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Astăzi sosește în Capitală delegația 

de partid și guvernamentală 

a R.P. Ungare

JĂNOS KADAR,
prim-secretar al C. G al P. M. S. U.

ÎNCHEIEREA CELUI DE-AL ll-LEA CONGRES AL UNIUNII
NATIONALE A COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE

Tovarășul Janos Kadar, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, s-a 
născut la 26 mai 1912, într-o 
familie de țărani săraci. De 
timpuriu, la vîrsta de 17 ani, 
a intrat în mișcarea muncito
rească. In anul 1932, a deve
nit membru al Partidului Co
munist. De mai multe ori a 
fost arestat.

După eliberarea țării, tova
rășul Janos Kadar a organi
zat miliția democratică. Timp 
de mai mulți ani, a fost se
cretarul organizației din Bu
dapesta a Partidului Comu
nist Ungar, apoi a devenit 
ministru al afacerilor interne. 
La Congresul al III-lea al 
Partidului celor ce muncesc 
din Ungaria a fost ales se
cretar general adjunct al par
tidului. în 1951 a fost arestat 
ne. baza unor acuzații false. 
Tovarășul Janos Kadar este 
apoi reabilitat. Este ales se
cretar al Comitetului de par
tid al sectorului 13 al Capi
talei, iar, după aceea, prim- 
secretar al Comitetului de 
partid al județului Pest. în 
iulie 1956, este ales membru 
al Biroului Politic și secretar 
al conducerii centrale a Par
tidului celor ce muncesc din 
Ungaria.

Bun venit i nai fi lor oaspeți 
din Ungaria prietenă!

Astăzi, începe vizita oficia
lă de prietenie pe care o va 
întreprinde în țara noastră, la 
invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân și a Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, delegația ungară 
de partid șl guvernamentală, 
condusă de tovarășul Jănos 
Kâdâr, prim secretar al C.C. 
al P.M.S.U.

Vizita înalților oaspeți un
gari reprezintă o expresie a 
cursului ascendent al relații
lor de prietenie și colaborare 
multilaterală dintre țările 
noastre, o mărturie a dorinței 
comune de a extinde și diver
sifica legăturile ce unesc Re
publica Socialistă România și 
Republica Populară Ungară.

România militează activ 
pentru a adinei legăturile cu 
țările frățești, considerînd că 
colaborarea largă și întraju
torarea dintre țările socialiste 
au o mare însemnătate pentru 

în timpul contrarevoluției, 
a inițiat reorganizarea parti
dului și formarea guvernului 
revoluționar muncitoresc-ță- 
rănesc, al cărui președinte a 
fost în 1958 și între anii 
1961—1965. Din 1957, este 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar. Din 
noiembrie 1965. este membru 
al Consiliului Prezidențial al 
R.P. Ungare. Este deputat al 
Adunării de Stat.

Tovarășul Janos Kadar a 
fost oaspetele țării noastre de 
mai multe ori și s-a întîlnit 
în repetate rînduri cu condu
cătorii de partid și de stat ai 
Republicii Socialiste România.

Conducător al partidului și 
om de stat, tovarășul Janos 
Kadar desfășoară o bogată ac
tivitate în slujba operei de 
edificare a socialismului în 
Republica Populară Ungară, 
pentru întărirea continuă a 
colaborării și prieteniei fră
țești dintre țările socialiste, 
pentru cauza colaborării in
ternaționale și a păcii în lume.

Pentru merite deosebite în 
activitatea sa, i s-a conferit, 
în 1962, titlul de Erou al 
muncii socialiste al Republicii 
Populare Ungare. în 1964 a 
fost decorat cu „Ordinul Le- 
nin".

progresul fiecărei țări socia
liste, al cauzei socialismului 
în general. In ultimii ani co
laborarea româno-ungară a 
înregistrat un curs pozitiv pe 
linia întăririi relațiilor pe plan 
politic, a intensificării schim
burilor în domeniul economi
ei, științei, tehnicii și cul
turii. Dezvoltarea relațiilor 
româno-ungare corespunde 
pe deplin intereselor vitale 
ale celor două popoare, 
intereselor socialismului și 
păcii. La baza acestor relații 
se află comunitatea de orîn- 
duire, ideologie și țeluri, prin
cipiile marxism-leninismului 
și ale internaționalismului pro
letar, ale respectului suvera
nității și independenței națio
nale, neamestecul în treburile 
interne, egalității în drepturi 
și avantajului reciproc. Facto
rul fundamental al dezvoltării 
colaborării dintre cele două 
țări socialiste îl constituie

JENO FOCK,
președintele guvernului revoluționar 

muncitoresc-țărănesc ungar

Tovarășul Jeno Fock, pre
ședintele guvernului revoluțio
nar muncitoresc-țărănesc un
gar, s-a născut la 17 mai 1916. 
A fost mecanic. Din 1932, este 
membru al Partidului Comu
nist. Din anul 1937 a lucrat 
ca membru al Comitetului 
Național al Tineretului. A 
fost arestat în 1940, curtea 
marțială condamnîndu-1 la 
trei ani închisoare.

După eliberarea țării, în
deplinește mai multe funcții 
de răspundere pe linie de 
partid și de stat. în perioada 
1952—1954, a fost adjunct al 
ministrului industriei meta
lurgice și construcțiilor de 
mașini. între anii 1955—1957, 
a fost secretar al Consiliului 
Național al Sindicatelor și ad
junct al secretarului general.'

trainicile legături dintre Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Muncitoresc Socialist Un
gar, legături care cunosc o 
constantă intensificare. Vizita 
conducătorilor de partid și de 
stat ungari deschide noi per
spective cooperării dintre ță
rile noastre.

Poporul român, tînăra sa 
generație, care urmăresc cu 
simpatie remarcabilele reali
zări ale construcției socialiