți, de aseme
nea, membri ai ambasadei 
Republicii Peru la București.

România,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a acordat un

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, a primit 
la 21 aprilie pe ziariștii ita
lieni Giuseppe Boffa, comen
tator de politică externă, și 
Gianfranco Berardi, șef de ru-

brică, de la ziarul ,.L’Unitâ“.
La primire a luat parte 

Constantin Mitea, consilier la 
C.C. al P.C.R.

în ’ timpul întrevederii, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
acordat un interviu ziariștilor 
italieni.

0 REALITATE PUTERNIC ILUSTRATĂ DE ACTIVITATEA PARTIDULUI:

CONDUCEREA SOCIETĂȚIIdeosebit de impor
tant. Astfel, numai 
prin muncă patrioti
că în această primă
vară la Malnaș, Iii— 
eni, Moâcșa și Ozun 
au fost curățite 680 
hectare pășuni natu
rale. în atenția orga
nizațiilor U.T.C. din 
întreprinderi și insti
tuțiile județului de 

. pe platforma indus
trială deja Tg. Se
cuiesc în special, ti
nerii au colectat pes
te 125 tone fier vechi, 
5 tone deșeuri 
hîrtie și
căți ambalaje 
sticlă. Un număr 
mare de ore de mun
că patriotică a fost 
prestat de tinerii din 
județul Covasna la 
efectuarea unor obi
ective importante de 
construcție, valoarea 
lucrărilor însumînd 
aproape două mili
oane lei.

în aceste zile, într-o unitate militară:

Nevoia acută DEVENIT 0 ȘTIINȚĂ

I

Maior CRISTIAN LEON

(Continuare în pag. a V-a)rămas

de
5 400 bu-

din

de perfecțiune

Primul

L. L.

Cum a fost pregătit debutul

profesional al absolvenților

bala. De asemenea, 
aproape zece mii de 
elevi din orașul Sf. 
Gheorghe au lucrat 
cîteva zile în timpul 
vacanței de primă
vară efectuînd lu
crări de îndiguire de 
peste 150 000 lei. De
oarece creșterea vi
telor constituie o 
preocupare de sea
mă pe aceste melea
guri, întreținerea pă
șunilor naturale, cu
rățirea lor a consti
tuit pentru tinerii 
satelor un obiectiv

• O ecuație cunoscută : mă
iestrie = voință + antrenamen
te e Examen ia înălțime • Ini
țiative purtînd semnătura orga
nizației U.T.C. • Ostașii uteciști 
își respectă cuvintul.

De ce a
în urmă

județul Timiș
Semănatul porumbului este lucrarea ce polarizează, în 

aceste zile, activitatea mecanizatorilor, a țăranilor coopera
tori și specialiștilor din agricultură. Ceea ce nu s-a realizat 
în zilele trecute cînd ploaia, iar pe alocuri zăpada, a îm
piedicat activitatea în cîmp, trebuie recuperat rapid și la 
parametri calitativi superiori acum. De altfel, datele cen
tralizate la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor, redau elocvent acest efort. în ulti
mele patru zile au fost însămînțate cu porumb aproape 
500000 hectare, iar suprafețele rezervate florii-soarelui, 
sfeclei de zahăr aproape au fost realizate (unele rămîneri 
în urmă semnalîndu-se doar în județele din centrul Transil
vaniei). Din cele peste 7 milioane de hectare planificate a 
se însâmînța în această primăvară pe, circa 2 600 000 hec
tare semințele au fost așezate într-un pat germinativ bine 
pregătit. Unitățile agricole din județele Tulcea și Brăila, 
practic au semănat porumbul pe suprafețele planificate, iar 
cele din Constanța, Ialomița și Teleorman sînt foarte mult 
avansate. în mod cu totul inexplicabil se semnalează ră
mîneri în urmă în județele Timiș, Bihor, Arad, Botoșani, 
Sibiu, Mehedinți, Harghita și Suceava, unde nu numai po
rumbul, dar și culturi din prima epocă sînt încă nesemănate, 
în numărul nostru de azi prezentăm mai pe iarg situația din 
județul Timiș.

Dacă cifrele furnizate de Di
recția generală a agriculturii 
județului atestă un ritm mai bun 
decît în anul trecut, el rămîne 
totuși nesatisfăcător cînd rapor
tăm aceste realizări la condi
țiile specifice ale acestei pri
măveri. Intilnim și aici unități 
agricole care, pornind de la 
cercetarea atentă a posibilități
lor. au organizat în mod exem
plar munca și, ca urmare, re
zultatele sînt foarte bune. Nici 
ele n-au fost ferite de o seamă 
de greutăți. Dacă în alte părți 
discuirile, grăpările și tăvălu- 
gurile repetate urmăreau men
ținerea apei în sol, la Recaș. de 
exemplu, o ploaie neașteptat de 
abundentă căzută în urmă cu 
cîteva zile ar fi putut însemna, 
datorită excesului de umiditate, 
o serioasă răminere în urmă și 
bineînțeles efectuarea lucrărilor 
cu rabat de calitate. Coopera
torii. însă, nu au stat cu mîinild, 
în sin. Au săpat rigole, canale, 
de pe fiecare solă apa a fost 
rapid evacuată, iar pînă în

ziua raidului nostru tinerii trac
toriști Iosif Wagner, Gheorghe 
Radu, Ion Traiser, Andrei Fe- 
her semănaseră deja 350 hec
tare din cele 704 rezervate po
rumbului.

Tot datorită unor intervenții 
oportune, la cooperativa agrico
lă din Cheglevici însămînțarea 
decurge normal. Și aici pentru 
evacuarea apelor de la supra
fața solului au fost organizate 
sub directa conducere a tinăru- 
lui inginer-șef al unității, Deian 
Alexandrescu, două echipe de 
intervenție, formate în bună 
parte din tineri, echipe care în 
ultimele 6 zile au săpat 3 km 
de rigole pentru evacuarea ape
lor. în ziua raidului nostru toc
mai se încheiase semănatul flo- 
rii-soarelui și primele suprafețe 
erau însămînțate cu porumb.,. 
„Sînt foarte mulțumit de caii-’

ELISEI TARJA

(Continuare în pag. a V-a)

Organism tinăr, fiindcă 
joritatea covîrșitoare a 
care îl compun sint de 
utecistă, puternic și echilibrat, 
pentru că e guvernat de legi 
precise, bărbătești, unitatea mi
litară jn care am poposit tră
iește în aceste zile elanurile 
primăverii jubiliare.

Doi loqotenenți s-au oferit să 
ne însoțească in încercarea 
noastră de a consemna repor- 
tericește eforturile oamenilor de 
aici cheltuite generos pentru 
împlinirea angajamentelor asu-

Pe ogoarele I.A.S. Sighișoara

celor 
vîrstă

M LA DE AftTA

în cadrul vastului program de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, pe care l*a inițiat 
și îl conduce cu clarviziunea științifică și consecvența 
unanim recunoscute, Partidul Comunist Român atri
buie pregătirii profesionale a cadrelor din toate com
partimentele construcției socialiste un rol dintre cele 
mai importante. In simbioza organica cu pregătirea 
profesională, partidul situează în preocupările de mare 
actualitate perfecționarea în problemele activității de 
conducere, însușirea și promovarea în toate 

2a_ toate nivelele, a ceea ce înseamnă și trebuie să

vastului program de făurire a societății

sferele vieții economice și sociale, ____ . ____ ______ __ ____ , _____  __
însemne ȘTIINȚA CONDUCERII SOCIETĂȚII. Pentru câ în condițiile de astăzi, așa cum 
sublinia secretarul general al partidului nostru, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, condu
cerea societății a devenit o știința, o specialitate, construirea cu succes a societății comu
niste impunînd ca o necesitate stringenta unirea elanului revoluționar al întregului 
popor cu însușirea, de asemenea de către întregul popor, a cuceririlor celor mai —: 
ale științei și tehnicii contemporane.

Căilor de afirmare a acestei noi științe, modului în care este promovată consecvent, 
în întreaga activitate a partidului, știința conducerii societății, le sînt consacrate, 
în numărul de azi, opiniile consemnate ta o „masă rotundă" ta care au participat: ing. 
ION NICULESCU, directorul CEPECA, prof. dr. docent JEAN LIVESCU, rectorul Universi
tății București, ing. NICOLAE NICULAE, prim adjunct al ministrului comerțului exterior, BU- 
ZOIANU PETRACHE, director general al Direcției centrale de statistica, ing. N. COSTAKE, 
directorul Centrului de calcul al D.C.S., și PETRE MUSTAȚĂ, consilier în Direcția organiză
rii din Ministerul Comerțului Exterior.

noi

Festival national al studen- 
tilor din Institutele de artă 

Interviu cu ANA MARIA MÂNĂILÂ 
secretar al Consiliului U.A.S.R.

— Trebuie să vă spun că, o 
dată cu debutul acestei manifes
tări artistice năzuim ca în viața

— Ziarul nostru a in
format cititorul cu pri
vire Ia inițierea festiva
lului. Vă rugăm, acum, 
să ne prezentați și ci- 
teva amănunte referi
toare la desfășurarea lui. (Continuare în pag. a IV-a)

SOLUȚII
GEORGE MACOVESCU

liceelor industriale
Bacalaureatul în liceele in

dustriale va însemna, implicit, 
și un prilej pentru a cunoaște 
și evalua în mod just nivelul 
de cunoștințe teoretice și de
prinderi practice ale absolven
ților. Aceasta cu atît mai mult 
cu cît pregătirea teoretică și 
practică din anii de liceu se 
răsfrînge în mod direct asupra 
locului pe care aceștia îl vor 
ocupa în unitățile productive. 
Acum, cînd prima promoție se

află deja în faza finală de pre
gătire, e necesar să știm cum 
a ’ fost îndrumată intrarea' în 
producție a acestei promoții 
ca, de altfel, și stabilirea cît 
mai exactă a răspunderii ce 
revine școlii și unităților pro
ductive în instruirea teoretică 
și practică. Argumente și fapte 
concrete din timpul pregătirii 
absolvenților sînt oferite de un 
sondaj întreprins în liceele in
dustriale din județul Dolj. Mai

întîi, am desprins faptul că 
viitorii bacalaureați ai liceelor 
industriale au suficiente cu
noștințe teoretice pentru a face 
față cerințelor producției. To
tuși, un număr apreciabil de 
răspunsuri au scos în evidență 
faptul că unele obiecte de spe
cialitate nu reflectă îndeajuns 
schimbările prin care trece as
tăzi tehnologia proceselor de 
producție. Să dăm numai cîte- 
va exemple. La Liceul indus-

trial pentru construcții de ma
șini din Craiova, manualele 
elaborate pentru elevii secției 
T.C.M. sînt prea generale. A- 
ceasta și pentru că există ten
dința ca absolvenții să cunoas
că în mod practic — ceea ce e 
imposibil — toate profesiile 
legate de specialitatea lor :

MIRCEA CRISTEA

(Continuare în pag. a Il-a)

M-am aflat în ultima vreme, în repetate rînduri, în fața « 
multor tineri. Privirile lor îndreptate spre mine — ce formi- < 
dabilă întreprindere este sâ te uiți în ochii oamenilor și sâ < 
le citești gîndurile — mi-au arătat câ sînt dornici șâ afle < 
totul. Cu calm și judecata, cu iscusința sau cu naivitate, < 
cu pătrundere în miezul lucrurilor sau cu ușoara trecere pe < 
lîngă ele, cu puritate și niciodată cu răutate, m-au întrebat < 
despre multe și felurite. <

Dacă ar fi să fac o sumă a celor auzite, dacă ar fi să « 
construiesc o judecată despre cei ce m-au chestionat, despre < 
gîndurile, sentimentele, chinurile, bucuriile, certitudinile și J 
îndoielile lor, nu aș ajunge decît la concluzia că acei ce « 
vin din urmă, cei ce se apropie de scena vieții se pregă- « 
tesc cu îndîrjire pentru a primi ștafeta și a o duce spre < 
anul două mii. - <

La o facultate de științe foarte concrete, un tînăr student, < 
timid în aparența și îndrăzneț în gîndire, m-a întrebat dacă < 
nu cred câ tineretul se dezinteresează de viața politică si < 
socială, retrăgîndu-se în preocupări și atitudini diferite de ; 
acelea ale generațiilor mai vîrstnice. Ploaia de întrebări • < 
m-am despărțit de acei studenți cînd timpul se apropia de < 
miezul nopții — dovedea tocmai contrariul și a constituit J 
răspunsul cel mai categoric. M-om oprit, însă, asupra celei < 
de a doua părți a interogării și am afirmat că nu trebuie <
să ne îngrozim că tineretul manifestă și alte preocupări <
decît cei ce se află înaintea lui. O generație nu o repetă <
pe cea precedentă. Nu poate și nici nu ar fi bine. Legea <
progresului ar fi împiedicată să se manifeste. O nouă ge- < 
nerație preia ce a realizat înaintașa și adaugă ceva nou, « 
în conformitate cu noua realitate, cu noile condiții, cu < 
noile posibilități, cu noile preocupări. <

Interlocutorul meu, studentul timid în aparență și îndrăz- J 
neț în gîndire, se referea la eventuale preocupări străine < * 
spiritului vremii, străine societății noastre, l-am atras aton* <* 
fia că asemenea preocupări, dacă ele există, trebuie combă- < > 
tute cu mijloacele potrivite pentru fiecare împrejurare. En- <, 
tuziasmul și forța tineretului nu pot fi lăsate la voia în- < ’ 
tîmplării și nu pot fi risipite inutil în cele patru vînturi. Am J . 
mai adăugat însă, că vorbind despre preocupări, este mar® < >

(Continuare în pag. a ll-a) < ►
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„Partidul Comunist 
Român și mișcarea de
mocratica Studen
țească"
-r- Colocviul organizat de Con* 
silrul U.A.S. din Centrul univer

sitar București —
La Casa de cultură a stu

denților din Calea Plevnei, au 
avut loc, miercuri, lucrările 
Colocviului „Partidul Comu
nist Român și mișcarea de
mocratica studențească", orga
nizat de Consiliul Uniunilor 
Asociațiilor Studențești din 
Centrul universitar București, 
în cadrul manifestărilor con
sacrate semicentenarului parti
dului.

La festivitatea de deschide
re au participat Dumitru 
Popa, membru al Comitetului 
Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, prim-secretar al Co
mitetului municipal București 
al P.C.R., primarul general al 
Capitalei, reprezentanți ai 
conducerii U.A.S.R., cadre di
dactice, studenți din toate in
stituțiile de învățămînt su
perior ale Capitalei.

Cuvîntul inaugural a fost 
rostit de Alexandru Soare, 
președintele Consiliului U.A.S. 
din Centrul universitar Bucu
rești.

în continuare, au fost pre
zentate numeroase comunicări 
și referate care s-au referit la 
rolul istoric al Partidului 
Comunist Român, ca forță po
litică conducătoare a societății 
noastre contemporane, tradiți
ile lui revoluționare, lupta 
studențimii din țara noastră, 
sub îndrumarea partidului, 
pentru transpunerea în viață 
a idealurilor de libertate na
țională și socială etc. O serie 
de lucrări au scos în evidență 
grija manifestată de partid 
pentru îmbunătățirea perma
nentă a condițiilor de trai și 
studiu ale tineretului univer
sitar, acțiunile întreprinse de 
Partidul Comunist Român, în 
toate domeniile de activitate, 
în vederea făuririi societății 
socialiste multilateral dezvol
tate.

★
Tot în cadrul manifestărilor 

oonsa erate semicentenarului 
partidului, la Casa de cultură 
a studenților din București, a 
fost amenajată o expoziție de 
artă fotografică, ilustrînd as
pecte din munca ș* preocupă
rile studenților din* instituțiile 
de învățămînt superior din 
Capitală.
MOTOSTAFETA 
TINEREȚII

Miercuri 21 aprilie, pe străzile 
orașului Sf. Gheorghe din ju
dețul Covasna, vie animație. Un 
grup de 8 motorete Mobra sînt 
aliniate la start. Pregătiți de 
drum, 8 tineri așteaptă semna
lul plecării. La ora 14, însoțiți 
de aplauze și urări de drum 
bun, ștafeta a pornit pe itine- 
rariul Sf. Gheorghe-Tușnad- 
Miercurea Ciuc-Tg. Mureș cu 
punctul terminus la Cluj unde 
va sosi la 2 mai. Această fru
moasă inițiativă închinată ani
versării semicentenarului parti
dului aparține Comitetului ju
dețean Covasna al U.T.C. în co
laborare cu comitetele județene 
ale U.T.C. din județul Harghita, 
Mureș și Cluj. Scopul acțiunii 
este acela de a transmite mesa
jul tinerilor de pe aceste me
leaguri, români și maghiari, ti
nerilor din județele vecine, mar
când un eveniment deosebit în 
activitatea județului Covasna : 
îndeplinirea integrală a angaja
mentelor asumate în cinstea zi
lei de 8 mai. Astfel la produc
ția globală s-a depășit cu 25 
milioane lei angajamentul ini
țial, industria județului reali- 
zînd în plus 5 000 tone lignit, 
50 mc cherestea rășinoase, 
400 mc fag. 10 000 tone lemn de 
foc, 20 000 mp țesături textile, 
25 tone carne. 12 tone . brînze- 
turi și importante cantități de 
alte produse. La aceste succese 
un aport deosebit de prețios șl 
'l-a adus organizația județeană 
a Uniunii Tineretului Comunist, 
tinerii fiind mereu în frunte.

ADINA VELEA *

LUMINA VÎRSTEI 
NOASTRE

Din culegerea literară editată 
de Casa creației populare a ju
dețului Argeș, intitulată „Lu
mina vîrstei noastre" poeții ar
geșeni închină semicentenaru
lui partidului versuri vibrînd de 
patriotism. Gheorghe Tomozei, 
Florin Mugur, Octav Pîrvules- 
cu, Ion Popa Argeșeanu, Otilia 
Nicolescu si ceilalți poeți con
semnează intr-un adevărat le
topiseț evenimentul ca pe o 
sărbătoare.

NICU LUCIAN

.ța***'

...... .*

ORIENTARE ȘCOLARĂ 
Șl PROFESIONALĂ 
PRIN... MACHETE

O simplă apăsare pe buton 
și o combină automată se pune 
în acțiune, mușcînd lacom din 
peretele stîncos care i se ridica 
în față. Demonstrația redă un 
aspect specific din activitatea 
minerilor : înaintarea în steril. 
Alături, prin intermediul altui 
buton este pus în funcțiune un 
cubilou care reproduce un com
plicat proces tehnologic din si
derurgie. Nu ne aflăm însă nici 
într-o mină și nici la vreo uzină 
siderurgică, ci în sala de expo
ziție a Galeriilor fondului plas
tic din Deva. Exponatele repre
zintă machete ale uriașelor in
stalații și agregate existente în 
întreprinderile industriale ale 
județului Hunedoara, realizate 
de către elevii școlilor profe
sionale și liceelor de specialitate 
în cadrul orelor de atelier și 
cercurilor tehnice. Elevii școlii 
profesionale din Călan prezintă 
alături de macheta uriașului 
cubilou de 1 300 mm procesul 
tehnologic de fabricație a lin- 
gotierei L.N. 70 și un furnal 
în secțiune vertioală ; colegii lor 
de la Hunedoara adaugă oale 
pentru turnarea oțelului și 
fontei și o lance pentru insu- 
flarea oxigenului în cuptoarele 
Siemens Martin. Aparate ter
mice, preîncălzitoare, rotorul 
unei turbine au fost executate 
la grupul școlar energetic din 
Deva iar sumed.enia de instru
mente de măsurat, scule și obi
ecte de utilitate casnică, apar
țin elevilor de la Școala profe
sională Simeria, Școala profe
sională de construcții și Liceul 
industrial din Deva. Deși sînt 
niște machete, instalațiile func
ționează aidoma celor adevărate 
stîrnind curiozitatea și intere
sul elevilor care vin să le pri
vească. să asiste la spectacu
loasele procese tehnologice pe 
care le reproduc. Multe din ele 
constituie ultima expresie a do
tării tehnice a întreprinderilor, 
avînd darul să modifice radical 
concepția despre profilul unor 
profesii. In special cele legate de 
minerit reflectă pregnant faptul 
că îndeletnicirea tradițională de 
miner a dispărut, locul ei fiind 
luat azi de mecanizatorul mi
ner, chemat să dirijeze și să 
conducă mașinile ultraperfec- 
ționate de extracție. în acest 
mod expoziția își atinge pe de
plin scopul, contribuind la ori
entarea șoolară și profesională 
a elevilor din școlile generale, 
care se află în pragul alegerii 
unei profesii, oferindu-le ar
gumente pentru o opțiune. In 
același timp, ea îi informează 
pe micii vizitatori despre re
țeaua și profilul școlilor, profe
sionale și a liceelor industriale 
din județ, explicînd pe larg con
dițiile care li se cer pentru a 
deveni elevi ai acestor școli. Ex
poziția este vizitată zilnic de 
zeci de elevi și părinți veniți 
din toate colțurile județului, care 
își formează astfel o imagine 
olară a posibilităților multiple 
pe care le au la îndemînă.

în rolul principal nu mai puțin 
celebra Barbara Streisand (re
velația filniului FUNNY GIRL, 
de William Wyler). Pentru fil
mul HELLO DOLLY 1 a fost 
construită pe terenurile studiou
rilor de la 20-th Century Fox o 
stradă întreagă, specifică epo
cii în. care se desfășoară acțiu
nea filmului. S-ați utilizat, în 
parte, și fațadele clădirilor ad
ministrative ale companiei. De
corurile au fost realizate de 
scenograful John de Cuir.

• Cinemateca după medalio
nul Luis Bunuel (ce începe 
marți 27 aprilie), ne va oferi un 
f>rogram consacrat renumitu- 
ui regizor polonez Andrej 

Munk. Mort într-un accident de 
mașină în timp ce turna ulti
mul său film „Pasagera";, 
A. Munk este realizatorul filme
lor „Un om pe drum** (1956) 
„Eroica" (1957) și al mai multor 
scurt-metraje. Aceste filme vor 
fi prezente în programul Cine
matecii.

• Săptămîna viitoare are Ioc 
premierea unui nou film româ
nesc AȘTEPTAREA. Acest film 
a fost scris special (de Horia 
Pătrașcu) și regizat (de Șerban 
Creangă) pentru regretatul nos
tru Ștefan Ciubotărașu. 
tea actorului în timpul filmă
rilor a ridicat probleme deose
bite realizatorilor. Totuși, filmul 
a putut fi terminat, efectuîn- 
du-se schimbări în scenariu.

Moar-

INCLUSIV 
BALENE VII...

Intr-o clădire aflată în apro
pierea „Farului genovez" din 
Constanța a început amenajarea 
unui „Muzeu al mării". Acesta 
va cuprinde cele mai interesante 
specii de viețuitoare din mările 
și oceanele lumii: peștele-spa- 
dă, pești zburători, pești de co
rali viu colorați, caracatițe, ho
mari, languste, broaște țestoase, 
diferite specii de rechini. Nu 
vor lipsi nici cașalotul și bale
na, pentru care se vor amenaja 
spații speciale pe faleză.

Cea mai mare parte a expo
natelor va fi capturată de echi
pajele' navelor noastre de pes
cuit oceanic,. iar altele prin 
schimb cu instituții similare din 
lume.

PROIECȚIILE SI 
FILMELE IN PREDAREA 
FIZICII SI CHIMIEI

Societatea de științe fizice și 
chimice — filiala Teleorman — 
a organizat o consfătuire în care 
s-a dezbătut situația filmelor 
didactice din școlile de cultură 
generală. Participânții : cadre 
didactice universitare, cercetă* 
tori de la Institutul de Științe 
Pedagogice, profesori de fizică 
și chimie. In cursul consfătuirii 
s-au prezentat o serie de filme 
realizate de cadre didactice uni
versitare si de profesori de spe
cialitate din cadrul cinecluburi- 
lor...școlare. Consfătuirea a făcut 
o serie de propuneri privind în
ființarea unui studio central 
specializat pentru producerea 
filme didactice. Totodată, parti- 
cipanții și-au exprimat dorința 
de a organiza cursuri la nivel 
județean și central pentru ins
truirea profesorilor și elevilor 
din cinecluburile școlare. O serie 
de propuneri s-au referit și la 
contribuția pe care 
avea televiziunea în 
unor filme didactice 
le prezinte în cadrul 
tele-școală.

ar putea-o 
alcătuirea 

pe care să 
emisiunilor

M. C.

AL. BALGRADEAN

• Zilele trecute, la Observa
torul astronomio din București, 
regizorul Radu Gabrea turna 
cel de-al patrulea episod al se
rialului pentru televiziune UR
MĂRIREA. Cele șapte părți 
ale serialului Vor fi terminate 
pînă la sfîrșitul lunii, pentru 
ca pe data de 6 mai primul e- 
pisod să fie prezentat telespec
tatorilor.

• In curînd pe ecranele noas
tre HELLO DOLLY ! Un film 
muzical în regia celebrului dan
sator și coregraf Gene Kelly.

UZINA „23 AUGUST"
B-dul Muncii 256, sector III, București, tramvai 23, 24 

mașina 65, 79, 100, 101

ANGAJEAZĂ URGENT DIN BUCUREȘTI Șl 

PROVINCIE:

— Strungari
— Frezori
— Rectificatori
— Găuritori
— Rabotori
— Lăcătuși

— Economiști
— Tehnicieni
— Merceologi

— MUNCITORI NECALIFICATI PENTRU CALIFICARE PRIN 
CURSURI DE SCURTA DURATA ÎN MESERIILE DE :

— Electricieni
— Turnători
— Otelari
— Forjori
— Macaragii

(pentru Serviciul de aprovizionare, cu Bu
letin de Capitală)

— Sudori
— Turnători
— Oțelari
— Electricieni
— Macaragii

— Strungari
— Frezori
— Rabotori
— Rectificatori
— Găuritori
— Sudori

Candidați! pentru cursurile de calificare trebuie sâ înde
plinească următoarele condiții:

— studii minim 7—8 clase elementare ;
— vîrsta de la 18 la 40 ani.
Pentru meseriile de turnători, forjori, oțelari și macaragii 

se primesc și absolvenți a 4 clase elementare.
Pe timpul școlarizării salarizarea se face conform H.C.M. 

2105/1969.
Cei interesați se vor adresa zilnic la Serviciul Personal- 

Tnvățămînt, telefon 43 04 40 interior 4.

IN SEZONUL ESTIVAL
Printre noutățile anunțate de

Ministerul Turismului se nu
mără și aceea privind apropiata 
inaugurare a două noi stațiuni 
— Saturn și Olimp — în zona 
Mangalia-Nord, care vor aduce 
litoralului românesc un plus de 
circa 12 000 de locuri. în această 
vară va fi dat în folosință și 

’ noul. Complex de odihnă și tra
tament de la Eforie-Nond. în a- 
propierea lacului Techirghiol. 
Cele trei blocuri-turh de cite 14 
etaje ale complexului, dispun de 
1 360 de locuri, au încălzire cen
trală si alte dotări necesare e- 
fectuării de cure complexe în tot 
timpul anului.

Se desfășoară într-un ritm in
tens lucrările de modernizare a 
drumurilor naționale Vălenii de 
Munte-Bratocea-Brașov, Vatra 
Domei-Poiana Teiului, Tg. Jiu- 
Baia de Aramă și Prejmer-In- 
torsura Buzăuluî-Pătîrlageie. In 
curînd se vor deschide n-oi șan
tiere care au drept scop asfalta
rea șoselelor Drăgășani-Giulești- 
Tî.rgu Cărbunești, Rona-Borșa și 
Sebeș-Lugoj. Continuă moderni
zarea drumurilor Oltenița-Giur- 
giu și Zimnieea-Turnu Măgu- 
rele-Corabia, parte componentă 
dinitr-o amplă arteră de intensă 
circulație care urmează a fi 
creată de-a lungul Dunării, de 
la Orșova pînă la Fetești.

In prezent, peste 90 la 9Ută din 
drumurile naționale ale tării sînt 
modernizate.

★
în munții Făgăraș se apropie 

de sfîrșit lucrările de construc
ție ale șoselei de mare altitudi
ne, spre unul din cele mai fru
moase lacuri glaciale din țara 
noastră, Bîlea, în împrejurimile 

ocăruia se preconizează a fi 
modernă stațiune montană.

UN NOU PORT LA 
DUNĂRE

In apropierea punctului în ca
re Șiretul se varsă în Dunăre, a 
început construirea unui port 
fluvial, destinat aprovizionării 
cu minereu a Combinatului si
derurgic Galați. Deocamdată, se 
amenajează căile de acces, se 
consolidează cu piloți unele su
prafețe necesare tnontării vii
toarelor agregate. Constructorul 
noului obiectiv este I.G.S.T.

în cursul anului acesta se vor 
efectua lucrări de investiții în 

- valoare de peste 28 milioane Iei.
Din datele proiectantului re

iese că noul port va avea o lun
gime de 200 m, două dane ma
ritime și o capacitate de descăr
care de 4 800 000 tone minereu 
pe an. Intrarea în funcțiune, ca 
primă etapă, este prevăzută pen
tru trimestrul I al anului 1974.

I. CHIRIC

DEBUTUL PROFESIONAL
(Vmme &n pog. IJ

ușa cooperativei 
localitate. Alegea 
rafturi, dulciurile 

din 
ziua

• •• CU CHEIE PO
TRIVITA, loan Blahuță, 
elev în clasa a VlI-a în 
comuna Sinteu, județul 
Bihor, a reușit să des
chidă în mai multe rîn- 
duri 
din 
din
preferate, strîngea 
sertare banii pe 
respectivă, încuia la loc 
și pleca.

Ultima dată, pe cînd 
răsucea grijuliu cheia 
în broască, a dat cu o- 
chii de organele de mi
liție care i-au confiscat 
banii furați și... au pus 
la loc sigur cheia.

• •• RACHIUL SE 
SIMTE chiar dacă îl a- 
mesteci cu țuică verita
bilă. Margareta Erdei 
(24 de ani), gestionară 
la magazinul alimentar 
din comuna Valea lui 
Mihai, județul Bihor, 
n-a știut pesemene se
cretul acesta. Așa că a 
falsificat 30 de litri de 
țuică de Bihor, turnînd 
în ea rachiu alb și a 
cîștigat 2121 de lei. De 
curînd a fost obligată să 
limpezească... băuturile 
și să înapoieze banii.
• • • HULIGANI ÎN 

TRAVESTI. Ludovic Iu
lian Pipo și Mihai Ioan 
Cimpan din Oradea, 
ambii în vîrstă de 19 
ani, s-au dat într-o sea
ră drept ofițeri de mili
ție. Au acostat un cetă
țean și, sub pretext că 
vor să-1 conducă pînă 
acasă, l-au ademenit pe 
o stradă lăturalnică 
unde i-au pretins 300 de 
lei. Cel în cauză refu- 
zînd, l-au bătut pînă a 
leșinat 
ceasul 
cum, 
ofițeri 
tabili.

•••
CU FOCOSUL. în timp 
ce se aflau cu vitele pe 
izlazul comunei Cilibia, 
județul Buzău, minării 
Constantin Ștefan și 
Gheorghe Bostan, au gă
sit un focos de grenadă, 
pe care 1-ati introdus în 
foc. în urma exploziei 
unul a fost rănit mor
tal, i 
portat 
gravă.

• ••
CU... 
SAC. 
Lucian , ....
vîrstă de 19 ani, coope
rator în comuna Siliștea 
Nouă, județul Teleor
man, au fost găsiți în 
urma unei percheziții 9 
saci de porumb de să- 
mînță. Aceștia fuseseră 
furați în timpul trans
porturilor de la magazia 
C.A.P.-ului în cîmp.

și i-au furat 
de la mină. A- 

sînt anchetați de 
de miliție... veri-

S-AU JUCAT

iar celălalt trans- 
t la spital în stare

poRTMr.ur. fS 
Lț; loeuința Iui

Bujorescu, în

In aceste zile pe Bega Foto: O. PLECAN

strungar, frezor, rectificator, 
lăcătuș etc. In aceste condiții, 
cursurile nu puteau să se 
oprească decît la un minimum 
de cunoștințe de specialitate. 
Și atunci, elevii, cînd au mers 
în uzină, au fost nevoiți să 
stea numai cîteva zile în fie
care din secțiile de specialita
te. Un alt aspect încă neeluci- 
dat îl constituie și instabilita
tea programei analitice. Astfel, 
cursul de electrotehnică și 
electronică, indispensabil pen
tru elevii ce la secția de ma
șini și aparate electrice a fost 
scos din programă și înlocuit 
cu un altul de mașini electri
ce. Dar, în timpul practicii, 
elevii sînt puși în situația de 
a apela la cunoștințe de elec
tronică. Pentru că nu se poate 
concepe un muncitor cu înaltă 
calificare fără a cunoaște apa
ratura electronică cu care sînt 
înzestrate mașinile și aparatele 
dintr-o uzină modernă cum 
este „Electroputere“.

O situație asemănătoare am 
întâlnit și la Liceul de con
strucții civile și industriale. 
Aici lipsesc din programa de 
învățămînt discipline legate 
direct de organizarea muncii 
pe șantierele de construcții, 
iar desenul tehnic se predă o 
scurtă perioadă de timp și nu 
este întotdeauna „la zi*. Mulți 
elevi și-au exprimat îndoiala 
în ceea ce privește asimilarea 
cunoștințelor de specialitate. 
Aceasta și pentru faptul că în 
liceu se pregătesc pentru toate 
meseriile din construcții : zi
dari, betoniști, faianțeri, mo
zaicari, zugravi, montatori de 
prefabricate etc. Și cum af 
putea un elev să fie bine pre
gătit, fie și numai teoretic, 
pentru aceste profesii și, mai 
ales, cum poate dobîndi de
prinderi practice cînd este pus 
în situația de a face un adevă
rat maraton pentru a trece 
prin toate locurile de practică 
cerute de programa școlară ? 
Iată deci cum însăși sistemul 

. pregătirii teoretice de speciali
tate, atunci cînd nu e bine 
conceput, creează prejudicii 
serioase instruirii practice. De 
ce se întîmplă asemenea feno- 

-mene ? UrflT.din jffluze- se află 
insuficienta '^cunoaștere a 

'destinației Absolvenților licee
lor industriale. Se- știe că, ini
țial, programa analitică a fost 
concepută pentru pregătirea 
unor tehnicieni care trebuiau 
să posede o pregătire tehnolo
gică calitativ superioară cadre
lor de muncitori existente în 
întreprinderi, dublată bineînțe
les de o instruire practică co
respunzătoare. Ulterior, însă, 
nevoile producției fiind în con
tinuă creștere s-a revenit și, 
astăzi, această primă promoție 
va debuta ca muncitori cu 
înaltă calificare. Așa se face 
că s-a insistat mai mult, în

timpul celor cinci ani de pre
gătire, asupra însușirii unor 
discipline teoretice care nu în
totdeauna sînt legate în mod 
nemijlocit de viitorul loc de 
muncă al absolvenților. „Pen
tru ceea ce vor lucra pe șan
tierele de construcții — ne în
credințează ing. Maria Mănoiu, 
directoarea Liceului de con
strucții — cred că elevii noștri 
sînt bine pregătiți și se vor 
adapta ușor la locul de muncă. 
De altfel, nu era nevoie de o 
prea mare pregătire teoretică 
și practică pentru a deveni un 
bun zidar, betonist și mozai
car". Este adevărat că și 
Școala profesională de con
strucții pregătește muncitori 
calificați în specialitățile amin
tite. Dar absolvenții liceului 
industrial sînt puși în situația 
de a lucra, în viitor, în diferi
te sectoare de muncă unde 
procesele tehnologice devin tot 
mai complexe, de a interveni 
în mod nemijlocit în produc
ție, adoptînd soluții tehnice. 
Pentru că. dacă astăzi se mai 
utilizează încă muncă necalifi
cată în construcții, aceasta se 
datorește și numărului redus 
de oadre cu pregătire tehnică 
superioară.

Există situații în care obiec
tele strict necesare au benefi
ciat de un număr redus de ore 
sau au fost complet neglijate. 
Așa, de pildă, pentru elevii Li
ceului industrial de construcții 
nu există nici pînă acum un 
curs de tehnologia construcții
lor. deși stagiul de practică a 
dovedit că este mai mult decît 
necesar. La fel se întîmplă și 
cu desenul tehnic. în această 
situație, este evident că inte
grarea absolvenților în pro
ducție va fi dificilă. Recenta 
consfătuire de lucru de la Mi
nisterul învățămîntului pri
vind o mai bună repartizare a 
obiectelor de specialitate și de 
cultură generală a analizat a- 
ceste aspecte și sperăm că mă
surii^ oe se vor lua se vor răs- 
frînge asupra pregătirii ele
vilor pentru producție.

Nimeni nu mai pune ia 
doială faptul că pregătirea 
specialitate a elevilor din 
ceele industriale trebuie
aibă girul nemijlocit al practi-; 
cii în unitățile productive.' 
Sondajele întreprinse au arătat' 
însă că elevii sînt nesatis- 
făcuți atît de practica efectua
tă în timpul anului în ateliere
le școlii cît, mai ales, de sta
giul de practică-.de la sfîrșitul 
anilor de studii. Iată ce spune 
un grup de elevi de la Liceul 
industrial de chimie: „In prao-

tica de patru luni de la în
ceputul anului V, nimeni din 
conducerea școlii sau a Com
binatului chimic din Craiova 
nu s-a interesat de noi. Eram 
însoțiți de profesorii noștri 
doar pînă Ia poarta combina
tului și de aici îndrumați spre 
diferite fabrici și secții £e 
producție. Dar nimeni nu ne 
întreba unde vom lucra și cum 
vom lucra. Timp de două luni 
am stat în vestiarele fabricii 
de acetilenă din gaz. Ni s-a 
spus că nu avem voie să ne 
apropiem de instalațiile și ta
blourile de comandă, pentru 
că nu cunoaștem instrucțiunile 
de protecția muncii. Celelalte 
două luni le-am petrecut în 
vestiarele altei fabrici din 
combinat*4. Din discuțiile pur
tate cu inginerii din combinat 
care, într-un fel, au îndrumat 
practica elevilor, am desprins 
și alte amănunte. „Da, in
tr-adevăr elevii au stat în ves
tiar pentru că atît muncitorii 
cit și maiștrii și inginerii a- 
veau sarcini de producție și 
nici nu aveau obligația să 
se ocupe de elevi — ne 
spune inginerul Samid? 
Gert. Combinatul nu are 
obligația de a asigura în
drumători de practică decît 
pentru elevii școlii profesiona
le. Cei oare trebuiau să înso
țească pe elevi sînt profesorii 
școlii, ingineri care au lucra* 
mai înainte în combinat și care 
cunosc destul de bine procese
le tehnologice". La rîndul lor, 
cadrele didactice transferă a- 
ceastă răspundere inginerilor 
din combinat „Noi nu avem 
timp să stăm cu elevii în prac
tică — au declarat profesorii 
— pentru că avem ore".

Grija pentru ca elevii să-șî 
însușească cunoștințele de spe
cialitate, nu numai din punct 
de vedere teoretic, d și prac
tic am întîlnit-o însă la ca
drele 
ceul 
Aici, 
folosit
practică și chiar dacă 
aflau la hidrocentralele de 
Argeș sau Bicaz, profesorii și 
maiștrii școlii au fost alături 
de ei, gata oricînd să le ofere 
explicații suplimentare. Dar, 
pentru aceasta, profesorii de 
specialitate trebuie să înțelea
gă că misiunea lor nu este a- 
ceea de simpli transmițători 
de cunoștințe, ci și de a face 
pe elevi să îndrăgească mese
ria pe care și-au ales-o. Și cum 
ar putea-o face privind din 
afară procesul de instruire teo
retică și practică ?

1

PRINTRE COLINELE VERZI : 
rulează la Patria (orele 10; 13; 16; 
18,45; 21,15).

ZESTREA DOMNIȚEI RALU : 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Modern 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI ; 
ZESTREA DOMNIȚEI RALU *. 
rulează la Sala Palatului (ora 18), 
Favorit (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI : 
rulează la Central (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Fero
viar (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15) , Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

TRIMIS EXTRAORDINAR :
rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45)

DOMICILIUL CONJUGAL : ru
lează la Capitol (orele 9,30; 11,45; 
14; 16,30; 18,45; 21)

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Lumina (orele 9,45; 15; 19), în
frățirea (orele 15; 19), Drumul 
Sării (orele 15: 19), Floreasca 
(orele 15,30: 19.30).

BUTCH CASSIDY ȘI SUN
DANCE KID : rulează la Bucu
rești (orele 8,30; 11; 13,30; 16;
18.30; 21), Melodia (orele 8,45: 11; 
13,30: 16; 18,30; 20,45).

SUNETUL MUZICII : rulează
la Festival (orele 9; 12,30; 16,30;
20.15) .

MEXIC’70 : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9,15; 11,15; 13,15; 15,15;
17.15) ; ,r_i J
mentare (orele 19,15; 20,45).

CEI ------- ------------ * ”
RIAT VESTUL 1 
celsior (orele 9; 11,15; 
18,30; A’-— .
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), 
mis (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
20,30), Flamura (orele 9; 
13,30: 16; 18,15; 20,30).

SECRETUL DIN SANTA 
TORIA : rulează la Grivița , 
le 9; 11,45; 15; .17,45; 20,30), Miori
ța (orele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20).

DOAR UN TELEFON : rulează 
la Buzeștl (orele 15,30; 18; 20,30)

ELIBERAREA : rulează la Da
cia (orele 8,45—19,30 în conti
nuare)

PREȚUL PUTERII : rulează la 
Bucegi (orele 10; 16; 
Lira (orele 15,30; 
Iești (orele 15,30;

VAGABONDUL:
Unirea (orele 10; 16;

CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la Ferentari (orele 15,15; 
17,45; 20,15), Munca (orele 15,30;
18; 20,15).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Pacea
(orele 15,45; 18; 20).

TRIPLA VERIFICARE : rulea
ză la Crîngași (orele 15,30; 18;
20.15) .

ADIO, GRANADA I : rulează

Program de filme docu-

TREI CARE ÂU SPE- 
rulează la Ex-

A____  13,30; 16;
20,45), Auroră (orele 9;

13,30; 15,45; 18; 20,15), To- -i _ -------— 181S;
11.15;

VIT- 
(ore-

la Volga (orele 9,30; 11.30; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

POIENILE ROȘn : rulează la 
Viitorul (orele 16; 18; 20)

O DUMINICA IN FAMILIE : 
rulează la Moșilor (orele 16; 18; 
20)

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 18;
20.15) .

RENEGATA : rulează la Flacăra 
(orele 15; 17,30; 20).

LOS TARANTOS : rulează la 
Arta (orele 9,30: 15,30; 18; 20,15),, 
Rahova (orele 15,30; 18; 20,15).

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RĂI : 
rulează la Vitan (orele 15,30;
20.15) .

TREC ZILELE : rulează 
Progresul (orele 16; 18; 20).

lfr;

la

18: 
18;

18,30; 20,30),
20,15), GÎU-

20,30). 
rulează

19,30).
la
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Teatrul de Operetă : 
FAIR LADY — ora 
Teatrul de Comedie : 
NIC __ ora 20;
Sturdza Bulandra» (Schitu __ __
reanu) • IUBIRE PENTRU IUBIRE 
— ora 20 ; (Sala Studio) : GLUGA 
PE OCHI - ora 20 ; Teatrul Mic : 
ZADARNICE JOCURI DE IUBIRE

MY
19,30 ;

______ NIC-
Teatrul „Lucia

— • •• Măgu-

în
de 
li
să

de la £i- 
«icrgetie. 

au 
de 
se 
pe

didactice 
industrial 

viitorii absolvenți 
integral zilele

ADUNAREA
GENERALĂ

(Urmare din pag. 2)

verse dar toate nemijlocit rapor
tate la realitățile specifice fie
cărui colectiv, că în acest cadru 
se adoptă măsuri și se definiți-

observăm ca 
înghesuim si

(Urmare din pag. I)

nevoie să facem judecăți adinei și drepte, 
nu cumva sub firma „preocupări străine"

SOLUȚII
să

... ________ ____ _ _____r_........ ....... să ..........
să strivim frămîntăr.le constructive ale tineretului, acele 
întrebări firești pe care orice om trebuie să și le pună și 
cu atît mai mult generațiile care vor înfrunta vremurile 
ce vin. Acestor întrebări sâ le dăm răspunsuri, acestor pro
bleme să le găsim soluții. Ocolindu-le sau prezentîndu-ne 
cu răspunsuri trunchiate și soluții false, cel mult ne putem 
legăna cu iluzii, dar de rigorile vieții nu scăpăm.

Din privirea tînărului timid în aparență și îndrăzneț în 
gîndire mi-am dat seama că m-a înțeles corect.

— ora 20 ; Teatrul ,,C. Tănase" 
(Sala Savoy) : BIMBIRICA — ora 
19,30 ; (Cal. Victoriei) : LA GRĂ
DINA CĂRĂBUȘ — ora 19,30 ; 
Teatrul „C. I. Nottara" (B-dul 
Magheru) : BĂRBAȚI FĂRĂ NE
VESTE — ora 19,30 ; (Sala Stu
dio) ! O LUNĂ LA ȚARĂ — ora. 
20 ; Teatrul Giulești : OMUL 
CARE A VĂZUT MOARTEA __
ora 19,30 ; Teatrul „Ion Creangă" : 
COMOARA DIN INSULA PIRAȚI
LOR — ora 16 ; Teatrul Evreiesc 
de Stat : MAZELTOV ! — ora
19.30 ; Teatrul „Țăndărică** (Cal. 
Victoriei) : NOCTURN IV — ora
21.30 ; Teatrul „Ion Vasilescu" : 
SICILIANA — ora 19,30 ; Circul 
Globus : CIRCUL MARE DIN 
MOSCOVA — ora 19,30. Ansamblul 
..Rapsodia Română" : LEGENDA 
ȘI DOR — premieră — ora 19,30.

e dulce și frumoasă • 19,20 1001 
de seri • 19,30 Telejurnalul de 
seară • 20,00 50 de ani în 50 de 
evocări • 20,20 România în lume 
• 20,50 Jocul salbelor.
și dansuri populare din zona de 
șes a Banatului în interpretarea 
artiștilor amatori din comuna 
Drăgoiești • 21,05 Planeta se gră
bește. Film documentar de mon
taj. Scenariul și regia Paul An- 
ghel și Sergiu Verona • 21.40
Emisiune literară • 22,05 Tele- 
divertisment. Selecțiunl din mu- 
zical-urile Romeo și Julieta de 
A. Giroveanu, Alcor și Mona de 
C. Dăscălescu și Poveste din Car
tierul de Vest de L. Berstein. In 
distribuție ‘ Valy Niculescu, Stela 
Popescu, Ina Don, Nina Zăinescu 
Cristina Stamate, Valentin Teo- 
dorian, Silviu Stănculescu, Iurie 
Darie, Florian Pittiș, Dem Savu 
Dumitru Rucăreanu, Aurel Giuru- 
mia, Veronica Strugaru, Lucia 
Rîpeanu, Viorica Popescu. Pre
zintă Ion Besoiu • 22,50 Telejur
nalul de noapte.

PROGRAMUL II

Cîntece
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PROGRAMUL I

• 18.00 Deschiderea emisiunii 
e 18,30 La volan — emisiune pen
tru conducătorii auto • 18,50 Mult

• 20,00 Concert simfonic al or
chestrei de studio a Radiotelevi- 
ziunii. Dirijor Card Litvin. So
list : Igor Bezrodnîi. în program : 
Toccata simfonică de Alexandru 
Pâșcanu ; Concert pentru vioară 
și orchestră Nr. 2 (primă audi
ție) de D. Sostakovicl • 21,00 Uni
vers XX. O minune a secolului : 
laserul • 21,20 Buletin de știri. 
Sport • 21,30 Istoria filmului 
Omagiu pionierilor filmului ro
mânesc.

vează direcțiile de viitor ale ae- 
tivitătii. că ea hotărăște tot 
ceea ce o privește direct, de la 
programele de activități pînă la 
primirile de noi membri ; totul 

în cel mai cuprinzător climat 
de democrație, cu participarea 
efectivă a tuturor membrilor săi, 
ținînd seama deschis de opiniile 
și sugestiile lor. O spunem, dar, 
după cum se vede, nu ne grăbim 
s-o facem întotdeauna; Așa se 
ajunge ca, în loc să discutăm, de 
exemplu, despre muncă. însă așa 
cum o trăiește organizația, in fe
lul ei propriu, cu situațiile și a- 
devărurile ei irepetabile, obli
găm tinerii să asculte o confe
rință ineficace : „Munca — o 
chestiune de onoare".

De aici nici nu mai este decît 
o jumătate de pas pînă la im
presia că s-au epuizat temele, 
că te paște sărăcia de idei, iar . 
salvarea este căutată mereu în 
alte subiecte și măi depărtate 
de interesele majore ale tineri
lor. Cu toate că remediul este 
cu mult mai simplu și mi chiar 
atît de dificil de înfăptuit : O 
întoarcere totală spre proble
mele de ordin lăuntric, spre fap
tele ce dezvăluie miezul fră- 
mîntarilor unui colectiv.

Se împlinesc, de regulă, șase 
luni de zile de la desfășurarea 
adunărilor de dare de seamă și 
alegeri. S-au adoptat, atunci, în 
fiecare organizație, niște pro
grame de activități — tot atiteâ 
promisiuni ale birourilor și 
comitetelor U.T.C. fată de cei 
ce le-au încredințat mandatul. 
Lună aceasta ar fi un prilej cum 
nu se poate mai potrivit ca bi
rourile și comitetele, alese atunci, 
în toamnă, să profite de înche
ierea unei jumătăți de etapă 
pentru a raporta uteciștilor mo
dul cum și-au îndeplinit răspun
derile pînă acum. Datoria de » 
raporta periodic în fața organi
zației nu este numai o obligație 
prevăzută în statut, ci și una e- 

lementară, de respectare a demo
crației ce caracterizează întreaga 
noastră viată de organizație. 
Este, fără’ îndoială, nu numai fi
resc” ci si necesar ca. din cînd 
în cînd, birourile și comitetele 
să se prezinte în fata alegători
lor lor într-un dialog cu adevă
rat deschis, prietenesc, ale cărui 
puncte de sprijin să fie cîteva 
comunicări : ce ne-am propus, 
ce am înfăptuit, ce nu am izbu
tit să facem, ce ne mai rămine 
de făcut. Periodic ar fi putut să 
însemne, eventual. si după 
scurgerea a trei luni. Dacă pri
lejul acela a fost scăpat, cel pe 
care îl oferă luna aceasta nu mai 
poate fi. în nici un caz. trecut 
cu vederea.
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existe între management și ști
ința politicii statului nostru, în- 
trucît condițiile noastre diferă de 
cele în care s-a născut acest 
termen.

Jean Livescu : Este adevărat 
că managementul a fost elabo
rat într-o țară cu puternice 
implicații tehnocrate servind o 
societate . cu conflicte de clasă 
ireductibile. Ceea ce preluăm 
noi sînt ideile de organizare 
științifică a producției și a mun
cii, pentru a contribui și prin 
aceasta la progresul societății 
noastre, socialiste.

Fondul social e altul, alta este 
tipologia structurilor publice, al- 

: tul e Ia noi și sensul social al 
managementului și în acest sens 
nu se poate\ vorbi de un trans
plant. Activitatea de manage
ment capătă în societatea noas
tră socialistă unele trăsături ca
racteristice : ea împletește în 
mod necesar profesionalul cu 
politicul, ceea ce .par să uite 
câteodată, unii dintre autorii 

, noștri de studii de management. 
Legătura aceasta cu politicul 

care ar putea părea abstractă se 
referă în fond la faptul-că teo
ria și practica cunoașterii care 

__«... implică. în procesul de progres, 
există, ceea ce ați spus dv. nu . organizare Ș1 conducere, este le- 
poate fi decit o sinteză a unor n
cerințe care vor conduce la o 
definiție. însăși alăturarea aces-, 
tor doua noțiuni — știință și ' 
conducere — într-un concept 
unitar, este de dată relativ re
centă. Obiectul acestei științe* 
a conducerii se referă de-ț 
sigur la conducerea econo- r 
miei socialiste și a celor- ’ 
lalte sfere ale activității sociale. 
De asemenea, se are în vedere 
faptul că societatea noastră re- > 
prezintă un sistem integrat, 
structurat pe nivele în care, de • 
exemplu: fiecare unitate econo- . 
mică reprezintă o parte inte- ■ 
grantă a întregii economii națio- \ 
nale unitare ; de aceea — ținînd 
seama de faptul că un organism 
reprezintă mai mult decît suma 
părților sale, punctul de plecare 
al științei conducerii nu poate 
fi decît economia națională, so
cietatea ca ansamblu și, pe a- 
ceastă poziție, analiza părților 
sale componente pină la ultima 
verigă și nu invers. Aceasta în
seamnă că știința conducerii tin
de să devină o știință pluridisci
plinară induzînd, de exemplu, 
știința conducerii producției so
ciale, a economiei, știința con
ducerii industriei, știința condu
cerii unităților economice etc.

R. Existența și dezvoltarea a- 
cestei științe a conducerii v» 
duce desigur la dispariția unor 
forme de conducere care s-au 
dezvoltat de-a lungul timpului. 
Care ar fi deci aceste forme ?

I. N. : întrebarea conține o 
precizare absolut necesară . în
tr-o astfel de discuție: 'știința 
conducerii duce la dispariția 
unor și nu a tuturor formelor 
de conducere apărute în cursul 
timpului. In anii construcției 
socialiste au fost pronovate nu
meroase forme și ’metode de 
conducere care dînd rezultate 
pozitive, merită a fi generalizate 
și dezvoltate. Numai că dat fiind 
caracterul tot mai complex. al 
economiei, evoluția de azi a so
cietății, problemele nu mai pot 
fi rezolvate cu ceea ce am în
vățat în decursul anilor sâu cu 
ceea ce am moștenit de la pre
cursori. Fiecare activitate, fie
care funcție reclamă astăzi așe
zarea pe baze științifice. Era o 
vreme cînd activitatea de con
ducere se ‘baza aproape nu
mai pe relația experiență — 
intuiție ; succesul sau insucce
sul depindeau de măsura în care 
capacitatea spontană individuală 
sau colectivă, de a sintetiza în
vățămintele trecutului, de a lua 
în considerare condițiile favora- 

sau nefavorabile, de a 
evoluția evenimentelor, 

de a ordona și dirija o 
acțiune. Aceasta înseamnă em
pirism. Așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tocmai ase
menea metode trebuie să le pă
răsim' cu desăvîrșire. Este de 
fapt aceasta o preocupare pe 
care o ilustrează întreaga acti
vitate a partidului după Con
gresul al IX-lea, toate măsurile 
de îmbunătățire a organizării și 
conducerii societății între care 
se înscrie însăși existența insti- 
tjjției noastre, CEPECA.

R. Care sint cauzele care nu 
mai fac posibilă. în condițiile 
contemporane, activitatea de 
conducere bazată pe procesul 
experiență-intuiție, cu dependen
ța ei fatidică față de „întîm- 
plare". Care sînt noile condiții 
și cerințe ale conducerii ?

I. N. : In primul rînd trebuie 
menționate o serie de aspecte de 
ordin cantitativ : dezvoltarea 
mijloacelor moderne de comuni
cație a redus considerabil — în 
mod relativ — spațiul și timpul, 
făcind ca masa tot mai sporită 
de informație caracteristică pro
gresului tehnico-științific con
temporan să circule cu o viteză 
tot mai mare ; corespunzător 
proceselor tehnologice tot mai 
complexe care au pătruns masiv 
în economia noastră ca și lărgirii 
și adincirii diviziunii muncii pe 
plan național și internațional 
cresc tot mai mult dimensiunile 
unităților productive. La aceasta 
se adaugă o serie de aspecte fun
damentale de ordin calitativ : 
ritmul accelerat al înnoirilor ști
ințifice și tehnice, al dezvoltării 
unei serii întregi de procese e- 
conomice și sociale noi în so
cialism, importanța adeseori co- 

. vîrșitoare a unor decizii care 
angajează mijloace materiale și 
surse umane imense și ale căror 
rezultate nu se vor vădi decît 
în viitor — toate acestea pentru 
a ne referi doar la cîteva dintre 
aspectele care fac ca în proce
sul de conducere experiența și 
intuiția sau elanul să devină cu 
totul insuficiente.

R. Desprindem, prin urmare 
că știința conducerii înseamnă a 
părăsi mijloacele empirice și in
tuitive în favoarea mijloacelor 
de informare și raționament ști
ințific. Dar perfecționarea mij
loacelor de conducere a avut loc, 
cel puțin pe tărîm economic. în 
țări puternic dezvoltate și a 
cuprins sub denumirea de ma
nagement mijloacele eficiente de 
utilizare cît mai rațională a ca
pacităților de producție, a obți
nerii unei eficiențe cît mai ridi
cate în ultima instanță. Firește, 
nu putem face abstracție de ex
periența existentă pe plan mon
dial. De altfel, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sublinia că trebuie 
să învățăm să conducem în- 
sușindu-ne tot ce a creat 
mai bun cunoașterea . umană.
Dacă se pune problema de a 
ne însuși managementul, aș vrea 
sa întreb ce legătură poate să

Condacerea construcției so
cialiste — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în Plenara 
C.C. al, P.C.R. din 10—11 februa
rie 1971' — nu se poate face fără 
însușirea a tot ce a creat mai 
valoros cunoașterea umană. Pen
tru aceasta sînt necesare cunoș
tințe tehnice, științifice, este ne
cesar să ne însușim și știința 
conducerii societății pentru că 
aceasta a devenfit o știință, o 
specialitate.

înțelegem că știința conducerii 
ar trebui să fie acel instrument 
capabil să ,pună la dispoziție 
jniiktece științifice de cunoaștere 
a tendințelor de dezvoltare a 
realității sociale, de alegere a 
soluțiilor potrivite, soluții care 
să depășească nivelul atins de 
cunoaștere, deci să fie la înălți
mea posibilităților pe care le 
implică acțiunea ; un instrument 
care să faciliteze, pe baza legi
lor dezvoltării, corelarea optimă 
a forțelor sociale cu relațiile so
ciale, a cerințelor actuale cu ce
rințele perspectivei, a nivelului 
național cu nivelul internațional., 
Dar cum ar putea fi oare de
finită concis această știință ?

Ion Niculescu: Propriu-zis o 
definiție a științei conducerii nu-

gală de o realitate socială care 
trebuie studiată în profunzime 
căci ea este singura care ne o- 
feră posibilitatea de evaluare

• realistă a prezentului și de pre- 
dicție a rezultatului proceselor

* sociale în curs de desfășurare.
Căci, așa cum se sublinia la ul
tima plenară a C.C. al P.C.R., 
nesocotirea realităților, rămîne- 

. rea în urmă pe tărîmul organi
zării și conducerii duc. mai de- 

» vreme sau mai tirziu, la contra
dicții, la apariția unor fenome
ne negative care creează greu- 
tăți mersului înainte al econo
miei, culturii, al întregii socie- 

. tăți.

turii marxist-leniniste, devenind 
așadar o știință de sinteză.

R. Legătura dintre statistică și 
știința conducerii este evidentă. 
In ce măsură pot fi cuprinse fe
nomenele în evidența statistică 
a realității sociale, în ce mod 
oglindesc aceste fenomene rela
țiile sociale ?

N. Costake : Cît privește evi
dența relațiilor sociale, comple
xitatea foarte mare a lor (eco
nomice, politice, colective, indi
viduale), ca și gradul încă redus 
al formalizării matematice au 
drept consecință că în prezent 
sîntem încă departe de a furni
za soluții pentru conducerea a- 
cestor relații sociale. Desigur, se 
dezvoltă tot mai mult procedeele 
de analiză, previziune și condu
cere care vor duce însă Ia solu
ționarea unor aspecte parțiale. 
Astfel, teoria organizării (de e- 
xemplu reducerea numărului de 
nivele ierarhice, stabilirea certă 
a numărului de subordonați di- 
recți) este un exemplu luat la 
întîmplare din procedeele de a- 
naliză Și conducere care se dez
voltă in permanență, în țara 
noastră.

R. Legat de această 
parte a răspunsului dv., .. _
să amintesc că recenta Plenară 
a adoptat noi măsuri în conti
nuarea unor preocupări 
rioare ale partidului 
simplificarea aparatului 
nistrativ, desființarea verigilor 
intermediare ' ' 
centrale și 
lucru de o 
ță în controlul eficient’ al ac
tivității sociale. Pentru a putea 
vorbi de eficiență în dirijarea 
vieții sociale, este necesar ca 
organele de conducere să cunoas
că in . profunzime viața socială* 
lucru care se poate înfăptui nu
mai prin apropierea organelor 
centrale de organele locale care 
sint în contact direct cu realita
tea socială ; aceste cerințe au

ultimă 
vreau

ante- 
vizînd 
admi-

între organele 
organele locale, 
mare importan-

largă a cadrelor de specialitate 
respective : este necesară um
plerea unor goluri în pregătirea 
economiștilor și statisticienilor 
care in cadrul acțiunii de reci
clare și de perfecționare a pre
gătirii profesionale preconizată 
vor trebui să-și asimileze con
ceptele. noțiunile și tehnicile de 
cercetare, investigare și analiză 
adecvate. Un alt aspect care se 
ridică în legătură cu această pro
blemă este -nivelul peste care se 
cere relevarea influenței acestor 
factori. Dacă la nivel microeco
nomic problemele își pot găsi o 
soluționare satisfăcătoare, la ni
vel macroeconomic dificultățile 
se multiplică extrem de mult, 
pesigur, măsurile luate de către 
conducerea statului nostru pen
tru îmbunătățirea colaborării în
tre specialiștii din toate dome
niile in activitatea de cercetare 
socio-economică, în angajarea 
cercetătorului direct în realitate, 
vor duce repede la rezultate po
zitive și în această direcție.

R. Se vorbește tot mai mult 
despre introducerea mijloacelor 
noi de organizare și conducere, 
despre transformarea organului 
de conducere, despre optimiza
rea soluțiilor etc. Ce rol are 
factorul politic și ideologic în a- 
ceastă muncă de restructurare ?

N. C.: După părerea mea facto
rul politic joacă un rol deosebit 
chiar din faza de complementare 
în care este firesc să apară foar
te multe reacții ale colectivului 
confruntat cu tehnica nouă.

Petre Mustață : Asta cu atît 
mai mult cu cit instalarea cal
culatoarelor de exemplu face ne
cesară examinarea în detaliu a 
relațiilor de autoritate, a sarcini
lor. Trebuie remodelate relațiile 
sociale, pe un criteriu mai rați
onal, se face chiar o rearanjare 
a lor în funcție de noul sistem 
de evidență, trebuie să se aibă în 
vedere consecințele pe care pot

dale, la punerea în discuție cu 
masele a tuturor mijloacelo? 
care determină schimbări în e» 
xistența socială.

In al doilea rînd, lucrările la 
calculator cer dezvoltarea unui 
spirit de echipă, nu e posibil lu
crul la calculator decit în cola
borare strinsă a întregului co
lectiv. Rolul primordial în re
zolvarea tuturor problemelor 
care apar înainte și după insta
larea unui calculator revine 
conducerii colective. Spunînd 
„calculator" am înțeles de fapt 
toate mijloacele și metodele mo
derne de conducere.

Nicolae Niculae: De altfel, dacă 
mă refer la activitatea de comerț, 
știința conducerii reprezintă o 
necesitate primordială, nu numai 
pentru cel ce ocupă o funcție de 
conducere. Decizia — element 
fundamental al conducerii — se 
la la toate nivelele, de aceea 
este necesar ca toți cei ce lu
crează in această activitate să 
aibă o temeinică pregătire in do
meniul său.

La toate cele arătate ar tre
bui adăugate cîteva aspecte nu 
mai puțin importante. Oricît de 
bine precizate ar fi din punct 
de vedere teoretic-principial, 
conceptele, metodele și tehnicile 
științei de a conduce, pentru a- 
sigurarea folosirii lor eficiente 
sînt necesare cel puțin două con
diții fundamentale : competen
ța, cunoașterea, însușirea a- 
cestor metode și tehnici printr-o 
activitate temeinică de studiu 
și calitățile personale ale ca
drelor de conducere definite 
prin profilul acestora. Acea
sta pentru că în orice dome
niu de activitate cunoașterea 
strategiei și tacticii nu interzice 
și nu înlocuiește măiestria per
sonală, capacitatea, priceperea 
și abilitatea cadrelor de condu
cere.
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LUCRĂRI CONSACRATE
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$ „Structura socială
a României socialiste"

O realitate

Volumul „Structura socială 
a României Socialiste" însu
mează un număr de 20 de 
studii (unele inedite, altele 
apărute în paginile revistei 
„Lupta de clasă") semnate 
de un larg colectiv de autori 
(peste 40) și a căror coordo
nare aparține Iui Ion Mitran.

Fie că tratează teoretice 
aspecte ale categoriei și feno
menului de structură socială, 
fie că uzează de instrumentul 
investigației sociologice con
crete, scopul studiilor cuprin
se in această culegere este 
acela de a încerca o analiză 
și a ■ aduce puncte de vedere 
marxiste în abordarea trans
formărilor petrecute în țara 
noastră in domeniul structu
rii sociale, de a depista sar
cinile prezente ale construc
ției socialiste în cunoașterea 
structurii de ciasă actuale, 
de a tatona unele orientări 
de perspectivă în studiul și 
implicit influențarea conști
entă a evoluției structurii de 
clasă a societății.

Generalizarea relațiilor de 
producție socialiste în întrea
ga economie, nivelul atins de 
dezvoltarea bazei tehnice- 
materiale a socialismului, 
noile caracteristici ale modu
lui de existentă al poporului,

rezultatele obținute în proce
sul de formare a conștiinței 
socialiste au condus spre 
schimbări importante în 
structura de clasă a socie
tății, în natura tuturor cate
goriilor sociale, ca și în rela
țiile dintre ele. Necesitatea 
oglindirii adecvate a reali
tății în dinamica ei pretinde 
studiului structurii sociale o 
clarificare a concepțiilor, 
îmbogățirea lor pe baza noi
lor realități : deprinderea 
— atît a factorilor care ac
ționează în direcția omogeni
zării structurii de clasă, cit 
și a celor care disting încă 
diferite categorii de oameni, 
explicînd existența unor 
clase și pături sociale ; cu
noașterea sensului democra
ției socialiste prin raporta
rea ei Ia procesul de omoge
nizare a structurii sociale. 
Studiile incorporate în cule
gerea „Structura socială a 
României Socialiste" caută 
să dimensioneze real sfera 
noțiunii de structură socială, 
de aceea ele abordează nu 
numai probleme ale structu
rii de clasă, dar și pe acelea 
legate de structura pe națio
nalități, pe profesiuni, pe 
vîrste, pe sexe ș.a.

DORINA TURCU
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CONDUCEREA
SOCIETĂȚII 
A DEVENIT
O ȘTIINȚĂ

R. Deoarece știința conducerii 
abia începe să se profileze, care 
sînt științele a căror participare 
de pină acum la evidența vieții 
sociale și la orientarea ei vor 
contribui la construirea metodei 
științei conducerii și care va fi 
ponderea lor ?

I. N. : în primul rînd este vor
ba de materialismul dialectic și 
istoric, de învățătura marxist-le
ninistă care permite cunoașterea 
legităților societății socialiste, o- 
rientarea în vederea viziunii în 
perspectivă, depistarea și preve
nirea unor contradicții, și. pe a- 
ceastă bază, elaborarea de către 
Partidul Comunist Român — 
forța conducătoare a societății 
noastre — a liniei politice și a 
obiectivelor dezvoltării noastre 
social economice. Trebuie ținut 
seama că teoria marxist-leninis- 
tă oferă orientarea principial 
ideologică necesară activității 
sociale, dar nu și soluții concre
te variatelor și numeroaselor as
pecte practice ale construcției 
socialiste, ceea ce face necesar 
ca știința de a conduce — pen
tru a putea da răspunsuri prac
tice problemelor concrete — să 
se poată bizui pe metoda, tehni
cile și instrumentele pe care 
le-a creat dezvoltarea, pe căi 
proprii, a altor științe și care au 
fost și sînt în continuare adap
tate cerințelor procesului condu
cerii moderne. Astfel, alături de 
determinismul clasic a apărut 
cunoașterea proceselor și legilor 
stohastice (întîmplătoare), care 
le guvernează, cu instrumentul 
corespunzător — statistica mate
matică ; au fost adoptate la ce
rințele conducerii alte și alte dis
cipline : calculul probabilităților, 
teoria sistemelor, teoria infor
mației, cibernetica, econometria; 
la aceasta se adaugă noi cuce
riri, metode și tehnici în dome
niul unor științe clasice cum 
sint : psihologia, analiza, statis
tica, contabilitatea sau mai noi 
ca : organizarea și studiul con
dițiilor și metodelor muncii cu
prinsă în ergonomie, marketing 
(studiul pieței de desfacere), 
prognoza pe termen lung și foar
te lung a futurologiei și inven
tion ele. Toate acestea prin 
conținutul a numeroase capitole 
importante sau unele în întregul 
lor, fac parte din arsenalul știin
ței de a conduce puțind fi de
numite generic științe ale con
ducerii. Este important de notat 
că datorită măsurilor luate de 
partid și de stat, aceste științe 
au căpătat o pondere din ce în 
ce mai mare în cadrul mijloa
celor de informație a conducerii 
asupra realității sociale.

Deci, am putea deja vorbi de 
o știință integrată a conducerii 
în măsura în care acceptăm i- 
deea că aceasta este o știință în 
plin proces de formare care tin
de să integreze într-un tot uni
tar și cu specific propriu, tot 
ceea ce — așa cum a arătat to
varășul Nicolae Ceaușescu —- ne 
pune la dispoziție dezvoltarea 
științelor moderne și a învăță-

devenit prin măsurile luate de 
plenară, o realitate. Garanția u- 
nitații organice între conducerea 
centrală și conducerea de nivel 
subordonat nu poate să fie ob
ținută decît prin însușirea acelo
rași metode de știință a condu
cerii sociale, de înlăturare a de
osebirilor de luare a hotăririlor 
și formulare a soluțiilor. In ce 
mod statistica alături de alte 
mijloace sau metode matematice, 
cibernetice ajută la corelarea 
conducerii de ansamblu cu con
ducerea pe plan local, ca posi
bilitate de coordonare a nivele
lor in funcție de obiectivele dez
voltării economice și sociale a 
țării ?

Buzoianu Petrache : Dat fiind 
că pentru fundamentarea de
ciziilor luate pe plan na
țional ca și pe plan local 
este necesară cunoașterea ra
porturilor cantitative și calita
tive ale fenomenelor (studiate 
de statistică atît la nivel macro
economic cit și microeconomic), 
gradul de precizie și interde
pendență dintre factorii cauzali 
etc., statisticii îi revine rolul nu 
numai de a înregistra fenome
nele ci și de a grupa datele, de 
a le prelucra astfel incit conclu
ziile oferite să răspundă cerin
țelor politicii de dezvoltare eco
nomică și socială curentă și de 
perspectivă. Un sistem informa
țional modern, bine pus la punct, 
este o necesitate vitală pentru 
cunoașterea și dirijarea realității 
sociale de la orice nivel, numai 
pe o asemenea bază se poate 
înfăptui conducerea proceselor 
tehnico-economice, elaborarea 
deciziilor de politică economică, 
controlul asupra îndeplinirii 
planului.

R. S-a amintit despre legătura 
științei conducerii cu alte disci
pline cum ar fi psihologia, poli
tica, ergonomia etc. Ce interes 
ar putea prezenta aceste legă
turi ?

B. P.: Cred că înțelegerea com
plexă a problemelor economice, 
a activității de conducere și or
ganizare științifică a societății 
reclamă optică sociologică și 
psihologică largă, situarea facto
rului uman în centrul atenției, 
in calitatea sa de agent econo
mic dar. și ca personalitate mul
tilateral înzestrată cu cunoștințe, 
imaginație, înclinații. Partidul 
ține seama de acest deziderat și 
de fapt aceasta înseamnă a si
tua omul în contextul general al 
ridicării nivelului de trai, al 
perfecționării sociale, în legă
tură nemijlocită cu perspectiva 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Relevarea însă a influenței 
factorilor politici, familiali, psi
hologici, biologici etc., nu este 
posibilă pe calea urmăririi și 
caracterizării fenomenelor eco
nomice și sociale cu ajutorul sis
temului de indicatori cuprinși de 
purtătorii de informație cunos- 
cuți. Pentru aceasta sînt nece
sare cercetări și investigații spe
cial organizate, cu participarea

să le aibă aceste lucrări de mo
dernizare pentru organizarea so
cială a unității, căci prin insta
larea calculatorului se transfor
mă baza tehnică a muncii și o 
dată cu ea relațiile sociale. A- 
pare de aici necesitatea ca in 
viitorul apropiat tot mai mulți 
oameni ai muncii să posede cu
noștințe superioare. Gradul de 
școlarizare este, după mine, o 
caracteristică socială. Un aranja
ment tehnic al muncii cîști'gat 
prin tradiție se schimbă total o 
dată cu introducerea tehnicii ci
bernetice. Acestea pot produce 
adeseori, presiuni umane care 
coboară moralul oamenilor, care 
participă la procesul de ciberne- 
tizare. Aici intervine însă în 
cazul societății noastre știința 
politică, aici intervine partidul 
cu ideologia sa marxist-leninistă, 
care prezintă fenomenul ca o 
necesitate, făcînd ca schimbările 
să devină o necesitate înțeleasă, 
ca introducerea tehnicii mo
derne, a celor mai noi cuceriri 
ale revoluției tehnico-științifice 
să devină nu numai o cauză ge
nerală, ci și o cauză a fiecărui 
membru al societății.

R. Așa cum arată și măsurile 
adoptate la Plenara din februarie 
a C.C. al P.C.R., partidul nostru 
manifestă în ceea ce privește 
perfecționarea formelor de con
ducere, o preocupare permanen
tă pentru adîncirea și lărgirea 
democrației, pentru participarea 
tot mai activă a maselor la con
ducerea societății.

Prezența mijloacelor moderne 
de raționalizare excesivă nu im
plică oare riscul de a prejudicia 
acest caracter democratic al con
ducerii, nu vor duce la ruperea 
masei de producători de siste
mul de conducere, făcind ca ma
sele să nu mai poată participa 
activ la viața economică și so
cială ?

P. M.: Măsurile luate pentru 
armonizarea factorului subiectiv 
al conducerii cu necesitatea, o- 
biectivă impusă de dezvoltarea 
socială, printre care generaliza
rea modului de conducere, ex
clud în cazul nostru un aseme
nea pericol, posibilitatea adică 
a ruperii masei de producători 
de. sistemul de conducere. Un 
argument convingător ar fi în 
primul rînd vastul program de 
perfecționare profesională în 
care partidul a cuprins practic 
toată societatea. Apoi, s-ar pu
tea aminti faptul, de pilda, că 
măsurile de cibernetizare, de 
modernizare, în general, sînt în
soțite de necesitatea imperioasă 
a educării celor chemați să le 
utilizeze. Instalarea calculatoru
lui de exemplu într-o unitate e- 
conomică, trebuie anunțată la 
tot personalul deoarece în măsu
ra în care personalul de la toate 
nivelele înțelege posibilitățile și 
deci scopul acestuia, în aceeași 
măsură-este asigurat succesul în 
exploatare. De aceea indicațiile 
conducerii de partid privind con
sultarea cu masele se referă la 
toate compartimentele vieții so-

R. Dacă pentru comerț și in
dustrie lucrurile pot apărea ab
solut limpezi, ce importanță 
poate prezenta predarea științei 
conducerii în facultățile umanis
tice ? Există posibilitatea apli
cării acestei științe pe toate ra
murile activității umane ? De e- 
xemplu, cum se poate aplica ea 
la domeniile umanistice ?

J. L.: înțeleg din formularea 
întrebării că, așa cum. e bine, nu 
vă referiți la sectorul de știin
țele naturii, unde afinitatea pen
tru problemele economice e mai 
mare. Dar și în ce privește ști
ințele sociai-umanistice întreba
rea se justifică numai aparent. 
Pentru că în primul rînd. nume
roase căi duc pe absolvenții fa
cultăților umanistice spre activi
tăți cu caracter economic sau la 
organizarea economiei ; să ne 
gîndim la sociologi, juriști, psi
hologi, geografi, uneori chiar la 
unele tipuri de filologi. în al 
doilea rînd, modalitățile științei 
conducerii își extind sfera de a- 
plicabilitate și spre activitățile 
cu caracter instituțional specifice 
scopurilor formației umaniste : 
școală sau cercetare, bibliotecă, 
sau muzeu, procuratură sau jus
tiție. organizație centrală sau 
locală, ori unde ar lucra absol
venții noștri, munca le cere pre
ocupări de conducere, nu numai 
în ceea ce privește contactul cu 
membrii echipei și cu populația, 
dar și din punct de vedere al 
organizării, al optimizării efici
enței, economicității și randa
mentului. Și în aceste domenii 
își găsesc aplicare tehnicile de 
controlul gestiunii, de planifi
care, de cercetare operațională, 
de conducere prin obiective și 
multe alte aspecte cunoscute din 
sectorul economic.

R. Avînd în vedere politica 
de democratizare continuă, de 
participare a maselor largi la 
procesul de conducere, reluînd 
o întrebare de la început, sîn- 
teți de părere că ar trebui să 
învățăm cu toții această știință, 
indiferent de ramurile sau ni
velele in care lucrăm ?

J. L. : Importantă mi se pare 
stabilirea unor priorități de ur
gență In ceea ce privește pregă
tirea personalului aflat în acti
vitatea socială ; aceasta în legă
tură cu recenta lege privind per
fecționarea profesională, care, pe 
bună dreptate, ia în considerare 
și aspectele de coordonare so
cială. Să nu uităm însă că ori
ce muncă socială, indiferent de 
domeniu, înseamnă un. contact 
intre oameni, stabilirea deci de 
relații sociale, concretizate di
ferit după cazul particular rea
lizat. Teoretic, aceasta presupu
ne existența unor metode de 
bază unice sau similare în toate 
științele care cercetează feno
menele sociale, economice sau 
de alt gen. Situația actuală e 
însă alta, nu numai în sociolo
gie, mai ales prin predominarea 
metodelor istorice, care au ca
racter calitativ. Aceasta explică 
eforturile ce se fac pentru cuan
tificarea în cercetarea științelor 
sociale.

Trebuie ținut seama în al doi
lea rînd că nu poate fi con
cepută conducerea socială decît 
exercitată în consultarea perma
nentă cu colectivul la care se 
referă și că, în acest sens, po
litica de democratizare continuă 
a organizării și conducerii, pe 
care o promovează partidul nos
tru, este o reflectare permanentă 
a cerințelor obiective ale mase
lor muncitoare, ale comunismu
lui, ale viitorului.

Discuție consemnată de 
PETRE JALEȘ

J&J

... ?

Volumul însumează, selec
tiv, studii, articole și note 
scrise și publicate de către 
autor, în diferite ziare și re
viste, în anii premergători 
celui de-al doilea război 
mondial precum și în primii 
ani de după eliberare. Cele 
scrise în perioada antebelica 
redau aspecte ale vieții so
ciale, politice și economice 
din etapa în care partidul 
comunist, îmbinind munca 
ilegală cu cea legală, desfă
șura o prestigioasă activitate 
politică și ideologică în ve
derea înfăptuirii unei largi 
coaliții a tuturor forțelor de
mocratice, antifasciste și pa
triotice împotriva pericolului 
de fascizare a, țării, pentru 
apărarea ființei naționale a 
României, amenințată de a- 
gresivitatea Germaniei hitle- 
riste. Articolele redau, în vi
ziunea de atunci a timpului, 
poziția militantului comunist, 
participant activ la puterni
cele încleștări și bătălii so
ciale proprii etapei amintite. 
Se remarcă, de asemenea, 
articolele abordînd probleme 
de ordin sociologic ca acelea 
privind școala monografică a 
lui Dimitrie Guști, concepția 
sociologică a lui Petre An
drei. articole care conțin ju
decăți de valoare privind as
pecte sociologice românești. 
Prin atitudinea sa față de 
stările politice, prin inter
vențiile în diferite domenii 
ale frontului ideologic, publi-

AVoluntari români în
Spania (1936-1939)

Volumul, aflat-sub tipar la 
Editura politică, este alcătuit 
din amintiri ale unor foști 
voluntari români, care, ală
turi de reprezentanți ai altor 
popoare, au luat parte cu 
arma în mînă în cadrul Bri
găzilor internaționale la lupta 
eroică a poporului spaniol 
dusă împotriva fascismului 
și reacțiunii in anii 1936— 
1939. Un număr de documen
te ale P.C.R. și de altă pro
veniență vine să completeze 
și să reliefeze evenimentele 
și faptele evocate.

Cartea reconstituie acțiu
nea de solidarizare a poporu
lui nostru cu lupta republi
canilor spanioli. Aflăm din 
carte despre crearea la 
București, încă din primele 
zile ale războiului, din ini
țiativa P.C.R., a unui comitet 
avînd ca sarcină de a coor
dona activitatea pentru aju
torarea poporului spaniol pe 
întreaga țară. O parte, dintre 
amintiri și documente des
criu activitatea Partidului 
Comunist Român pentru or
ganizarea trimiterii de vo
luntari în Spania. Pagini e- 
moționante sînt scrise de cei 
care au luat parte , încadrați 
în rîndurile armatei republi
cane, in luptele de la Irun, 
Madrid, Jarama, Guadalajara, 
Andaluzia, Sierra Guadar
rama, Brunete, Fernel, Qu
into, Belchite. Aragon, Le- 
vante, Ebro, Catalonia.

Unora dintre eroii căzuți 
în aceste lupte Ie sînt dedi
cate medalioane. Atît prin 
ineditul unor lapte și eveni
mente, cît și prin stilul a- 
trăgător, aceste amintiri vor 
reține atenția unui public și 
în primul rînd a tineretului, 
în rîndurile căruia această 
pagină de bărbăție și abnega
ție pe care o constituie miș
carea de solidaritate interna
țională a poporului român, 
condus de partidul său co
munist, cu Spania republi
cană trezește sentimente de 
mîndrie patriotică.

Volumul ‘•are apare sub 
îngrijirea unui colectiv for
mat din Gheorghe Adrian, 
Mihai Burcă, Constantin Cîm- 
peanu, Mihail Florescu, Stan

Minea, Iosif Nedelcu, Valter 
Roman, este bogat ilustrat cu 
hărți și fotografii ale bătă
liilor mai importante.

MIHAELA DAN

de Ștefan Voicu
oistul militant căuta să răs
pundă unor cerințe imediate 
ale luptei partidului comunist, 
să răspundă unor necesități 
tactice create la un 
dat în dispozitivul 
social-politice.

Articolele scrise 
rioada antebelică și publi
cate în ziare și reviste ile
gale, semilegale și legale ca 
„Scînteia", „Lupta de clasă", 
„Cuvîntul liber", „Era nouă", 

. „Independența economică", 
„Viața românească", „Repor
ter", „Societatea de miine" 
etc. reflectă atmosfera com
plexă a frământărilor social- 
politice, eforturile partidului 
comunist în direcția organi
zării clasei muncitoare, a 
maselor țărănești, împotriva 
exploatării capitaliste, pentru 
apărarea drepturilor lor de
mocratice.

Autorul ia atitudine față 
de o serie de grupări și par
tide politice, față de regru
pările și deplasările de forțet 
ca de pildă împotriva înche
ierii „pactului de neagresi
une", cu consecințe grave 
pentru evoluția politică ulte
rioară a țării, încheiat pe 
neașteptate în noiembrie 1937 
între conducerea Partidului 
national-țărănesc, de sub pre
ședinția lui Iuliu Maniu și 
Garda de fier, agentură a 
Germaniei hitleriste. Pe plan 
extern atenția autorului este 
reținută de pericolul ce-1 re
prezenta pentru pacea în
tregii lumi Germania hîțle- 
ristă și Italia fascistă.

Articolele scrise în primii 
ani de după 23 August 1944 
evocă marile evenimente re
voluționare, bătăliile de dasă 
în cursul cărora masele 
populare, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, 
smulgînd poziție după pozi
ție din mîinile reacțiunii, a 
instaurat regimul democrat- 
popular care a făcut posibilă 
trecerea țării noastre la con
struirea societății noi, socia
liste.

GHEORGHE VA8ILE

Partidului Comunist Român
— sub egida Institutului de 
studii istorice și social-poli- 
tice de pe lîngâ C. C. al 
P.C.R. Autori : C. Cușnir-Mi- 
hailovici, dr. FI. Dragne, 

dr. Gh. Unc

întemeiată pe o bogată do
cumentare în sfera căreia in
tră materiale din arhive, bi
blioteci. cărți, studii și arti
cole apărute în publicații de 
specialitate, lucrarea aduce în 
circuitul istoriografiei noastre 
și unele date noi, îndeosebi 
în partea privitoare la acti
vitatea grupurilor comuniste, 
la evoluția lor pe ideea trans
formării partidului socialist 
în partid comunist.

Un merit deosebit al lucră
rii este faptul că redă proce
sul complex al confruntărilor 
ideologice dintre curentele 
din mișcarea muncitorească, 
cu rolul precumpănitor al 
stingii revoluționare, majori
tare, care în lupta cu opor
tunismul liderilor social-de- 
mocrați de dreapta, în în
fruntarea cu inconsecvențele 
și ezitările centriștilor, a re
ușit să imprime cursul dez
voltării Partidului socialist 
spre transformarea sa în 
Partid comunist și afilierea 
la Internaționala a III-a. 
Prezintă un deosebit interes 
paragraful care înfățișează 
bogata activitate a organiza
țiilor locale și regionale ale 
partidului, organizațiilor sin
dicale și de tineret de pe 
întreg cuprinsul țării, în în- 
tîmpinarea Congresului. Ale-

moment 
forțelor

în pe-

gerea delegaților pentru con
gres, dezbaterea dărilor de 
seamă conținînd analiza mun
cii organizațiilor respective, 
desfășurate concomitent cu 
larga campanie propagandis
tică, îndeosebi în paginile 
ziarului „Socialismul", au 
prilejuit o frămîntare revolu
ționară profundă care preves
tea victoria înregistrată de 
Congres.

Un paragraf aparte este 
consacrat în lucrare Congre
sului din mai 1921, care a 
pecetluit crearea partidului 
de tip nou, marxist-Ieninist 
al clasei muncitoare din Ro
mânia, vlăstar al unui proces 
istoric dialectic, cu o veche 
filiațiune internă. Sint pre
zentate documentele supuse 
spre dezbatere delegaților, 
precum și cele care n-au mai 
putut fi discutate datorită 
arestării majorității congre- 
siștilor în ziua a 5-a de la 
deschiderea forumului celui 
mai înalt al partidului. Tot 
aici sînt redate intervențiile 
delegaților la Congres, moți
unile adoptate. Este proiec
tată o lumină puternică asu
pra semnificației creării par
tidului comunist nu prin 
scindarea vechiului partid, 
nu din afara partidului so
cialist, ci chiar din interiorul 
lui și asupra rolului P.C.R. 
în lupta clasei muncitoare și 
a maselor largi populare pen
tru democrație, pace, inde
pendență națională, pentru 
socialism.

BEATRICE HACHER
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DOUA SERI LA RTND, LA SFiRȘITUL SAPTAMÎNli TRE
CUTE, ÎN NUMAI DOUĂ SPECTACOLE DE CITE DOUA 
ORE, CINEMATECA ROMÂNĂ A GĂZDUIT PENTRU PRIMA 
OARA UN CICLU DE FILME DE SCURT METRAJ SEMNATE 
DE STUDENȚI REGIZORI Șl OPERATORI Al INSTITUTULUI 
DE ARTA TEATRALĂ Șl CINEMATOGRAFICA.

MIRCEA DRĂGAN
regizor, prodecan al I.A.T.C.

— Această eficiență poate fi 
ilustrată și în ceea ce privește 
debutul ?

• SPECIALIZARE

POLIVALENTA

Șl EFICIENTA
— Cum trebuie sa considerăm 

aceste filme ale absolvenților 
dumneavoastră : simple exerci
ții sau, în anumite limite, re
prezentative ?

— Școala noastră de film 
este o rampă de lansare. Absol
venții de ieri se afla azi în 
producția românească de film 
(și de multe ori în primele rîn- 
duri). Și atunci ni s-a părut fi
resc ca filmele lor de examen 
să nu fie exerciții în sine, ci 
filme reprezentative din toate 
punctele de vedere și pentru 
fiecare realizator student, dar 
și pentru școală în general.

Prezentarea filmelor în două 
seri la rînd în cadrul cinema
tecii e un început.

Cred că vom extinde progra
mul de la Cinematecă și-n ci
nematografele din Capitală, sau 
din alte centre universitare din 
țară. La Televiziune am dori 
să le prezentăm în cadrul unor 
emisiuni permanente, vorbind 
mai întîi spectatorilor despre 
particularitățile acestor .ființe 
de examen, despre condițiile în 
care ele sînt realizate.

Multe din filmele acestea au 
fost prezentate la festivaluri și 
manifestări cinematografice in
ternaționale la Paris, Viena, 
Sofia, Madrid, Budapesta, Am
sterdam, Locarno, ZUrich etc. 
unde s-au bucurat întotdeauna 
de atenție și primire favora
bilă. Trebuie să spun că școala 
românească de film e < 
derată printre cele mai 
în contextul internațional.

consi- 
bune

— De ce ?
— O caracteristică a școlii 

noastre de film este spațiul larg 
acordat aplicării practice și 
condițiile tehnice în care aceas
ta se realizează (foarte puține 
școli de cinema lucrează în așa 
mare proporție filnie pe 35 mm). 
In confruntarea cu școlile de 
cinema, se apreciază și faptul 
că absolvenții naștri au o spe
cializare polivalentă, adică fie
care regizor poate îndeplini ori
ce muncă de regizor în orice 
studio de film (documentar, a- 
nimație, televiziune sau lung 
metraj). La fel și operatorii.

în institut, în lucrările prac
tice pe platou, echipa de pro
ducție e formată din profesio
niști, deci condițiile în care ei 
lucrează sînt foarte apropiate 
de cele pe care Ie vor întîlni 
după absolvire. Școala româ
nească de film are procentul 
cel mai ridicat de oameni efici
enți, în primii ani 
ție. Pentru a da 
exemplu, în S.U.A., 
de 90 la sută din
scolii de cinema nu ajung să 
lucreze în producție.

de produc - 
doar un 

mai mult 
absolvenții

— La distanță de doar 3 ani 
do. la absolvire, 5 absolvenți au 
debutat deja în filmul de lung 
metraj, alți 5 se pregătesc s-o 
facă anul acesta, nemaivorbind 
de cei care lucrează din prime
le zile ale repartizării la Tele
viziune sau Studioul Sahia. A- 
cum e în discuție un proiect 
pentru organizarea debutului, 
pentru a-1 scoate din întîmplă- 
torul și conjuncturalul de pînă 
acum. Adică noi propunem ca

lui nostru : mai mult adevăr, 
mai multă sinceritate, mai mul
tă pasiune pentru cinema în 
sine și mai puțin interes pen
tru ceea ce din punct de vedere 
social ar putea să-ți aducă ci
nematograful. Că prezența ti
nerilor regizori și operatori pe 
platouri, fie ca realizatori inde
pendenți, fie ucenicind cu a- 
ceeași dăruire ca în studenție 
se va produce într-un climat al 
încrederii și stimei reciproce, 
că suspiciunile de o parte și 
de alta se vor spulbera în fața 
dovezilor de talent și muncă, că 
însuși faptul continuității într-o 
profesiune în care unii sînt și 
vor fi nechemați este hotărîtor 
mai important ca apartenența 
la o vîrstă biologică. Am crezut 
și cred încă, poate inutil, în con
ceptul de generație în cinema
tograf. Fără sa presupun un 
ireductibil antagonism între ga
ranțiile ce abia urmează să se 
constituie în cinematografia

CONSTANTIN STOICIU

• FINALIZAREA

CĂUTĂRILOR
in-
cu-

Realizate în „condiții de 
stitut" sub îndrumarea unor 
noscuți regizori și operatori 
(Mircea Drăgan, Mihai Iacob, 
Gh. Vitanidis, Iulian Mihu, 
Costache Ciubotâru, Mihai Di- 
mitriu), filmele sînt concepute 
pe date de cele mai multe ori 
alese evident din rațiuni didac
tice. Se poate de altfel observa, 
ținînd seama că perioada în 
care au fost realizate aceste 
filme se întinde între anii 
1966—1971, o involuție a a- 
pelului la simbolistică și ex
cesivă formalizare („Manechi-

CE NE*

spUN
FILMELE

CARE NU MAI SÎNT
STUDENTI

Ia primul lor film școala să 
gireze pentru ei, nu atît pe 
sistemul supervizării, cît pe cel 
al garanției față de producător.

ROXANA PANA

RADU GABREA

• DOVEZI

DE MUNCĂ

Șl TALENT
vi-Cinemateca a organizat o 

zionarc publică cu filmele Șco
lii noastre de cinema. Mai bine 
mai tîrziu decît niciodată. Pri
mele noastre filme s-au întîlnit 
cu spectatorii. Unele au trecut 
cu bine examenul, altele mai pu
țin. Pentru Școala noastră de 
film, rezultatele sînt în orice 
caz îmbucurătoare. Tînăra ge
nerație de cineaști este incon
testabil, o realitate. Dar pentru 
cinematografia noastră ? Am 
crezut mult timp că tinerețea 
ar putea fi o garanție că aceste 
filme de scurt metraj vor duce 
la schimbări în peisajul moral 
și profesional al cinematografu-

noastră, am gindit și gîndesc 
necesară o dialectică contradic
ție neantagonistă între cei care 
pot uita dintr-un motiv sau 
altul cinematograful și cei care 
abia l-au învățat sau îl învață, 
și cei, deci, pentru care el con
stituie încă un obiect demn de 
pasiune și entuziasm. Mai zile
le trecute am citit însă într-o 
revistă un interviu al unui co
leg de generație. M-a întristat 
profund lipsa de puritate, lipsa 
de dragoste față de cinema, lip
sa de sinceritate, felul mărunt, 
meschin, în care el încerca sa 
împace valoarea cu nonvaloa
rea, binele cu răul, mediocrita
tea cu talentul, pasiunea cu 
meșteșugul. Și mi-am dat sea
ma că, dincolo de orice alte idei 
preconcepute, ceea ce ar trebui 
să caute încă cinematograful 
nostru este climatul, acea 
dreaptă și cumpănită promova
re a valorilor, acea dreaptă si 
cumpănită judecare a lor. Cred 
de aceea că primul mare cîștig 
al vizionărilor de filme studen
țești ar fi dacă 
făcut ar rămîne 
prieteni pentru 
adevărat, și dacă 
atît în estetica lor cît și în re
lațiile lor omenești.

cei care le-au 
sau ar deveni 
cinematograful 
ar chema noul

! nul și fata" de Costin Azimioa- 
, ră, clasa Mihai Iacob, „Cercul* 

de Mircea Veroiu, clasa Gh. Vi- 
’ tanidis, „Vînătoarea" de Timotei 
i Ursu, clasa Mihai Iacob) și o 
. regăsire a realismului „tradițio

nal cinematografic" („Ceremo
nia albastră" de Constantin 
Vaeni, clasa Mihai Iacob, „Ne-

1 gostina" de Nicolae Oprițescu, 
clasa Mihai Iacob, „Worf" de

1 Mircea Danieluc, clasa Mircea 
Drăgan, „Viața în roz" de 
Pița, clasa Gh. Vitanidis),

1 găsire împinsă uneori, cum 
cazul „Faptului divers"

i Cristina Nicolae (clasa Mihai 
Iacob), pînă la suprimarea pro
gramatică a oricăror sensuri și 
cantonarea în faptica nudă, ac
cidentală. Observația este între
gită de însăși cale® urmată de 
cîțiva dintre mai vechii sau 
mai de curînd absolvenți re
gizori ai I.A.T.C. In 1966 Radu 
Gabrea realiza, Ia clasa lui Iu
lian Mihu, „Ușa", demonstrație 
— mijlocită de imensul spațiu 
al mării în care au fost plasate 
două ființe și un obiect — a 
pulverizării sentimentului prie
teniei. în răstimpul de la termi
narea facultății și pînă azi, Radu 
Gabrea a semnat „Prea mio 
pentru un război atît de mare* 
și „Amintiri bucureștene", iar 
acum lucrează pentru televi-

Dan 
re- 

este 
de

I ziune un serial a cărui acțiune 
’ se petrece în timpul insurecției.

Evoluția lui este suficient de 
concludentă. Mircea Moldovan, 
care, ca student, semna „Jocul 
oamenilor mari" (clasa Mircea 
Drăgan), prelucrare grotescă a 
unui motiv al absurdului camu- 
sian, a terminat de curînd lung- 
metrajul artistic „Frații", inspi
rat din viața nouă a satului ro- 

. mânesc. Mircea Veroiu („Cer- 

. cui", 1969 — neliniște existen- 
i țială mîntr-o lume închisă, sufi

cientă sieși, și de aceea la un 
’ pas de capcana conformismului) 
. și Dan Pița („Viața în roz", 
j 1969 — atmosferă explozivă,
i prevestind dezastrul, obținută 
. din detalierea atentă a unui 

prea lung drum a doi tineri) 
j vor realiza în acest an un film 
. scheci după nuvele de Ion Agîr- 

biceanu și Geo Bogza. Exem
plele pot fi înmulțite. Impor
tantă este însă consecvența sau 
inconsecvența unor căutări, 
justificarea intimă a acestora 
sau necesitatea lor formativă în 

, condițiile unor încercări din ce 
în ce mai limpezi și mai con
vingătoare de definire a școlii 
românești de film —, și nu mai 
puțin, în final, opțiunea artisti
că și certitudinea ei. Desigur, 
retrospectiv, cu atît mai mult 
în cazul celor care au realizat 
sau sînt pe cale să realizeze 
filme artistice de lung metraj, 
filmele din institut rămîn doar 
simple exerciții, încercări utile 
de înțelegere și cunoaștere, pro
be de laborator. Confruntarea 
cu spectatorii devine astfel ex
plicabilă numai pentru acele 
realizări ce-și depășesc condiția 
inițială și se constituie, indife
rent de valoare, ca realități ar
tistice de sine stătătoare. Din 
acest punct de vedere, cîteva 
din filmele prezentate ar fi pu
tut să lipsească.

Pare apoi ciudat că cei 
care se îndreaptă spre come
die, ca studenți, îi poți număra 
pe degete. în cele două seri au 
fost prezentate doar două co
medii, „Divorț românesc" (1967, 
clasa Mircea Drăgan) de Carol 
Korfanta este o savuroasă și 
autentică descindere într-o lume 
a miticismului, 
zibilă, în vreme 
în „Fredonînd 
(1969, clasa Gh. 
cupează din „mica publicitate" 
un caz amuzant și-1 poartă de
zinvolt spre o concluzie mora
lizatoare.

O situație specială -în cadrul 
selecției au avut-o studenții o- 
peratori. Doi dintre ei, Ton Ma
rinescu și Nicolae 
care au prezentat 
independente, s-au 
acestea, în limitele 
zități inaccesibile 
comun. Ceilalți, 
remarcabil în filmele artistice 
lucrate ulterior — Dragomir 
Vîlcov, Ștefan Ficher, Radu 
Calalb, și am numit numai cî- 
țiva din ei, au fost, cred, de
zavantajați de starea proastă a 
peliculei.

Ar mai fi, în sfîrșit, de dis
cutat pe ansamblul ciclului, ca
litatea de cele mai multe ori în
doielnică a dialogului, neglijen
țele supărătoare în portretiza
re, atunci cînd a existat în rea
litate intenția portretizării, con
strucția defectuoasă a unor tex
te literare după care s-au „tras" 
filmele.

familiară și ri
ce Petre Bokor 

un recviem" 
Vitanidis) de-

Mărgineanu, 
și realizări 

păstrat, prin 
unor virtuo- 
spectatorului

Dinu Tănase,

DECADA DRAMATURGIEI ORIGINALE

DIN STAL (ii)

SCENOGRAFI
în prelungirea excelentei ex

poziții de la Dalles, închisă re
cent, o altă expoziție de sceno
grafie — una ad-hoc — își eta
lează în aceste zile valorile. O 
expoziție la scara 1/1. Și itine
rantă, purtîndu-și privitorii de la 
„Comedia" la „Studio", de la 
„Mic“ la „Nottara", de-aici în 
Schitu Măgureanu... Tema aces
tei „expoziții" : SPAȚII DE 
JOC DEDICATE DRAMATUR
GIEI ORIGINALE. Modalități
le de abordare : variate, demon- 
strînd, pe scara unei gradualități 
valorice foarte strînse, o bogă
ție de intenții și stiluri, de di
recții întru eficiență artistică și 
de ipostaze ale talentelor școlii 
românești de scenografie.

Așadar, „Zilele dramaturgiei 
originale" se cuvin a fi privite 
și sub aspectul „spectacolelor" 
de butaforie și pînză, de culoa
re și volum, de planuri și pers
pective, de iluzie și sugestie.

...Ceea ce și încercăm să fa
cem mai jos, însumînd într-o lis
tă dje impresii tot ce s-a pre- 

» scenazentat pînă alaltăieri pe
„ZILELOR.

• „PISICA în 
Nou", de D. R. 
mișcată într-un

Anului
a fost

noaptea 
Popescu

- .... .... cadru (datorai
Elenei Pătrașcanu Veakis) a că
rui indecizie — voită — pare să 
fi urmărit sublinierea indeciziei 
propuse de text, programatică și 
ea, firească unei lucrări în care 
alternanța vis-realitate este un 
dat esențial. Avem de-a face, 
deci, în acest spectacol al Națio
nalului bucureștean, cu o sceno
grafie care se supune la obiect.

• PĂDUREA din văzduh i 
un simbol plenitudinar, gindit de 
Ion Popescu-Udriște pentru 
„Săptămîna patimilor" de Paul 
Anghel. Cîteva zeci de trun
chiuri de brad, suspendate de 
cupolă, transcriu emoțional vi
ziunea autorului despre Moldova 
lui Ștefan, ca zonă geografic-is- 
torică implantată nu mimai în 
solul, ci și în spiritualitatea pa
triei.

© „LOCURI de joc" — este 
ceea ce propune Ștefan Hablin- 
schi pentru spectacolele cu „O- 
mul care..." (Ploiești) și „Timp 
și adevăr" („Mic"). Platformele 
suprapuse, schelele metalice, pa
nourile colorate net — prezente 
în ambele reprezentații —, măr
turisesc, la acest artist, un punct 
de vedere bine fixat (refuzul 
sublinierii ad litteram a textului 
și căutarea maximei funcționali
tăți fizice), chiar dacă, rezulta
tele nu sînt totdeauna aceleași 
(la „Mic", de pildă, actorii e- 
voluează pe suprafețe nu chiar 
fericit distribuite).

Scenă din spectacolul cu piesa Ecto-Bar.
Foto: C. CIOBOATĂ

ceput de Troian Nițescu pentru
„Omul care..." de la „Nottara". 
Suprafețele generoase lăsate ac
torilor constituie punctul forte al 
acestei scenografii de tonalitate 
minoră.

• GREOI în mecanismele sale 
uruitoare (platforme glisante, pa- 
nouri-ghilotină coborîte de la 
pbd) ni s-a părut decorul lui 
Ferenc Kovacs pentru „Oameni 
care tac" de Al. Voitin (Teatrul 
german din Timișoara). Cu atît 
mai mult cu cit regizând, inten- 
ționînd să facă un spectacol su
plu, a operat severe eliminări de 
text. Inadecvarea scenografului 
la modalitatea piesei — concre
tă, realistă — este șl ea foarte 
evidentă.

• CULOAREA, de pensulă și 
electricitate, a jucat un rol esen
țial în peisajul scenic în care se 
desfășoară acțiunea „Ecto-baru- 
lui" lui Dan Tărchilă (Teatrul 
din Pitești). Arhitectul Al. Ivă- 
neanu-Damaschin a ridicat „eta
je" de aer albastru și verde, roșu 
și oranj într-o construcție deplin 
propice poeziei intenționate de 
text.

• GEOMETRIC este decorul 
lui Mihai Moise pentru „Timp 
și adevăr" (Teatrul din Pitești). 
Cuburi și dreptunghiuri colora
te tihnit se constituie ca niște 
socluri pentru interpreți. Păcat 
însă că natura textului nu impu
ne necesitatea grupurilor sta
tuare.

BIBLIOTECA ■ w
■■ -

LUI

• MIHAI Tofan, vechiul slu
jitor al Naționalului a așezat 
crepusculul mahalalei bucurește
ne („Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară" de Eugen Barbu) într-un 
cadru al „sordidului concret" : 
scări spre mansardă, voit scîrțît- 
toare, mobilier savant despere
cheat, un glazvand cu colorit 
crîncen — și, peste toate, pen
dularea șuncilor afumate, apă- 
rînd. ca niște semne heraldice în 
pavăza unei cetăți 
dinii.

a decrepitu-

• ...GRUPURI cerute în 
schimb de viziunea regizorului 
Ion Taub asupra piesei „Fideli
tate" de Hajdu Gdzo (Teatrul 
maghiar din Timișoara). Sceno
graful Kazinczy Gabor a înțeles 
perfect lucrul acesta și tocmai 
de aceea decorul său apare ca 
o esplanadă dedicată statuilor. 
Maxima economie a liniilor și cu
lorilor acestui decor slujește e- 
sențial un spectacol în a cărui 
reușită regizorul și scenograful 
joacă roluri de prim-plan.

CĂLINESCU M
sensul fericit 
tripticul in- 

Etena

ȘTEFAN STOIAN

Revăzut acum, la mai bine 
de douăzeci de ani după cc 
fusese făcut, filmul Iui Paul 
Călinescu „Răsună valea" 
(vineri 16 aprilie a.c. la te
levizor) mi-a reamintit mul
te lucruri pe care, cu vre
mea, le dasem uitării.

Mai întîi acea dezinvoltu
ră și spontaneitate plină de 
candoare ce caracteriza jo
cul actorilor noștri, din 
acea vreme, suflul acela 
tandru și lipsit de dubioase 
complexe cu care oamenii 
de film ai acelor ani înțe
legeau să investigheze rea
litatea. Și mi-am zis că fi
rescul acelor filme și natu
ralețea ce decurgea din a- 
cest firesc au fost aproape 
cu desăvîrșire pierdute.

Ce s-a pus în loc ? Poate 
doar un mai înalt grad de 
profesionalizare, o tehnică 
ceva inai avansată, un simț 
al ridicolului mai accentuat. 
Bine, și cu asta la ce am a- 
juns? Am pierdut, cu înce
tul, farmecul romantic ce 
dădea căldură filmelor noas
tre, atmosfera eminamente 
românească, gustul dulce- 
amar al limbii Iui Eminescu 
și Arghezi și Blaga.

Poate că astfel am 
luat, poate că tînăra 
tră cinematografie s-a _
turizat în sfîrșit. Dar cu ce 
preț ?

Apoi mi-am amintit de u- 
na din problemele cele mai 
insolubile care frămîntă lu
mea noastră cinematografi
că ; filmul de actualitate.

evo- 
noas- 

ma-

Reîntoarcerea

Strada pe care a locuit G. 
Călinescu e anonimă și azi 
(strada Vladescu ; de ce nu G. 
Călinescu?). Case mici cu gră
dini. în care primăvara inva
dează liliacul și daliile, te con
duc pînă la nr. 53, unde apare 
singura atracție : Casa lui Că
linescu cu un Sfînt Gheorghe 
pictat în stilul naiv al icoane
lor pe sticlă, arborat pe fron
ton.

Clădirea veche din fundul 
grădinii e scundă, cu trei încă
peri miniaturale, care adă
postesc acum biblioteca, scrinul 
negru, mobilă din epoci și de 
stiluri diverse, o parte a colec
ției de tablouri și obiecte de 
artă. Ulterior s-au construit cî
teva încăperi etajate, în stingă, 
tot miniaturale, destinate vieții 
domestice.

în bibliotecă ne întîlnim cu 
tablouri de Andreeșcu, Luchian, 
Petrașcu, Tonitza, Ciucurencu, 
Lucian Grigorescu, St. Dimi- 
trescu, Pallady și chiar cu un 
autoportret inedit de Arghezi.

Cărțile lui Călinescu sînt a- 
șezate în rafturi simple, înalte, 
pînă aproape de tavan, pe un 
singur rînd. cu cotorul aparent, 
ușor de găsit și mînuit, deși nu 
există nici un criteriu în aran
jarea lor, poate un criteriu per
sonal, intim și bizar legat de 
capriciile omului Călinescu. 

>Poate un capriciu al culorii co
pertei, poate stilul legăturii, 

•poate afecțiunea pentru un au
tor sau altul. Poate alte întîm- 
plătoare criterii, în orice caz 
nici unul din cele didactice sau 
profesionale. Lucrul cel mai im
portant- era că știa locul fiecă
reia. Astfel, biblioteca pare o 
colecție enciclopedică, lucru cu
rios, cu foarte puțină poezie, 
dar cu destul de multe exem
plare bibliofile. Se amestecă li
teraturi diverse, de la hierogli
fele chineze la cartea Italiană 
de la 1600. de la Valery la Ion 
Barbu, și în cîteva cazuri a- 
jungînd chiar la poeții tineri 
tie azi.

G. Călinescu cumpăra cărți

de EMIL MÂNU

momente sau perioade su- 
legate de o preocu-

în
biectiv, ______ _
pare de o voluptate intelectua
lă sau de o curiozitate. Este in
teresant faptul că nu poseda 
edițiile complete ale marilor 
scriitori (cu puține excepții). 
Căuta în scriitorii mărunți, une
ori, idei noi, exprimate cu mult 
înaintea marilor scriitori, dar 
impuse pe plan istoric de eei 
din urmă. O delectare intelec
tuală o constituie pentru un 
viitor studiu autografele de pe 
cărți. Iată cîteva din cele mai 
semnificative : Ion Barbu îi 
scrie în 25 iunie 1930, pe un 
exemplar de lux din Joc se
cund, numerotat (40): „Din par
tea celui capabil chiar de prie
tenie, o caldă și nelumească 
prețuire, Ion Barbu". Camil Pe
trescu, pe Transcendentalia. no
tează în 1931 : „Lui G. Căli
nescu, critic detestabil, pamfle
tar neegalat, scriitor de geniu, 
cu profundă afecțiune". Pe vo
lumul de Versuri în ediția de
finitivă din 1936 îi scrie autorul 
Cuvintelor potrivite „Domnului 
G. Călinescu pentru mintea, 
pentru pana, pentru însuflețirea 
autorului, T. Arghezi, mai, 1936".

Printre lucrările de o excep
țională raritate notăm o ediție 
venețiană din 1823 (raritatea e 
de ordin bibliografic) a Idile
lor lui Salomon Gessner, poet 
preromantic și peisagist elve
țian (1730—1788), cunoscut mai 
mult pentru poemul Moartea lui 
Abel. Ediția e interesantă și 
pentru faptul că G. Călinescu 
a copiat pentru volumul său de 
Poezii, apărut în 1937 la „Cul
tura Națională", atît vinieta de 
pe coperta interioară cît și ea 
ra eterul și așezarea literelor.

Pentru completarea peisajului 
pitoresc al acestei colecții bi- 
bliofilice. adăugăm la întîmpla- 
re o ediție a Coranului, în lim
ba franceză, o Cronică germa
nă de la 1663, turco-ungară,

care privește și Transilvania, 
colecția revistei londoneze The 
Spectator (1767), Adagiile lui 
Erasmus din Rotterdam, în edi- 
,tia originală de la 1612, a lui 
Petrus Avertus. o ediție inte
grală Seneca, 1652, tipărită de 
Balthasarus Moretti, o carte în 
idiș, un manuscris original al 
unei cărți de rugăciuni, multe 
antologii și istorii literare, edi
ții monumentale din Kant, 
Voltaire, Volney, Goethe, Mori- 
ke, Rilke etc. Un loc aparte îl 
ocupă Jeân Paul Richter și 
Tieck, pentru care avea pre
dilecție. Ne amintim ușor, 
frunzărind aceste superbe edi
ții, acea Neoromantică,' din pri
ma sa culegere de versuri 
(1937) : „Ședea acum un se
col Poetul. Sau tăcut, / Cu 
mîinile la spate, cu coatele pe 
umăr, / Se preumbla pțin co
dri, cătînd solemn un număr 
/ De trestii pentru orga cu flu
ierul acut. // Descoperi t-am la
cul între păduri. Cu-n tic / Mă
runt tic-tic din vestă ceasorni
cul măsoară / Tăcerea greieroa- 
să ce valea împresoară, / Ce-ar 
fi dădut extaze lui Richter și 
lui Tieck.//".

Lîngă ediția facsimilată a ca
podoperei lui Cervantes de la 
1608, te așteaptă un Mon
tesquieu tipărit la Londra în 
1787 sau poemele lui Blaga. A- 
mestecul e guvernat de princi
piile asociative ale maestrului; 
de simpatiile unui moment, de 
caracteristicile violente ale unei 
ediții.

Ga să-l înțelegem mai bine 
pe G. Călinescu, rafinatul și 
ciudatul prieten al cărților, re- 
transcriem rîndurile dintr-o cro
nică a optimistului, redactată 
în noaptea de 1 ianuarie 1964 : 
„Stau în berjera mea retapisa- 
tă, în costum secolul XVIII din 
mătase nouă și salut vrăjit cu 
bastonul turnurile 
anului 1964...".

Ce mult semăna 
tistul și ce mult 
biblioteca sa cu amîndoi.

de sticlă ale

omul cu ar
se aseamănă

Sw

• CUMINTE, în 
al cuvîntului, este 
terioarelor concepute de __
Forțu pentru „Cine ești tu ?" de 
Paul Everac (Teatrul din Con
stanța). Dormitorul e „dormi
tor", sufrageria — „sufragerie", 
garsoniera — „garsonieră"... Un 
spațiu închis, propice la ma
ximum tonului intim al celor 
trei dialoguri. De subliniat că 
ingeniozitatea artistei se valorea
ză major — pentru că nu de
monstrativ — în desenarea, cu 
aceleași elemente, a celor trei 
ipostaze „de loc", cu totul diver
se, impuse de autor.

• ÎNTUNERICUL, ca„ am
bianță esențială, reprezintă sar
cina de bază pe care și-a propus 
s-o rezolve Dan Jitianu pentru 
„Epoleții invizibili" la Teatrul 
„Maria Filotti" din Brăila. A 
rezolvat-o atît de „bine", îneît 
două treimi din spectacol publi
cul nu vede mai nimic din ce se 
petrece pe scenă. Păcat.

Timp și adevăr — un spectacol jucat în zilele dramaturgiei ro
mânești Foto: C. CONSTANTIN

• AJUTĂTOR cu totul și cu 
totul acțiunii — dar mai puțin 
atmosferei — este decorul con-

• „FĂRĂ cascadori" de Mir
cea Radu Iacoban se desfășoară 
într-un decor „frumos" (autor: 
T. Th. Ciupe) a cărui acurateță 
se integrează bine stilului curat 

care evoluează actorii Teatruîn
lui „G. Bacovia" din Bacău.

MATEI DIMITRIU

(Urmare din pag. I)

tra-
stu-
artă

universitară să încetățenim o 
diție. De mai multă vreme 
denții institutelor noastre de 
își doresc o competiție a lor, pe
profilul pregătirii de specialitate, 
în cadrul căreia să-și poată pre
zenta creațiile din anii studenției. 
U.A.S.R., socotind valoroasă a- 
ceastă inițiativă, a receptat-o și, 
începînd cu acest an universitar 
se instituie Festivalul Național al 
Studenților Institutului de Artă 
— cu caracter de concurs, des- 
fășurîndu-se din doi în doi ani.

— Cum se profilează 
primul festival ?

— Ediția 1971 a Festivalului 
n-are caracter competitiv, ea con- 
stituindu-se într-o amplă mani
festare artistică omagială dedi
cată de studenți semicentenarului 
partidului. Aceasta nu înseamnă 
însă că nu va întruni calitățile 
unui autentic concurs.

Aproape 1 000 de studenți din 
institutele de artă ale țării, dar 
și din facultățile cu profil artis
tic ale institutelor pedagogice de 
trei ani, și-au anunțat participa
rea la Festival. Gongul de des-

zică, reunind circa 600 de stu
denți constituiți în cunoscute și 
apreciate formații. Amintesc doar 
cîteva dintre ele: orchestra „A- 
cademica" — București; formația 
de cameră „Musica Viva" — Iași;

PRIMUL
FESTIVAL

chidere va fi dat astăzi, în Bucu
rești, la Casa de cultură a stu
denților. Aici, încep lucrările 
Colocviului de teorie și critică de 
artă ; sînt anunțate peste 40 de 
lucrări. Mîine, la Timișoara, se va 
ridica cortina Festivalului de mu-

corul „Gaudeamus" — București; 
orchestra de diode — o noutate 
— Tg. Mureș. Festivalul de mu
zică se va încheia în 25 aprilie.

în zilele de 24—25 aprilie, ora
șul Tîrgu-Mureș găzduiește Festi
valul de teatru și film. Vor putea

fi urmărite cele mai bune spec
tacole de teatru ale studenților, 
recitaluri de poezie — prezentate 
în limba română și maghiară — 
filme — de fapt, producțiile celor 
două institute de profil din țară.

In timpul acesta, la Cluj, un 
grup de studenți lucrează la a- 
menajarea Salonului de arte plas
tice, care va avea vernisajul în 
2& aprilie și va fi deschis pînăi 
în 9 mai. Lucrările studenților 
institutelor de arte plastice tri
mise pentru Salon — în jur de 
două sute — au fost selecționate 
de un juriu de specialitate. Ele 
abordează o tematică largă și 
cele mai diverse genuri ale a- 
cestei arte : pictură, sculptură, 
grafică, decorațiuni interioare...

Toate informațiile pe care vi 
le-am dat constituie implicit o 
invitație la Festivalul studenților 
institutelor de artă, care se con
turează ca un eveniment artistic 
de ținută și prestigiu.

E drept, azi se discută e- 
levat, specios, se teoretizea
ză superior, se emit idei no
tabile, dar iată că de o bună 
bucată de vreme filmul de 
actualitate lipsește aproape 
cu desăvîrșire.

Pe atunci, însă, se vorbea 
mai puțin, nu existau atîția 
specialiști avizați, în schimb 
Paul Călinescu făcea un 
film cu șantier exact în 
timpul în care acest șantier 
exista ; Mircea Ștefănescu 
aducea pe ecran problemele 
reale ale acelor oameni mi
nunați care au fost briga
dierii de la Bumbești-Live- 
zeni.

Sigur, scenariul era sche
matic, intriga transparentă, 
multe din replici de-a drep
tul neverosimile, unele per
sonaje insuficient sau didac
tic conturate. Care specia
list de azi nu ar descoperi 
în film imperfecțiuni ce țin 
de însăși tehnica de filma
re ?

Cu toate acestea, Răsună 
valea rămîne o mărturie ve
ridică a vieții si oamenilor 
din acei ani. Văzîndu-I, ne
poții noștri1 de mîine ne vor 
cunoaște și 
bine.

înțelege mai

P. S. Paul 
mai veche 
dorință, visează să ecrani
zeze cunoscutul roman 
Toate pînzele sus.

Forurile ce diriguiesc pro
ducția de film de la noi ar 
putea, credem, lua în consi
derare această dorință.

Incorigibili naivi, din
cest colț de pagină, avan
săm deci o întrebare : cînd 
vom vedea pe erane filmul 
Toate pînzele sus ? Și aș
teptăm. Noroc că are româ
nul vorba aia a Iui cu nu 
aduce anul ce aduce... știți 
dumneavoastră cine.

Călinescu are o 
și neîmplinită

a-
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Miercuri la amiază, ambasa
dorul Republicii Democrate 
Germane la București, Hans 
Vogs, a oferit un cocteil cu 
prilejul celei de a XXV-a 
aniversări a Partidului Socia
list Unit din Germania.

Au luat parte tovarășii Ma
nea Mănescu, membru al Co- 
mite&âlui Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Gheor - 
ghe Radulescu, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Ion Ilies
cu, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Vasile Vîad 
și Andrei Vela, membri su- 
pieanți ai C.C. al P.C.R., șefi 
de secție la C.C. al P.C.R., 
Octavian Groza, ministrul e- 
nergiei electrice. Petre Burla- 
gu. adjunct al ministrului afa
cerilor externe, membri ai 
C.C. al P.C.R., conducători ai 
unor instituții centrale, orga
nizații de masă și obștești, 
vechi militanți ai mișcării 
muncitorești din țara noastră, 
generali și ofițeri superiori.

Delegația militară coreeana, 
condusă de general de armată 
O Gin U, membru al Biroului 
Politic și secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 
Coreea, șeful Marelui Stat Mâjor 
al Armatei Populare Coreene, 
și-a continuat vizita oficială pe 
oare o face în țara noastră.

Miercuri dimineața, militarii 
coreeni au fost oaspeții Uzinei 
„6 Martie" din Zămești.

Delegația a vizitat apoi o u- 
nitale militară, unde a asistat la * 
un exercițiu de specialitate.

După-amiază, generalul de ar 
mată O Gin U și persoanele 
care îl însoțesc au vizitat o in* 
stituție militară de învățămînt.

Ansamblul artistio al Armatei 
Populare Coreene, oaie între- 
prinde un turneu în țara noas« 
tră, a sosit miercuri la Cluj.

In CUTSul după-amiezfi și sea
ra, ansamblul a susținut două 
spectacole care au fost primite 
de publicul clujean cu o deose-' 
bită căldură.

La Casa Centrală a Armatei 
din București a avut Jpc miercuri 
o sesiune de comunicări științifi
ce organizată în cinstea semicen
tenarului partidului de cadrele 
militare care activează pe tărî- 
mnl muncii de propagandă, al 
cercetării istoriei și teoriei mfli- (

NEVOIA
(Urmare din pag. 9

mate în cinstea aniversării parti» 
dului. Pornim, așadar, împre
ună.

★
La telegrafiști ne întâmpină 

ropotul viu al claviaturilor. Se 
transmit și se recepționează te
legrame, codificate sau în clar... 
un flux continuu de informații 
...Gradul de solicitare nervoasă 
este maxim — gîndiți-vă numai 
că în vreme ce o dactilografă 
experimentată abia reușește sa 
„scrie" 1 000—1 100 de cuvinte 
pe oră — text clar — unui te
legrafist i se cere, pentru a do- 
bîndi calificarea de clasa a 3-a, 
un trafic de 1 200 de grupe co
dificate, adică fără nici o legă
tură logică între ele. Fiecare 
știe însă că un singur semn 
transmis greșit poate schimba 
tot sensul unui mesaj.

în pauză stăm de vorbă cu 
ostașii. Sînt din diferite colțuri 
ale țării. S-au încadrat destul 
de repede în atmosferă, reali- 
zînd o coeziune vădită în re
zultatele pe care le obțin. Ce-i 
drept, i-au ajutat comandanții, 
organizația U.T.C....

¥
„Așa sînt oamenii noștri, per- 

severenți, cînd își pun ceva în 
cap, nu se lasă pînă nu reu
șesc" — ține să sublinieze unul 
din locotenenții care ne înso
țesc. „Să-1 fi văzut la aplicație, 
dar mai bine să povestească 
locotenentul-major A. Bodor, 
uite-1 tocmai vine de la cîmpul 
de instrucție..." Facem cunoștin
ță. Bodor nu se lasă mult ru
gat.

...Era cam pe la jumătatea lui 
martie și în munți iarna încă 
nu voia să bată în retragere. 
Subunitâtâ lui primise misiunea 
să instaleze radioreleul tocmai 
sus la cota 1 396. Mașinile pu
ternice. cu cite 2 sau 3 punți 
motrice, au urcat cam pe la 
1 000 de metri, dar de acolo n-au 
mai putut. „Au fost destule mo
mente de „suspense" — spune 
Bodor. Să vă spună militarii..." 

încremenisem cu mîinile pe

tare, în activitatea editorială șt 
în presa militară.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de general-maior Constan
tin An tip, secretar adjunct al 
Consiliului politic superior.

Miercuri s-a deschis, în aula 
Institutului poĂitehnie din Galați, 
simpozionul „Zilele tehnicii ro- 
mâno-Migoslave", manifestare ini
țiată în comun, de Consiliul na
țional al inginerilor și tehnicieni
lor din România yi Uniunea in
ginerilor și tehnicienilor din 
R.S.F. Iugoslavia.

Miercuri s-au deschis h Mi
nisterul Afacerilor Externe lucră
rile sesiunii științi&e consacra
te aniversării semicentenarului 
Partidului Comunist Român.

Cuvîntâd. de deschidere a fost 
rostit de către tovarășul Come- 
liu Mănesou, ministrul afacerilor 
externe.

Ministerul Turismului a invitat < 
un grup de ziariști italieni să 
viziteze Bucureștiul, stațiunile 
balneare de pe litoral, monu
mentele istorice din nordul Mol
dovei și Maramureșul. Oaspeții 
au sosit în Capitală.

Seth Spaulding, directorul 
Departamentului învățămîntu- 
lui secundar și superior al 
UNESCO, și Joseph Herman, 
directorul Diviziei învățămîn- 
tului superior din cadrul a- 
cestei organizații au avut, 
miercuri la amiază, o întreve
dere la Comisia Națională 
Română pentru UNESCO.

ACUTĂ DE PERFECȚIUNE
volan — își amintește soldatul 
M. Stanciu, șoferul unei auto- 
stații — cînd a strigat careva 
să stau, că altfel mă prăvălesc 
în prăpastie... Mi-era inima cit 
un purice, am acționat din re
flex, rotind volanul, ca roata 
din dreapta să prindă nițel te
ren tare sub ea... Pînă la urmă, 
cu bîrne, cu fascine, cu brațele, 
ne-am făcut drum. ,

Ascensiunea n-a fost decît 
începutul... Zece zile și nopți 
au lucrat radioreleiștii acolo 
sus și legătura nu s-a întrerupt 
nici un moment. Nici chiar în 
noaptea cînd vîntul s-a dezlăn
țuit cu asemenea forță, de era 
gata, gata să smulgă ancorele 
antenelor, iar grupurile electro
gene fuseseră acoperite de ză
padă. Nimeni nu s-a odihnit, 
transmisioniștii au fixat catar
gele antenelor cu mîinile, au 
folosit și acumulatorii de la 
mașini... Legătura a continuat 
să funcționeze...

Asemenea exemple sînt nu
meroase, mărturie Stă califica
tivul foarte bine acordat întregii 
unități la aplicația Ia care ne-am 
referit.

¥
Cu mîndrie mi-au vorbit ti

nerii ostași despre acțiunile or
ganizației U.T.C. care, după 
Congresul al IX-lea, au devenit 
mai numeroase, mai variate, 
antrenînd un număr tot mai 
mare de tineri ostași. în unita
te mi s-a arătat baza sportivă 
de curînd terminată prin mun
că patriotică, aveau cu ce să 
se laude : teren de fotbal — o- 
mologat de C.J.E.F.. pistă de 
atletism cu patru culoare, teren 
de baschet, cîtfe două terenuri 
de volei și handbal, trei por
ticuri de gimnastică — un veri
tabil complex sportiv.

— Să veniți după-masă la 
meci, se joacă finala la fotbal 
pentru „C.upa Semicentenarului", 
ține să ne invite căpitanul S. 
Cosac.

...După-amiază însă am nime
rit la cercul de radioamatori. 
Tot o inițiativă a comitetului 
U.T.C. pe unitate. Un căpitan 
inginer abea prididea să răs

Iugoslavia ■ România 0-1 (00)
Reprezentativa noastră, practi

când un jac bun, mai ales in 
repriza secundă, a obținut ieri la 
Novi Sad in fața echipei iugosla
ve — care, se știe, este o pu
tere în fotbalul european — o 
victorie prestigioasă într-o parti
dă pe care o putem considera 
avînd în vedere contextul situa
țiilor — ambele echipe și-au ve
rificat potențialul în vederea 
meciurilor din Cupa Europei — 
mai mult decît amical și de a- 
ceea evoluția băieților noștri este 
dătătoare de speranțe pentru 
viitor. De fapt, această victorie, 
îmi amintește de o alta: chiar 
azi se împlinesc 15 ani de cînd 
România a învins Iugoslavia la 
Belgrad, tot cu 1—0 printr-un 
gol rămas celebru și care l-a fă
cut celebru pe autorul lui: este 
vorba dacă vă amintiți de Ca- 
ooveanu.

Dar să revenim la meci. El a 
avut parte de o sumă de atri
bute care fac din victoria tri
colorilor noștri un dar și mai 
plăcut, mai agreabil a acestei 
primăveri: a fost o zi superbă 
pentru fotbal, o atmosferă entu
ziastă, 20 000 de spectatori — 
meciul nu s-a transmis pe micul 
ecran — fanfara a apărut cu o 
oră înainte pe gazonul tuns 
proaspăt și așteptarea noastră în
frigurată a fost mai plăcută pe 
muzică românească și iugoslavă.

Jocul începe în nota de domi
nare a echipei noastre. Băieții a- 
plică presingul, pasează mult și 
preciSt fa? comh'noții frumoase 

pundă avalanșei de întrebări 
despre tranzlstori, montaje, 
scheme...

— Numărul tinerilor înscriși 
la cercul nostru crește „îngrijo
rător", o să trebuiască să lăr
gim serios baza materială ca să 
putem face față nevoilor, ne 
spune, nu fără satisfacție, ofi
țerul.

Pasiunea pentru radiotehnică 
e firească pentru transmisio- 
niști. Sînt aici tineri radiofo- 
niști din viața civilă ca soldatul 
A. Sinițaru, a cărui colecție de 
Q.S.L.-uri poate stârni admira
ția oricărui radiofonist cu ex
periență, sau caporalul A. Pa- 
tac, un priceput constructor de 
receptoare. Mai sînt însă și cei 
care abia în armată au prins 
gust pentru „jocul cu undele 
hertziene".

¥
Mi se pare notabil faptul că 

aproape toți tinerii soldați, su
bofițeri sau ofițeri cu care am 
stat de vorbă își cultivă încli
națiile, au cîte o pasiune a lor, 
iar în afirmarea aptitudinilor 
tinerii găsesc un permanent 
sprijin la organizația U.T.C. 
„Acordăm toată atenția propu
nerilor pornite de la ute.cisti — 
ne spune locotenent-colonelul V. 
Mariș. secretarul comitetului de 
partid al unității, stimulăm și 
sprijinim inițiativele lor și ne 
bucură cînd vedem că ele se 
materializează și dau roade. 
Unii, de exemplu, îndrăgesc 
muzica, nu numai ca ascultă
tori ci și ca interpreti. cu aju
torul comitetului U.T.C. au în
jghebat o orchestră proprie. 
Alții sînt atrași de literatura 
științifică, de cartea tehnică, 
pentru ei serile de întrebări și 
răspunsuri, concursurile organi
zate cu regularitate în cadrul 
..Olimpiadei specialiștilor" sînt 
un bun prilej de a-si îmbogăți 
cunoștințele. Tot din inițiativa 
comitetului U.T.C. s-au organi
zat recent o serie de evocări 
istorice Ia monumente și la ca
sele memoriale din localitate. 
De fapt, a devenit un obicei ca 
duminica cei mai merituoși ti
neri militari să meargă în ex

in câmp dar fazele de poartă nu 
se prea arată încă. Acțiuni se 
încearcă mai mult pe partea 
stângă însă Sătmăreanu pe post 
de extremă întârzie pasa decisi
vă și apărarea gazdelor solidă și 
hotărâtă nu poate fi depășită de 
Neagu, Dumvtrache et. comp. 
Dembrovschi, un cal de cursă 
lungă în acest meci, și Anca, țes 
pase derutante dar din păcate 
ineficiente pînă la urmă. De

De la trimisul nostru, 
VASILE CĂBULEA

priza se încheie cu un rezultat 
alb. Repriza secundă are cu to
tul o altă înfățișare: se joacă 
pe front larg, acțiunile, combi
națiile ambelor echipe sînt mult 
mai rapide și frecvente, șuturile 
ca și periculozitatea lor cresc 
considerabil. Echipa gazdă întă
rită cu Stepanovici și Jekovici 
pare hotărîtă să dea o replică 
mai viguroasă tricolorilor. Faze
le sînt dinamice, spectaculoase. 
Se joacă precum într-o partidă 
oficială cu miză. In minutul 55 
Anca ratează de puțin, cu un mi
nut mai târziu Dembrovschi —
excelent în acest joc — preia 
balonul din terenul nostru și 
reușește să sprinteze fin și deru
tant printre adversari încheind 
cursa cu un șut năpraznic de la 
vreo 25 de metri care a făcut 
inutilă intervenția portarului in
trodus în repriza secundă Duj- 
kovici. 1—0 pentru echipa noas
tră. Ofensiva gazdelor condusă 
de rafinatul Djaioi se ambițio
nează și atacă periculos. Șuturile 
lor nu nimeresc ținta, apărarea 
noastră în frunte cu Răducanu, 
Dinu și Dan le spulberă acțiuni
le cu calm, siguranță și dezin
voltură. Deși gazdele atacă mai 
insistent, mai vivace, contra
atacurile și acțiunile noastre sînt 
mai aproape de gol, au mai 
multă autenticitate fotbalistică. 
Dumitrache ratează cea mai 
mare ooazto a meciului în minu
tul 75 cînd scăpat singur ou por
tarul, după oe-l fentează cade și 
mingea, este împinsă fără forță, 
oprindu-se în ultimă instanță ne-
putincioasă la 2—3 metri de linia 
porții, de unde o recuperează 
portarul. Ar fi putut fi 2—0 și 
nimeni nu s-ar fi supărat. Nota
bilă și bara lui Djaici din mi
nutul 80, la o lovitură directă 
acordată pe nedrept, ca atâtea 
altele, de arbitrul grec Papava- 
sdiu.

CURSA MUNȚILOR
COMPETIȚIA cicllstă interna

țională „Cursa Munților» a con
tinuat miercuri cu disputarea e- 
tapei a treia care a avut loc pe 
circuit Ia’ Sinaia. Primul a trecut 
linia de sosire V. Selejean cro
nometrat în lh 31’ 51” (medie o- 
rară 39,002 km.). El a dispus la 
sprintul final de V. Teodor, N. 
Gavrilă, cehoslovacul Prohal, 
Gonțea și alți alergători înregis
trați cu același timp.

In clasamentul general indivi
dual conduce AI. Sofronie (Dina
mo) —• 6h 44’23” urmat la 23” de 
I. Cernea (Steaua) și la 46” de 
Șt. Suciu (Dezrobirea Brașov). 
Primul dintre alergătorii străini 
este Prohal (Ruda Hvezda) care 
ocupă locul 7. Pe echipe conduce 
Dinamo. Astăzi are loc ultima e- 
tapă : Sinaia — București (120 
km.), cu sosirea în jurul orei 
12,30 pe velodromul Dinamo.

JN CADRUL turneului interna
țional de tenis de la Catania 
s-au disputat alte întâlniri înche
iate cu următoarele rezultate : 
Goven (Franța) — Bertlett (Aus
tralia) 6—3, 6—4; Barthes (Franța) 
— Marzano (Italia) 6—1, 6—1; Ko- 
des (Cehoslovacia) — Măreți (Ro
mânia) 6—1, 6—0).

Sala Floreasoa din Capitală 
va găzdui, începînd de vineri 
pînă duminică, cea de-a 14-a 
ediție..a campionatelor interna
ționale de gimnastică ale Româ
niei. La întreceri și-au anunțat 
participarea sportivi din U.R.S.S., 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Iugoslavia, Ungaria și România. 
Din lo-turile României, care se 
pregătesc intens pentru această 
importantă competiție, fac par
te, printre alții, Felicia Dornea, 
Elisabeta Turcu, Rodica Apă- 
teanu și Petre Mihaiuc, Gheor- 
ghe Păunescu și Mircea Gheor
ghiu.

• ASTAZI încep la Sofia în
trecerile Balcaniadei de tir la 
care participă sportivi din Gre
cia, Iugoslavia, România. Tur
cia și Bulgaria. Din lotul român 
fac parte Veronica Stroe, Ana 
Goreti, Ion Tripșa, Marin Fere- 
catu, Virgil Atanasiu, Marcel 
Roșea Și alții.

• PE TERENURILE clubului 
„Ea Playa" au continuat între
cerile turneului internațional de 
tenis de la Catania. Jucătorul 
român Sever Dron l-a întîlnit 
pe cehoslovacul Jan Hrebec în 
fața căruia a pierdut în trei se
turi : 1—6, 6—2. 1—6.

• PROBA de simplu femei din 
cadrul turneului internațional 
de tenis de la Tel Aviv a reve
nit jucătoarei Alena Palmeova, 
care a întrecut-o în finală cu 
6—1, 6—1 pe Andree Martin (Ca
nada). în semifinale. Palmeova 
a eliminat-o cu 6—2, 6—2 pe 
Valeria Balaș (România), în timp 
ce A. Martin a cîștigat cu ace
lași scor partida cu tenismana 
americană Barbara Wright.

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTOR

DOUĂ LOCURI UNDE
A TRĂIT LENIN

Deși n-o mărturisisem nimă
nui, în zilele acelea în 
care traversam continentul 

spre est, și înapoi, poposind lin
gă apele atât de limpezi ale 
Baicalului, zburînd peste Si
beria, reîntorcîndu-mă la Mos
cova, îndepărtîndu-mă din nou 
de ea, către Tuia, ajungind la 
Leningrad, mereu pe drumuri, 
fină întrebasem adeseori cum aș 
izbuti să cunosc un om, pe 
Lenin, atît de frecvent amintit 
în discuții, apelrnd doar la me
moria cifrelor, la împrejurări 
sociale consumate de mult și re
produse, poate în mod inevita
bil incomplet ? Firește, despre 
Vladimir Ilici cunoșteam nu pu
ține lucruri, dar eu simțeam ne
voia amănuntelor în plus.

Știam, că Ia cîțiva kilometri 
de Moscova. într-o pădure de 
mesteceni, se află vila fostului 
guvernator al orașului unde 
Lenin se retrăgea uneori să se 
odihnească, să respire mirosul 
de ciuperci și unde și-a petrecut 
ultimele zile de suferință. Am 
încercat, așadar, să-l regăsesc 
acolo sub o nouă ipostază și mi 
se părea că odăile mici, în care 
se păstra întocmai pe birouri 
pînă și poziția obiectelor din 
dimineața geroasă a morții sale, 
dau substanță materială unui 
om asemănător celorlalți. Lenin 
purta ghete și vestoane a căror 
stofă se învechea și se rărea, 
vorbea la telefonul acela, mînca 
la masa aceea, urca și cobora 
cu dificultăți pe scara aceasta 
cu două balustrade. Iată și cana
peaua pe coltul căreia se ghe- 
muia fiindcă îi plăcea să scrie 
în poziții incomode, pe genunchi, 
rîndurile citite de mine mult 
mai tîrziu. Vladimir Ilici suporta 
cu umor observațiile unui copil 
care îi contesta identitatea din 
cauza unei biete cămăși fără nas
turi, știa să asculte și să accepte 
comentariile vînătorilor oarecari

De ce a rămas in urmă 
județul Timiș

(fUrmare din pag. I)

tatea lucrărilor de semănat Ia 
floarea-soarelui și la sfecla de 
zahăr care a și răsărit, lucru 
ce îmi permite să fiu absolut 
categoric în aprecierea muncii 
tinerilor mecanizatori: Petru 
Mayer, Constantin Zubcă, Ale
xandru Czene, Iosif Iricu" ne 
șpunea inginerul-șef. De altfel 
ambiția executării unor lucrări 
de cea mai bună calitate la po
rumb este justificată aici și de 
introducerea pentru prima dată 
în cultură a noului hibrid sim
plu 400, creat la stațiunea repu
blicană de cercetări Lovrin, hi
brid de la care cooperatorii sînt 
hotărîți să obțină peste 4 500 kg 
la hectar.

Foarte pretențios la momen
tul potrivit de însămînțat, cea 
mai mare parte a solului coo
perativei agricole de producție 
din Valcan se înscrie în cate
goria lăcoviștilor asfaltoide ti
pice, soluri „de minut" cum le 
numesc specialiștii vrînd să 
sublinieze ce înseamnă momen
tul optim în lucrările agroteh
nice. Aici, condițiile specifice 
presupun tocmai încadrarea 
perfectă a semănăturilor în 
acest moment optim al umidi

• MIERCURI la Schwerin in
tr-un meci amical de fotbal s-au 
întîlnit echipele de tineret ale 
R.D. Germane și României. Jo
cul s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate : 0—0.

MERIDIAN
• COMPETIȚIA internaționa

lă masculină de gimnastică des
fășurată la Budapesta a fost 
ciștigată de sportivul maghiar 
Berczey, care a totalizat 54,80 
puncle. Berczey a ocupat pri
mul loc în proba de cal cu mi
nere cu 18.50 puncte. La para
lele. victoria a revenit elveția
nului Rohner cu 18,25 puncte, 
iar la bară fixă, pe primul loc 
s-a clasat compatriotul său 
Grautmann cu 18,50 puncte.

• CU PRILEJUL unui con
curs atletic desfășurat la Knox
ville (Tenessee), sprinterul a- 
merican Ivory Crockett a ocu

întâlniți prin pădure despre gu
vernarea țării, înghițea docil li
corile recomandate de medici. 
Iar în preziua sfirșitului dorise 
să i se citească povestirea lui 
Jack London, „Dragoste de via
ță", poate cu strîngerea de ini
mă a celui care iubește lumina 
zilei mai mult pentru alții de- 
cît pentru sine și de aceea nici 
n-ar vrea s-o schimbe cu bezna 
infinită.

Departe de a mi-1 cobori pe 
Lenin sub trăsături comune, a- 
mănuntele acestea făceau să 
persiste în conștiința mea con
vingerea că sînt pe drumul bun 
al cunoașterii. Lenin trăise ome
nește însă mai intens, mai din 
plin decît alți contemporani ai 
săi, dovadă filele cîtorva scri
sori adresate lor, în limbile de 
circulație ale Europei, netermi
nate, acoperite cu o caligrafie 
nervoasă, grăbită, indispusă că 
fiecare semn consumă timp. Dar 
intuiam că nu numai astfel de 
raporturi bilaterale, de contro
verse de polemici în congrese și 
conferințe îl reprezintă cu fide
litate și pe de-a întregul.

La Leningrad, peste Întrebă
rile mele se arcui brusc logica 
răspunsului căutat. Leningra
dul, cu edificiile sale albe, pur
purii, galbene ca șofranul, sini- 
lii, împodobit cu netedele cupole 
ale Amiralității de parc-ar fi o 
pădure de mesteceni rotind prin 
aer culorile unei veșnice toam
ne, iscă sub cețurile subțiri de 
dimineață înțelesuri ferme. Neva 
curge fără false ambiții, nu se 
extinde peste malurile hărăzi
te ei, dar susține pe pașnice 
descintece slave cuirasa de oțel 
a „Aurorei". Am fotografiat-o, 
în umbra școlii de marină „Na- 
himov", turist oarecare, dar ur

tății solului care o dată depășit 
face aproape imposibilă asigu
rarea unui bun pat germinativ 
seminței. în două schimburi, 
mecanizatorii de la Valcan exe
cută lucrările de pregătire a 
semănăturilor, lucrare care cu
prinde discuirea și tăvălugirea 
repetată în sensuri și după o 
schemă proprie pe care ingine
rul-șef al unității, Mihai Teodo- 
rescu, o aplică de 10 ani cu re
zultate foarte bune. „în maxi
mum 7 zile terminam semăna
tul porumbului pe cele 560 de 
hectare", spunea dumnealui. 
Parcurgînd terenurile coopera
tivei și observînd celelalte cul
turi deja răsărite uniform : sfe
cla sau lucerna, arbagicul sau 
usturoiul, unde se execută lu
crări de întreținere, l-am crezut 
pe inginerul-șef cînd ne-a spus 
că producția medie la hectar de 
porumb va fi în acest an mult 
superioară. Aceste exemple 
demonstrează, că fie și în cazul 
unor condiții mai puțin priel
nice de altfel destul de rar în
tâlnite în agricultura noastră, 
cînd există preocupări se gă
sesc soluții iar dificultățile sînt 
depășite. Din păcate. în județul 
Timiș nu numai condițiile pedo- 

pat primul loc în proba de 100 
yarzi cu timpul de 9”3/10. în 
cursa de 880 yarzi, Mark Wie- 
zenried a fost cronometrat în 
l’47”5/10, iar Bill High și-a ad
judecat victoria în proba de 120 
yarzi garduri cu rezultatul de 
13”5,10.

★
în cadrul concursului inter

național de atletism de la 
Tempe (Arizona), sportivul sue
dez Ulf Johansson a terminat 
învingător in proba de suliță cu 
o aruncare de 74.55 m.

o DUPĂ disputarea a 7 run
de, în turneul internațional de 
șah de la Vrnjacka Banja con
tinuă să conducă maestrul iugo
slav Liubojevici cu 5 puncte și 
o partidă întreruptă, urmat de 
Ivkov (Iugoslavia) — 4,5 punc
te (1), Stein (U.R.S.S.), Barczay 
(l^garia) — 4,5 puncte, Benko 
(S.U.A. — 3,5 puncte, Tringov
(Bulgaria) — 3 puncte (2) etc.

în runda a 7-a, Ivkov l-a în
vins pe Farago, Benko pe Jano- 
sevici și Barczay pe Sahovici. 
Stein a remizat cu Damiânovici. 

măream în mine însumi traiec
toria acelui obuz tras de tomul 
ei din prova, separind o dată 
pentru totdeauna istoria Rusiei, 
pînă în clipa exploziei din Piața' 
Palatului de iarnă. Piața Pala
tului, vastă ca și atunci, răs
punde astăzi ochilor cu așchii 
de soare din fiecare piatră a 
pavimentului. Istorie. In pădu
rile apropiate ale Razlivuhii, la 
debarcaderul din golf si sub a- 
dăpostul de paie al Iui Lenin, 
istorie. La Fortăreața Petro
pavlovsk. în celulele ei ascunse 
și mucede, istorie. La Smolnii» 
chiar dacă oamenii intră și ies 
pe ușile actualului isediu al co
mitetului regional de partid, is
toria rămine istorie. La gara 
Finlandskaia, istoria șade sub 
forma celebrei locomotive, ca o 
machetă mare, demodată, trasă 
mai la o parte să aducă aminte, 
în timp ce vremea noastră mișcă 
alte garnituri pe liniile înve
cinate. Pe o stradă, caldarimul 
cenușiu e vrîstat cu pete de 
granit roșu — simbolul bălților 
de singe, jertfele unei coloane 
de manifestant! bolșevici în care 
s-a tras. Istorie. Și pe fiecare 
muche colțuroasă a acestei isto
rii, strinse laolaltă, detaliu cu 
detaliu, de la un capăt la altul 
al Leningradului și al Rusiei 
și-a înscris semnele sale măsu
ra omului care a reunit milioa
ne de gesturi în gesturile sale. 
Niciodată singur, niciodată des
prins de masele cucerite pentru 
aceeași idee, gata să se ofere cu 
orice risc aceluiași țel. Așa a 
fost Vladimir Ilici, iar memoria 
Iui rămine inseparabilă de me
moria comuniunii totale cu po
porul său, devotat unui scop pe 
care istoria încă nu-1 văzuse 
înfăptuindu-se.

Port Leningradului amintirea 
simplă a acestei înțelegeri.

MIRCEA TACCIU

climatice au influențat negativ 
ritmul însămînțărilor ci în pri- • 
mul tind o Seamă de defecțiuni 
organizatorice. La Pischia, de 
pildă. în miezul zilei la sediul 
secției de mecanizare stăteau 
nefolosite 4 tractoare. Ingine
rul-șef al cooperativei, Gh. Ce- 
peu, ne spunea că nu are ce să 
dea de lucru mecanizatorilor, 
pentru că o mașină SPC-6 stă 
descompletată fiindcă o parte 
a ei se găsește la Cerneteaz. 
De fapt, din cele 12 tractoare 
ale secției, lucrau doar 6. în 
această situație mai e de mirare 
că doar 23 .de ha din cele 320 
destinate culturii porumbului 
erau discuite o singură dată și 
semănatul nu începuse ? în a- 
ceeași zi, la Bencecul de Sus, 
stăteau „la umbră" două semă
nători SPC-6 și trei tractoare, 
iar mecanizatorii nu știau la ce 
lucrări au fost repartizați aș
teptând la orele 12 să primească 
ordinul de lucru pentru ziua 
respectivă. De nejustificat e 
atitudinea acelor conducători de 
cooperative agricole și specia
liști din zona de șes a Timișu
lui, care au tărăgănat începe
rea însămințării porumbului 
invocînd veșnicul motiv al con
dițiilor meteorologice și care 
nici acum nu înțeleg că e nece
sară o accelerare a ritmului de 
lucru pentru recuperarea rămî- 
nerilor în urmă. în raza de acti
vitate a S.M.A. Biled erau în
sămânțate în ziua raidului nos
tru abia 70 de hectare din 2 454 
planificate. Unitățile agricole 
deservite de S.M.A. Orțișoara 
însămînțaseră doar 50 hectare 
dintr-o suprafață totală de 
peste 2 400 hectare. Stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii 
din Lenauheim, Cottlob, Periam 
și Varia? însămânțaseră fie
care in unitățile din raza lor de 
activitate între 30 și 80 ha, în 
condițiile în care suprafețele 
rezervate porumbului însumau 
de la 2 000 la 3 900 ha.

încadrarea semănatului în 
perioada optimă presupune ne
cesitatea ca toate semănătorile 
să fie folosite de dimineață cit 
mai devreme, pină seara tîr
ziu. Adică timpul de lucru să 
însemne în fiecare unitate o zi 
lumină. Pentru că în unele uni
tăți, invocindu-se motivul exis
tenței pe tarlale a unor porțiuni 
de terenuri joase cu exces de 
umiditate, nu s-a trecut deloc 
la semănat cu toate forțele, e 
necesară inceperea de îndată a 
semănatului parcelei respective, 
urmând ca la terminarea solei 
să se revină, după ce bineînțe
les s-au creat condiții. Baza 
materială existentă, timpul bun 
de lucru previzibil a se menține 
favorabil in continuare, fac ca 
sarcina de mare răspundere ce 
revine conducătorilor de uni
tăți, specialiștilor, cooperatori
lor și mecanizatorilor — termi
narea însămințării porumbului 
pină la 30 aprilie — să poată fi 
îndeplinită.
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cunoscut, proiectantul Graef Horst, 
de la D.S.A.P.C. Brașov, ignoră o 
măsură utilă de prevedere : asi
gurarea autoturismului. Riscuri 
numeroase îl fac să meargă la 
■’m nunct de lucru al A.D.A.S-
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fapt, în prima jumătate a repri
zei, jocul nu a avut partea lui 
cea mai frumoasă în fața porți
lor, acolo unde jucătorii provoa
că panică și incendiază tribune
le. Primul șut și acela tras de 
Oblak, în afara porții lui Rădu
canu de-abia în minutul 16. Cea 
mai aproape de gol, au mai 
în minutul 33 și se datorează 
celui mai bun jucător de pe te
ren — Djaioi — acesta primește
o pasă de la Georgevici (Sătmă
reanu nu-i la post, de fapt, l-a 
scăpat din vedere pe periculosul 
atacant cam prea mult în acest 
meci, lăsînd greul pe Dinu și 
pe Dan) și norocul a fost că șu
tul s-a dus pe lîngă poartă. Cî- 
teva minute, minate de această 
acțiune șl de îndemnul tribune
lor, gazdele atacă mai insistent 
dar Răducanu este la post si re

cursie cu autobuzul unității, să 
viziteze diferite obiective turis
tice din împrejurimi".

¥
înainte de a încheia acest re

portaj mă simt totuși dator să 
relatez cîteva lucruri despre 
cei doi locotenenți care mi-au 
fost ghizi și pentru care, cunos- 
cîndu-i o dată cu unitatea în 
care-și fac serviciul, încerc un 
sentiment de admirație.

Primul locotenent este locțiito
rul secretarului comitetului 
U.T.C. pe unitate, îl cheamă 
Cornel Simu, foarte tînăr. bru
net, cu o alură atletică, este ti
pul omului hotărît, care, cînd a 
luat o decizie, o duce la înde
plinire cu orice preț. Pe cartea 
lui de vizită s-ar putea trece 
in ordine : comandant de subu
nitate de. frunte, specialist clasa 
I, student la cursurile serale ale 
Institutului politehnic, fondato
rul și animatorul cercului de 
culturism din unitate... Celălalt, 
locotenentul Florin Ghiurițan, 
este, prin contrast. subțirel, 
blond, înclinat spre literatură și 
artă : probabil scrie și versuri, 
nu știu, ceea ce știu' cu sigu
ranță e faptul că în serviciu e 
la fel de energic ca și prietenul 
său. Nu sînt doi ani de cînd co
mandă plutonul, dar toți subor
donații săi sînt specialiști de 
clasă. Ti pasionează munca cu 
oamenii, de aceea a și fost ales 
secretar al biroului unei orga
nizații U.T.C. ; citește mult, 
mai ales cărți de psihologie și 
pedagogie, la toamnă o să dea 
examen la fără frecvență.

P.S. : La data cînd apar a- 
ceste rînduri aflăm că străda
nia tinerilor transmisioniști a 
fost încununată de rezultate 
meritorii : examenele de specia
list de clasă au confirmat buna 
lor pregătire. 90 la sută din ra- 
diotelegrafiștii ciclului al 2-lea 
si peste 95 la sută din telegra
fiști și-au ridicat calificarea cu 
încă o treaptă : 14 plutoane au 
obținut titlul de frunte. Anga
jamentele au fost îndeplinite și 
depășite.
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Congresul al X-lea al P. C. Balgar I «b™™ apropiat
I • Reuniunea de la New York • După vizita

Cuvintarea
r . .

Stimați tovarăși.
, îmi revine plăcuta misiune 
de a vă adresa, in numele Co
mitetului Central al Partidului 

^Comunist Român, al tuturor co- 
‘muniștilor din Republica So
cialistă România, dumneavoas
tră. delegați la cel de-al X-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Bulgar, tuturor comuniștilor, un 
cald salut tovărășesc și de a vă 
exprima, totodată, sentimentele 
de prietenie și solidaritate in- 

■ternâționalistă pe care poporul 
român le nutrește față de po
porul frate bulgar.

• Raportul prezentat, de primul 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
tovarășul' Todor Jivkov. înfăți
șează amplul tablou al realiză
rilor remarcabile obținute de 
poporul, bulgar, precum și pers
pectivele dezvoltării economice 
și sociale a Bulgariei in urmă
torul cincinal.

întregul popor român se 
bucură din toată inima de ma
rile succese dobîndite de harni
cul și talentatul popor bulgar, 
sub conducerea Partidului Co
munist, în făurirea vi'eții sale 
noi. libere și fericite. Datorită 
muncii creatoare, pline de ab
negație a clasei • -muncitoare, 
țărănimii și intelectualității, Re
publica Populară Bulgaria s-a 
transformat îritf-un stat' socia
list cu o economie modernă. îp 
plină dezvoltare, în care știința 
ș; cultura cunosc o înflorire 
continuă, iar nivelul de trai 
material ș; spiritual al poporu
lui a crescut an de an.

tovarășului Gheorghe Pană lui Mahmud Riad in Uniunea Sovietica

in perioada 1966—1970 : se dez
voltă cooperarea în producție și 
cea tehnico-științifică ; schim
burile culturale și artistice ur
mează și ele un curs ascendent.

Noul tratat de prietenie,- co
laborare și asistență mutuală, 
semnat anul trecut la Sofia, 
deschide noi și ample perspec
tive de dezvoltare a relațiilor 
dintre România și Bulgaria, a- 
duce o importantă contribuție la 
continua întărire a legăturilor 
frățești dintre cele două popoa
re, ?.la cauza socialismului și 
păcii în lume.

Tovarăși',
; Remarcăm cu satisfacție și cu 
apest prilej eă intre Partidul 
'Comunist -Român și Partidul 
Comunist Bulgar, între țările . și 
popoarele noaștre s-a statorni
cit și se dezvoltă o rodnică 
colaborare frățească. Prietenia 
djntre popoarele noastre vecine 
are rădăcini adinei și tradiții 
făurite in lupta comună dusă 
secole de-a riadul pentru scu
turarea jugului străin, pentru 
neatirnare și independență . na
țională, pentru eliberarea socia
lă. îri bătăliile duse împotriva 
reacțiunii exploatării și fascis
mului. mișcarea muncitorească 
și socialista din cele două, țări, 
partidele lor comuniste au co
laborat. și' s-ap ’intrajutorat fră
țește. în zilele noastre, cinci cele 
două popoare construiesc noua 
orinduire șocială-și-sînt- anima
te de ideile marxjsm-leninis- 
mului. de țelurile și, aspirațiile 
socialismului, prietenia' rbmâno- 
feulgai-ă cunoaște o etapă nouă, 
superioară de dezvoltare.

O contribuție*' importantă la 
dezvoltarea raporturilor de co
laborare dintre Partidul Comu
nist. Român- și Partidul Comu
nist Bulgar, dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria au 'adus-o și 
întilniriie dintre conducerile de 
partid și de stat, dintre tovarășii 
Nicolae -Ceaușescu și Todor Jiv
kov. Acordul comercial de lupgă 
dprată pentru perioada . 1971— 
1975 prevede o creștere de pes
te 69 la sută față de' volumul 
schimburilor de mărfuri realizat

Stimați tovarăși,
După cum cunoașteți, recent, 

poporul român a făcut bilanțul 
succeselor obținute-în realizarea 
planului cincinal 1966—1970. 
Producția industrială s-a dez
voltat intr-un ritm mediu anual 
de aproape 12 la sută ; produc
ția agricolă a crescut cu ..24 la 
sută ; venitul național a sporit 
cu 45 la sută ; pe această bază, 
a crescut substanțial nivelul de 
trai material și cultural, al în
tregului popor. în prezent, oa
menii muncii din. țara noastră 
întâmpină cea de-a 50-a aniver
sare a creării Partidului Cojnu- 
nist Român, desfășurînd o vastă 
activitate creatoare pentru 
transpunerea in viață a progra
mului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te, adoptat de Congresul al 
X-lea al Partidului. Noul plan 
cincinal 1971—1975 . va constitui 
o nouă etapă importantă pe 
drumul progresului și prosperi
tății României contemporane. 
Partidul și statul nostru înfăp
tuiesc un ansamblu de măsuri 
pentru perfecționarea continuă 
a. relațiilor de producție. îmbu
nătățirea formelor și metode-lor 
de conducere a societății, adîn- 
clreâ democrației socialiste, 
participarea activă a oamenilor 
muncii la elaborarea hotărârilor 
și rezolvarea tuturor probleme
lor ' importante care privesc 
viața țării.

Republica Socialistă România 
situează neabătut Jn. centrul po
liticii sale , externe prietenia și 
alianța frățească cu toate țările 
socialiste. • Colaborarea multila
terală dintre țările, socialiste, 
trebuie să afirme ,cu putere re
lațiile. noi. marx’ist-leniniște, 
internaționaliste, de dâplihă ă- 
galitate între state și' de întra
jutorare tovărășească, să. ducă 
ia înflorirea și propășirea fie
cărei națiuni socialiste, la întă
rirea independenței și' suverani
tății ' fiecărui stat socialist, la 
afirmarea tot mai puternică a 
superiorității .socialismului.

Totodată. România dezvoltă 
raporturi de cooperare cu sta
tele din întreaga,lume. La.baza 
relațiilor sale internațioriale tu 
toate statele, indiferent de o- 
.rîiîduirea socială, - România si
tuează principiile independenței 
și suveranîtății.-naționale. egali
tății in drepturi, neamestecului 
în treburile interne și avanta
jului rgciproc. .

Ca stat 
acordă o 
realizării

european,
importanță1 . . _____ T

securității pe conți-

România 
deosebită

rientul nostru, consideră că este 
necesar să se treacă lâ orga
nizarea de întilniri multilate
rale in vederea pregătirii Con
ferinței general-europene. De 
asemenea, guvernul român mi
litează neobosit pentru îmbună
tățirea climatului politic în 
Balcani. pentru instaurarea 
unor legături de bună vecină
tate și colaborare multilaterală 
intre toate statele din această 
zonă geografică.

Partidul Comunist Român își 
aduce contribuția activă la lup- 

' ta împotriva politicii imperia
liste de dictat și amestec în tre
burile .interne ale altor țări, de 
agresiune și înrobire a popoa
relor. El se pronunță cu fermi
tate. pentru respectarea dreptu
lui sacru al popoarelor de a-și 
hotărî singure soarta, fără nici 
un amestec din afară, potrivit 
voinței și aspirațiilor lor. Țara 
noastră își. manifestă solidari
tatea activă față de cauza 
dreaptă a eroicului popor viet
namez și a celorlalte popoare 
din Peninsula Indochinezâ, vic
time ale agresiunii Statelor U- 
riite ale Americii. Ne pronun
țăm. de asemenea, cu hotârîre 
pentru stingerea tuturor foca
relor de război, pentru rezolva
rea crizei din Orientul Apro
piat pe baza rezoluției Consi
liului de Securitate din noiem
brie 1967.

Partidul nostru dezvoltă legă
turi de solidaritate internațio- 
nalistă cu toate partidele comu
niste și, muncitorești, pe baza 
principiilor marxist-leniniste și 
internaționalismului socialist, 
ale egalității în drepturi și 
neamestecului. în treburile in
terne, a respectării dreptului 
fiecărui partid de a-și elabora 
de sine stătător propria sa po
litică internă și externă. Numai 
respectarea neabătută și înfăp
tuirea in viață a acestor prin
cipii pot duce la depășirea ac
tualelor dificultăți din mișcarea 
comunistă și muncitorească in
ternațională, la refacerea și în
tărirea unității acestei mișcări.

Partidul Comunist Român va 
acționa și in viitor pentru â-și 
aduce contribuția la cauza co
laborării și unității țărilor so- I 
cialiste, a partidelor comuniste j 
și muncitorești, a tuturor forțe- i 
lor antiimperialiste.

• în încheiere. permiteți-mi, 
dragi tovarăși, să vă adresez 
dumneavoastră. Partidului Co-

• munist Bulgar, tuturor comuniș
tilor urări de succes deplin în 
înfăptuirea programului pe care 
îl va adopta Congresul, in ve
derea construirii societății socia
liste dezvoltate în patria dum
neavoastră, pentru prosperitatea 
și fericirea poporului bulgar. i

Trăiască prietenia și colabo
rarea frățească dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul I 
C'omupist Bulgar, dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Populară, Bulgaria, din
tre: poporul român și poporul 
bulgar ! Ș

Trăiască unitatea țărilor so- I 
cialiste, a mișcării'comuniste și | 
muncitorești internaționale, a I 
întregului front antiimperialist ! I

• REPREZENTANȚII celor 
patru mari puteri - Anglia, 
Franța, S.U.A. și U.R.S.S. — 
s-au întrunit marți seara la re
ședința reprezentantului perma
nent al Statelor Unite la O.N.U., 
în cadrul celei de-a 64 reuni
uni, pentru a examina stadiul 
actual al situației din Orientul 
Apropiat. Nu a fost dat' publi
cității nici lin comunicat oficial 
în legătură cu problemele exa
minate. S-a stabilit ca următoa
rea reuniune să aibă loc la 5 
mai, la reședința reprezentantu
lui permanent al Franței pe lin
gă Națiunile Unite.

• GUVERNUL
Arabe Unite a cerut __
Unite o ■ explicație oficială 
legătură cti 
rora' S.U.A.
lului alte 12 
„Phantom",.
M.E.N.

Republicii 
•Statelor 

în 
știrile potrivit că- 
vor furniza Israe- 
bombardiere de tip 

anunța agenția

• DUPĂ
ZA AGENȚIA TASS. la înche
ierea vizitei oficiale în Uniunea

CUM INFORMEA-

Sovietică a lui Mahmud Riad, 
vicepremier și ministru al afa
cerilor externe al R.A.U.. a fost 
dat publicității un comunicat în 
care se arată că. în cursul con
vorbirilor purtate de 
egiptean la Moscova.
abordate probleme ale 
bilaterale, precum și 
internaționale actuale.
afirmat că o pace justă și trai
nică în Orientul Apropiat poate 
fi instaurată numai pe baza 
îndeplinirii tuturor prevederilor 
rezoluției Consiliului de Secu
ritate din 22 noiembrie 1967. Po
trivit comunicatului, s-a relevat 
că politica constructivă a gu
vernului R.A.U. în problemele 
reglementării politice creează 
condiții favorabile pentru in
staurarea unei păci juste în 
Orientul Apropiat. După cum 
se arată în comunicat, a fost 
relevată din nou însemnătatea 
contactelor și a consultărilor 

•dintre guvernul sovietic și gu
vernul R.A.U. în problemele de 
interes reciproc.

ministrul 
au fost 
relațiilor 
probleme 
S-a re

• DELEGAȚIA GRUPU
LUI ROMAN al Uniunii in
terparlamentare, condusă de 
președintele grupului. Mihail 
Levente, care se află in 
Statele Unite într-o vizită 
oficială, a avut miercuri di
mineața o serie de întreve
deri cu oficialități guverna
mentale și membri ai Con
gresului.

în cadrul întrevederilor a- 
vute cu H. B. Scoott, ad
junct al asistentului minis
trului comerțului. și cu 
Carl Albert, președinte al 
Camerei Reprezentanților, au 
fost discutate probleme ale 
dezvoltării legăturilor parla
mentare dintre cele două țări 
și ale contribuției pe care 
parlamentarii o pot aduce la 
dezvoltarea relațiilor bilate
rale și, în special, la promo
varea cooperării economice.

La întrevederi a participat • 
și ambasadorul României la 
Washington, Corneliu Bog
dan.

La prinz. membrii delega
ției române, și ambasadorul 
Corneliu Bogdan au partici
pat la un dejun oferit de 
senatorul John Sparkman, 
președinte al Comitetului 
bancar al Senatului și fost 
președinte al grupului ame
rican al Uniunii interparla
mentare.

Sesiunea Biroului F. S.M.
PARIS 21. — Corespondentul 

A rpres, Paul Diaconescu, trans
mite : Miercuri dimineața, în 
sala de conferințe a hotelului 
„Franței Orly“ au început lu- 
orările sesiunii Biroului Federa
ției Sindicale Mondiale, la care 
participă delegațiile sindicale din 
21 de state. Sindicatele din țara 
noastră sînt reprezentate la a- 
ceastă sesiune de o delegație 
condusă de tovarășul Virgil Tro- 
fin, președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.

în deschidere, a avut loc o șe
dință solemnă consacrată cente
narului Comunei din Paris, în 
cadrul căreia Benoit Franohon, 
președinte al C.G.T. din Franța 
și vicepreședinte al F.S.M., a 
evocat lupta eroicilor comunarzi. 
Despre însemnătatea Comunei 
din Paris au vorbit reprezentanți 
din 13 țări.

Luînd cuvîntul, tovarășul Vir
gil Trofin a subliniat că for
țele democratice progresiste din 
România și-au manifestat solida
ritatea intemaționalistă cu co
munarzii și profundul lor atașa
ment față de idealurile de liber
tate socială. Numeroși români,

îndeosebi tinerj care se aflau la 
studii în Franța, a spus vorbi
torul, au participat direct, ală
turi de revoluționarii francezi, Ia 
luptele pe baricade, și-au jertfit 
viața pentru cauza comună a o- 
menirii muncitoare.

Vorbitorul a arătat, în conti
nuare, că mișcarea muncitoreas
că din România s-a inspirat din 
opera Comunei, oare i-a insuflat 
încredere sporită în viabilitatea 
și justețea ideilor marxiste. Da
torită luptei eroice a clasei mun
citoare, a celorlalte pături pro
gresiste ale populației, sub con
ducerea Partidului Comunist Ro
mân — al cărui semicentenar se 
va sărbători peste puțin timp — 
poporal român își făurește vii® 
torul socialist și comunist în țara 
sa liberă și independentă — a 
subliniat tovarășul Virgil Trofin. 
în ședința de după-amiază, au 
început dezbaterile pe margi
nea raportului prezentat de 
Pierre Jean Gensous, secretar ge
neral al F.S.M. în cursul serii, 
participanții la sesiune au asistat 
la un spectacol festiv consacrat 
Centenarului Comunei din Paris.

a I a

„Lunohod-1 încheierea unei
de activitate

50 DE ANI DE EXISTENȚĂ A
UNIUNII TINERETULUI COMUNIST DIN SPANIA

SOFIA 21. — Corespondență 
de la C. Amariței și Gheor
ghe leva: La Sofia au con
tinuat lucrările celni de-al 

, X-lea Congres al Partidului 
Comunist Bulgar. în cadrul 
dezbaterilor pe marginea ra
poartelor de activitate ale 
C.C. al P.C.B. Comisiei
Centrale de ContTol și Revizie 
și a proiectelor de documente 
ale Congresului, au luat 
cuvîntul numeroși delegați 
care au relevat succesele ob
ținute de poporul bulgar, sub 
conducerea partidului. In con
struirea bazei tehnico-mate- 
riale a socialismului, în dez-

economiei, științei șivoltarea t-------------, T___
culturii. Luînd -cuvîntul, Ivan 
Bașev, ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Bulgaria; 
a făcui: o trecere în revistă 
a activității pe plan extern â 
statului bulgar și a pus în 
evidență principalele preocu
pări de politică externă ale 
țăr i sale. In legătură cu si
tuați?, din Balcani, vorbitorul 
a arătat : „Politica bulgară în 
Balcani se bazează pe recu
noașterea dreptului fiecărui 
popor balcanic de a-și alege 
liber calea dezvoltării sale de 
a reglementa după propria sa

voință treburile sale interne, 
fără nici lin fel de amestec 
din afară, pe respectul inde. 
jifcndențți naționale și al in
tegrității teritoriale a tuturor 
statelor balcanice".

Congresul a fost salutat de 
conducătorii unor delegații 
ale partidelor frățești. In nu- 
piele Partidului Comunist Ro
mân a luat cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., conducătorul 
delegației române.

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
Cea de-a șasea zi de activitate 
lunară a automatului sovietic 
„Lunohod-1“ s-a încheiat. în 
prima parte a zjlei a. șasea lu
nare, „Lunohod-l" a încheiat 
explorarea unui crater cu un 
diametru de 200 metri, unde a 
avut de întîmpinat dificultăți 
deosebite, cauzate de prezența 
unor cratere secundare și a unor 
mari cantități de bolovani. Ie
șind din crater, aparatul s-a pla
sat pe același traseu prin care 
pătrunsese anterior în depresiu
nea studiată. Au urmat apoi 
studierea unui nou crater sele
nar, de marginea căruia automa
tul s-a apropiat spre mijlocul ce
lei de-a șasea zile lunare. Re
zultatele explorării în acest cra
ter. cu pante dintr-un material 
mai afinat, acoperit cu numeroa
se fragmente de roci, prezintă un 
deosebit interes științific. Mane- 
vrînd printre bolovani și crate
re. mai mici, „Lunohod“-1" a 
parcurs circa 100 de metri, pînă 
a ajuns într-un punct în care 
panta atingea o valoare critică 
pentru securitatea aparatului. De 
aici, după ce a transmis o serie 
de imagini prin televiziune, au
tomatul a început un adevărat 
slalom pentru a ieși din labirin-

tul de pietre. Traseul optim a 
putut, fi găsit numai după pre
lucrarea fotogrametrică a clișee
lor transmise anterior. „Echipa
jul" de pe Terra al aparatului a 
trebuit să efectueze manevre de 
înaltă clasă pentru a-1 readuce 
la nivelul cîmpiei selenare dintre 
cratere.

în cursul celei de-a șasea zile 
selenare de activitate au conti
nuat, totodată, observațiile asu
pra nivelului de radiație de pe 
Lună. în intervalul 7~10 apri
lie, aparatura a înregistrat maxi
me pronunțate ale radiației sola
re.

Distanța totală parcursă de a- 
parat de la începutul activității 
pe Lună pînă la finele celei 
de-a șasea zile selenare este de 
8 261 metri.

UN GLORIOS JUBILEU

PARIS

Raportul prezentat de T. Jivkov
Arătând că al X-lea Congres 

al Partidului • Comunist Bulgar 
isi încep» lucrările intr-o at- 
mosferă' activătotodată, săr
bătorească atit în sala congre
sului. cit și în. întreaga țară, 
Todor Jivkov a spus : „Acest 
.țteru este' cîț se poate de fi- 
-esc. Anii care' .au trecut dubă 
Congresul al IX-lea al partic>- 
ui ne umplu inimile de satis- 
acție și mîndrie pentru marile 
succese pe care poporul nostru 
e-a obținut sub conducerea 
’artidului Comunist Bulgar, suc- 
:ese care ne permit să confi- 
;urăm planuri noi, îndrăznețe și 
bsolut realiste pentru viitor".
în continuare. în raport se a- 

ată: „Bulgaria își întemeiază 
elațiile eu' țările socialiste fră- 
ssti pe principiile ferme ale 
iternaționalismului socialist. în 
erioada trecută am reînnoit tră
itele de prietenie, colaborare și 
sistență mutuală cu Uniunea 
ovietică, Polonia. Ungaria, Ce- 
oslovacia ?i România. Am sem- 
at pentru prima oară un ase- 
îenea tratat cu Republica De
mocrată Germană.. Am încheiat 
n tratat de prietenie și colabo- 
ire cu Mongolia. Au cunoscut 
nouă dezvoltare relațiile noas- 

îe cu Cuba și cu. Republica De
mocrată’Vietnam, s-au lărgit re- 
.țiile noastre bilaterale cu 
.P.D. Coreeană. Pr-omovind a- 
mastă linie, partidul și guver- 
jl.depun eforturi și pentru nor- 
alizarea relațiilor interstatale 
t Republica Populară Chineză, 
. pofida unor serioase diver- 
îpțe ideologice și politice". 
Vorbitorul a condamnat vehe- 
ent agresiunea americană din 
ietnam si intervenția în Laos
Cambodgia. precum și incer- 

rea de a concretiza doctrina 
siaticii împotriva asiaticilor", 
în continuare, vorbitorul a de- 
irat că Bulgaria sprijină lupta 
stă a popoarelor arabe și efor
nic îndreptate spre soluționa- 
a pașnică a conflictului din 
lentul Apropiat prin îndepli
nea întocmai a rezoluției Con- 
iului dc Securitate din no- 
nbrie 1967.
Referindu-se la relațiile Bul- 
riei cu țările capitaliste, ra- 
rtul relevă că ele s-au activi- 
t și s-au lărgit. Au devenit 
ii frecvente contactele politi- 

guvernamentale la diferite 
zeluri. Delegații la nivel înalt 
vernamental și de stat bulgare 
vizitat Turcia, Austria. Fin- 

id.a. Japonia, Norvegia. Dane- 
irca și Islanda. Conducătorii 
vernelor și șefii' de stat din

aceste țări și din altele au venit 
în Bulgaria. Referindu-se la pro
punerea cu..privire la convocarea 
conferinței general-europene în 
problemele păcii,, securității și 
colaborării, raportorul a relevat 
ecoul favorabil pe . care, l-au 
avut propunerile țărilor socia
liste în rîndurile opiniei publice 
europene și guvernelor unor sta
te din Europa occidentală. „Șîn- 
tem convinși că în ciuda efor
turilor Statelor Unite și acoli- 
ților lor din. N.A.T.O., confe
rința general-europeană va avea 
loc, deoarece corespunde inte
reselor vitale ale popoarelor eu
ropene și este un imperativ al 
timpurilor în care trăim".

O mare importanță pentru 
îmbunătățirea continuă a cli
matului politic din Europa — a 
spus în continuare vorbitorul — 
au tratatele, semnate în 1970 în
tre Uniunea Sovietică și R.F.G. 
și Polonia și R.F.G.. precum și 
necesitatea de a soluționa favo
rabil problemele dintre R.F.G. 
și R.D.G.. precum și dintre 
R.F.G. și Cehoslovacia. O mare 
importanță pentru îmbunătăți
rea continuă a climatului poli
tic din Europa ar avea re
cunoașterea internațională a 
R.D.G.. normalizarea relațiilor- 
sale cu țările vest-.europene, 
precum și admiterea ei în 
O.N.U. și in alte organizații in
ternaționale.

..Guvernul bulgar — a spus 
mai departe tovarășul Todor 
Jivkov — continuă să depună 
mari eforturi pentru îmbunătă
țirea atmosferei politice în Bal
cani, pentru dezvoltarea relații
lor de bună vecinătate și cola
borării între statele balcanice. 
Cu vecina noastră din' nord — 
Republica Socialistă România 
— am reînnoit nu de mult tra
tatul de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală, __
ordonat planurile pentru noul 
cincinal, am prevăzut o nouă 
creștere importantă a schimbu
rilor de mărfuri. Vom. lărgi și 
pe viitor relațiile multilaterale 
dintre țările noastre vecine, în 
interesul celor două popoare 
aliate și prietene, în interesul 
cauzei noastre socialiste co
mune.

Un 'Capitol special al raportu
lui este consacrat luptei P.C.B. 
pentru construirea bazei teh- 
nico-materiale a socialismului, 
pentru dezvoltarea intensă a 
eoonomiei. „Principala sarcină 
social-economică a celui de-al 
6-lea cincinal — a spus vorbi
torul — este : pe baza folosirii

ne-am co-

mițlti laterale a rezultatelor re
voluției tehnico-științifice. creș- 

- terii' productivității ’ sociale a 
muncii și dezvoltării economice 
rapide să se asigure satisface
rea complexă, și mai deplină, a 

■necesităților materiale și ce- 
. -rințelor spirituale crescînde. 

creșterea conștiinței socialiste".
O bază solidă a înfăptuirii a- 

cestei sarcini o constituie nive
lul pe care l-au atins forțele de 
producție, și relațiile de produc
ție în perioadă de după cel de-al 
IX‘leâ Congres al P.C. Bulgar, 
în această perioadă, fondurile 
fixe de producție au crescut cu 
69 la sută, venitul național a 
sporit cu 52 la sută în compara
ție cu anul 1965. 97.5 la sută
din sporul sau fiind obținut 
prin creșterea productivității 
sociale a muncii.

T. Jivkov a arătat că trăsătu
rile principale ale directivelor 
pentru noul plan cincinal sînt 
intensificarea multilaterală a 
economiei naționale și creșterea 
eficacității ei ; accelerarea pro
gresului tehnico-științific, dez
voltarea și perfecționarea struc
turii .producției sociale și a di
feritelor ramuri ale economiei ; 
linia consecventă spre crearea 
unei producții sociale .modeme, 
proporțional dezvoltate și de 
mare eficacitate. Fondurile fixe 
ale țării vor crește cu 50 la 
sută. iar venitul național cu 
47—50 la sută. Ponderea indus
triei va crește de la 48.8 la sută 
în 1970 la 54.6 la sută in 1975.

Raportul C.C. al P.C.B. a a- l 
cordat. apoi atenție proiectului 
noii Constituții a Bulgariei, care, 
după dezbaterea sa cu întregul 
popor, va fi supusă aprobării 
prin' referendum. „Noua Consti
tuție a Bulgariei, a declarat To- 
dor Jivkov, cuprinde și exprimă 
umanismul real și democratismul I 
societății socialiste; în care omul 
constituie țelul și valoarea su- I 
Pfejhă. Ea constituie baza ju
ridică a dezvoltării puterii sta- I 
tale, a organelor de stat, a drep
turilor și libertăților cetățenilor, I 
e democratismului socialist. A- 
ceașta este constituția făuririi | 
societății socialiste dezvoltate în I 
Bulgaria". j

Una din particularitățile de cea I 
mai mare importanță ale Con- I 
greșului al X-lea, care îi con- I 
feră un caracter istoric, o con- I 
stituie faptul că el va dezbate I 

va adopta noul program al I 
Partidului Comunist Biilgar —al 
subliniat Todor Jivkov. I

Manifestare consa
crata României.

Institutul național de e- 
ducație populară din cadrul 
Secretariatului de stat pen
tru tineret și sport a orga
nizat la 21 aprilie o zi con
sacrată României cu partici
parea a peste 100 de direc
tori dc case de cultură ale 
tineretului și animatori cul
turali din toate 
Franței.

Ziua consacrată 
s-a desfășurat în , 
mei „Educația populară 
România și activitatea cultu
rală". Cu acest prilej a vor
bit atașatul cultural al am
basadei R.S.R. la Paris, 
Gheorghe Baltac. în conti
nuare au luat cuvîntul 
Georges Leandri, director 
pentru educația populară în 
cadrul Secretariatului de 
stat, și Yves Boulogne, direc
torul Institutului național de 
educație populara. Institutul 
a hotărit să organizeze o că
lătorie de informare în toam
na acestui an cu participa
rea a 30 de directori de ca
se de cultură din Franța pen
tru a cunoaște experiența a- 
șezămintelor culturale din 
România.

regiunile

României 
jurul te- 

în

VIORICA DIACONESCU

Paris, 21 aprilie

Situația 
din Pakistan

CARACI 21 (Agerpres). — 
Forțele armate pakistaneze con
tinuă să-și consolideze pozițiile 
deținute în zonele de frontieră 
din sectoarele oriental și occi
dental ale Pakistanului de est — 
relevă un comunicat oficial difu
zat marți la Dacca. Se mențio
nează că trupele guvernamentale 
au prooedat la operațiuni de 
curățire în regiunile apropiate 
de localitățile Brahmanbaria, 
Akhaura, Chaeanga și Meherpur 
și în districtele Comylla și Khus- 
tia. Surse oficiale au precizat, pe 
de altă parte, ca aeroportul de 
la Sylhuet se află în continuare 
sub controlul armatei pakistaneze 
și eă avioanele companiei „Paki
stan International Airlines" au 
asigurat în ultimele zile legătura 
normală între Dacca și locali
tatea amintită.

Printr-un comunicat oficial, 
reluarea activității de către func
ționarii de stat din Pakistanul 
oriental a fost fixată pentru 
miercuri.

• FEDERAȚIA DE GIMNAS
TICĂ A STATELOR UNITE a 
adresat forului similar din 
R.P. Chineză invitația de a 
trimite o echipă la campionatele 
mondiale de gimnastică, ce ur
mează să aibă loc la Miami 
Beach, începînd de la 5 iunie, 
transmite agenția United Press 
International. O invitație simi
lară a fost transmisă sportivilor 
din R.D. Germană Elveția, 
Uniunea Sovietică, Japonia și 
Iugoslavia, menționează agenția 
americană.

Tntîlnire Jedrychowski 
Aichi

• ȘTEFAN JEDRYCHOWSKI, 
ministrul afacerilor externe al 
R.P. Polone, care face o vizită 
oficială în Japonia, a avut o 
întrevedere cu ministrul nipon 
al afacerilor externe. Kiichi 
Aichi. Cei doi miniștri au 
discutat probleme privind re
lațiile dintre Japonia și R.P. Po
lonă, inclusiv cele economice.

Arestări masive la Seu!
• FORȚELE de poliție ale 

armatei din Coreea de sud, 
au arestat, în ultimele zile, 
zeci de persoane Ia Seul 
și Fusan. Printre 
se află numeroși studenți și 
cadre universitare, 
exprimat opoziția 
giniul Pak Cijan Hi. Agențiile 
de presă relevă că acestea sînt 
cele mai masive arestări efec
tuate în Coreea de sud în ulti
mii 25 de ani.

Coreea
ultimele 

la 
cei reținuți

care și-au 
față de, re-r

Lon Noi va forma un 
nou cabinet

LIDERUL ADMINISTRAȚI- 
ȚIEI DE LA PNOM PENH, 
Lon Noi, și-a anunțat miercuri 
intenția de a forma un nou ca
binet, informează agenția Reu
ter. După cum se știe, în ziua 
precedentă, Eon Noi și cabine
tul său își prezentaseră demisia, 
în urma divergențelor semna
late între reprezentanții regi
mului de la Pnom Penh.

Maurice Stans la 
Madrid

• MINISTRUL COMERȚULUI 
AL S.U.A., Maurice Stans, a 
sosit marți la Madrid, venind de 
la Dublin. în capitala Spaniei, 
Maurice Stans va avea convor
biri cu Gregorio Lopez Bravo, 
ministrul afacerilor externe și 
cu Enrique Fontana Codina, mi
nistrul spaniol al comerțului. în 
cadrul acestor întrevederi va fi 
examinat cursul relațiilor eco
nomice dintre cele două țări și 
în special deficitul comercial pe 
care îl înregistrează Spania în 
schimburile cu S.U.A. și care s-a 
ridicat în 1970 la circa 39 mi
liarde pesetas.

T
ineretul comunist 
din Spania sărbă
torește 50 de ani 
de existența a or
ganizației sale. 
Sînt cinci decenii 

de necurmată luptă, de eroism 
și jertfe, cinci decenii în care 
întreaga activitate a organiza
ției s~a contopit cu aspirațiile 
maselor largi ale tineretului 
muncitoresc, țărănesc și studios 
din Spania. Ultima jumătate de 
secol din istoria spaniolă a fost 
zbuciumată : peste această țară 
de o frumusețe tulburătoare 
s-au abătut urgiile războiului, 
vărsările de sînge provocate de 
sălbatice represiuni, frămîntă- 
riie generate de anacronisme
le sociale și politice. Dar în 
fiecare din momentele acestei 
istorii, tinerii comuniști au re
prezentat o forță activă, con
știentă, capabilă de orice sa
crificii, s-au situat în primele 
linii ale frontului.

Drumul parcurs din aprilie 
1921, cînd, într-o epocă de 
efervescență politică, s-a năs
cut organizația și pînă în pre
zent. atestă consecventa cu 
care Uniunea Tineretului Comu
nist din Spania a militat pen
tru înfăptuirea năzuințelor de 
libertate si dreptate socială ale 
generației tinere spaniole. De-a 
lungul deceniilor organizația a 
fost pusă în fața multor încer
cări grele. încă din primii ani 
de existență ai Tineretului Co
munist, în Spania s-a instaurat 
dictatura militară, a lui Primo 
de Rivera, expresie a interese
lor aristocrației moșierești și 
ale oligarhiei financiare. După 
înlăturarea acestei dictaturi au 
urmat ani de neîntrerupte în
fruntări : proclamarea republi
cii, formarea frontului popular, 
bătălia pentru înfrîngerea rebe
liunii militare fasciste. începînd 
din 1936 tinerii comuniști din 
Spania au luat parte la drama
tica rezistență a poporului îm
potriva reacțiunii interne spriji
nite de Germania hitleristă și 
Italia fascistă. A fost o rezis
tență îndîrjită care a durat 32 
de luni, pentru salvarea națio
nală, pentru înfrîngerea fascis
mului. S-au scris atunci pagini 
de eroism pe care istoria Spa
niei democratice și revoluțio
nare le va consemna întotdea
una. în frunte cu Partidul Co; 
munist din Spania, cei mai buni 
fii ai poporului spaniol au pus 
mîna pe arme spre a bara dru
mul fascismului. în acele zile, 
la chemarea Partidului Comu
nist Român, sute de antifasciști 
au plecat în Spania pentru a 
lupta cu arma în mină, în ca
drul brigăzilor internaționale. 
Printre ei se găseau numeroși 
tineri, educați de partidul nos
tru în spiritul internaționalismu
lui proletar.

Pentru poporul spaniol, iubi
tor de libertate și dreptate, su
ferințele n-au luat sfîrșit. Pri
goana și represiunile împotriva 
orțelor democratice, arestările 

și simulacrele de judecată că
rora le-au căzut victimă nenu-

mărați patrioți, n-au putut îm- 
?iedica desfășurarea activității 

ineretului Comunist din Spa
nia, creșterea influenței sale în 
masele largi ale tineretului. Ge
nerația tînără spaniolă s-a afir
mat ca o forță activă în ma
rile lupte populare. Anii din 
urmă au oferit posibilitatea 
măsurării sentimentelor ce ani
mă acest tineret dornic de pro
funde schimbări, hotărit să ob
țină satisfacerea revendicărilor 
sale vitale. Tinerii muncitori au 
fost o prezență remarcabilă în 
mișcările greviste. La sate ti
nerii dovedesc o creștere a 
combativității lor.^ Universitățile 
s-au transformat în focare ale 
luptei antidictatoriale. Nu
meroși tineri au ajuns în temni
țe. Multora le-au fost înscenate 
procese. Au fost cazuri cînd ei 
au ajuns chiar și în fața plu
toanelor de execuție. Dar acest 
tineret îndrăzneț și curajos, 
conștient de forța sa și de 
dreptatea cauzei pentru care 
luptă nu poate fi îngenuncheat. 
Uniunea Tineretului Comunist 
din Spania s-a întărit în focul 
marilor lupte,la școala aspră 
a bătăliilor împotriva dușma
nului. Elias Gutierrez, secreta
rul general al Uniunii Tineretu
lui Comunist din Spania, relata 
„Scînteii tineretului" că orga; 
nizația este compusă din tineri 
între 14—21 ani, dar că majori
tatea membrilor U.T.C.S. au 
16—17 ani. Aproximativ 40 la 
sută din efectivul organizației 
îl reprezintă fetele. Tineretul 
Comunist are structuri organi
zate în toate cele 50 de pro
vincii ale țării. Fiecare comitet 
provincial are o anumită auto
nomie în activitatea sa, dictată 
de condițiile clandestinității. 
Ceea ce caracterizează întrea
ga activitate a organizației este 
grija de a răspunde preocupă
rilor și specificului tineretului, 
legătura strînsă cu realitățile, 
spiritul creator, receptivitatea 
față de cerințele noului, refuzul 
sectarismului, a viziunilor în
guste, simpliste. în declara
ția Tineretului Comunist din 
Spania data publicității cu 
prilejul împlinirii a 50 de 
ani de existență a organizației,

se dă răspuns la întrebarea : 
Ce au de făcut tinerii ? Răs
punsul este fără echivoc : „O 
singură soluție ne rămîne : să 
luptăm pentru cucerirea drep
tului la muncă, la cultură, la 
folosirea timpului liber, pentru 
satisfacerea revendicărilor
noastre".

După cum se arată în decla
rație, pentru împlinirea aspira
țiilor de libertate și dreptate 
„se impune ca o necesitate im
perativă unirea tuturor forțelor 
tineretului, a tuturor tinerilor 
spanioli care vor să se pună 
capăt franchismului. Tineretul 
Comunist din Spania propune 
un Manifest al tineretului menit 
să unească pe baza acestor o- 
biective majoritatea tineretului. 
Această unitate, această luptă 
— se arată mai departe în de
clarația adresată tineretului 
Spaniei —- ne interesează pe 
toți. Pe tine, pentru că ești tînăr 
și reprezinți viitorul țării. Pe 
tine, pentru că dreptatea și li
bertatea îți sînt dragi. Pe tine, 
pentru că aspiri către socia
lism".

Utecișfii, întregul tineret din 
țara noastră urmăresc cu sim
patie. și profundă solidaritate 
activitatea pe care Uniunea Ti
neretului Comunist din Spania 
o desfășoară în condițiile grele 
ale ilegalității, alături de for
țele progresiste în frunte cu 
partidul comunist pentru o 
Spanie liberă și democratică. 
Uniunea Tineretului Comunist 
din România acordă o deose
bită apreciere relațiilor sale de 
frățească colaborare cu Uniu
nea . Tineretului Comunist din 
Spania, relații care reflectă 
prietenia și solidaritatea noas
tră militantă.

Cu prilejul marii sărbători a 
Tineretului Comunist din Spa
nia, utecișfii, tineretul României 
socialiste adresează tovarășilor 
noștri spanioli urarea de a ob
ține noi biruințe în lupta pe 
care o desfășoară sub semnul 
idealurilor de libertate, demo
crație și socialism.

M. RAMURĂ

Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a creării Uniunii Tineretu
lui Comunist din Spania, Comitetul Centrai al Uniunii Tineretului 
Comunist din România a trimis o telegramă C.C. al U.T.C.S. în 
care se spune printre altele :

„In cei 50 de ani de activitate, Uniunea Tineretului Comunist 
din Spania, sub conducerea Partidului Comunist, s-a aflat mereu 
în primele rînduri ale luptei împotriva imperialismului, fascismu
lui și reacțiunii, pentru apărarea intereselor vitale ale tineretului 
spaniol, pentru drepturi și libertăți democratice, pentru pace și 
progres. Neuitate vor rămîne în istoria Uniunii Tineretului Comu
nist din Spania faptele eroice săvîrșite de tinerii comuniști, alături 
de forțele muncitorești și democratice spaniole, în anii grei ai 
războiului național-revoluționar, dus împotriva fascismului.

Ne face o deosebită plăcere să constatăm că între organizațiile 
noastre de tineret, între tineretul român și tineretul spaniol pro
gresist s-au statornicit și consolidat de-a lungul anilor, în cadrul 
luptei comune împotriva exploatării și oprimării, a imperialismu
lui și fascismului, pentru pace și progres, relații de strînsă priete
nie și solidaritate militantă, care cunosc o continuă dezvoltare.

Folosim acest prilej pentru a reafirma sprijinul nostru deplin 
față de lupta curajoasă pe care Uniunea dv„ tineretul comunist 
spaniol o duc, în condițiile grele ale ilegalității, alături de alte , 
forțe progresiste, pentru libertate națională și socială, împotriva 
fascismului și reacțiunii, pentru o Spanie liberă și democratică, în 
care aspirațiile de pace și progres ale poporului și tineretului 
spaniol să-și găsească împlinirea".

• PREȘEDINTELE GEOR
GES POMPIDOU a făcut o 
declarație la Palatul Elysee, 
în fața membrilor Consiliului 
Superior pentru problemele 
militare. Evocînd elementele 
politicii apărării definite de 
generalul de Gaulle, preșe
dintele Pompidou a subliniat 
că Franța nu trebuie „să se 
resemneze la rolul de auxi
liar al altor țări" în proble
mele securității sale. Desi
gur, nu se pune problema 
de a nega necesitatea ca 
Franța să încheie alianțe, 
„dar convingerea noastră pro
fundă este că o țară care lasă 
în seama altora înfăptuirea 
securității sale, este condam
nată să-și piardă pină și apa
rența existenței sale inde
pendente".

Premierul finlandez in U.R.S.S.
MOSCOVA 21 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul la un dineu oferit 
de ambasadorul Finlandei la 
Moscova, cu prilejul vizitei în 
U.R.S.S. a lui Ahti Karjalainen, 
Alexei Kosîghin a relevat că, în 
cursul convorbirilor pe care le-a 
avut cu premierul finlandez au 
fost abordate probleme ale întă
ririi securității europene. Uniu
nea Sovietică și Finlanda, a spus 
el, depun eforturi pentru pregă
tirea conferinței general-europe- 
ne, care ar constitui un aport 
important la cauza destinderii 
internaționale și întăririi păcii 
generale. Conferința, a subliniat 
Alexei Kosîghin, ar ooritribui,

fără îndoială, nu numai la creș
terea încrederii în Europa, ci ar 
ajuta și la organizarea unei co
laborări economice și tehnico- 
științifice ample între țările eu
ropene.

La rîndul său, premierul Kar
jalainen a arătat că guvernul 
Finlandei intenționează să conti
nue activitatea pentru înlătura
rea piedicilor care stau în calea 
realizării unei mai mari înțele
geri internaționale în problema 
convocării conferinței ' general- 
europene, astfel îneît această în
țelegere să ducă la rezultate con
crete.
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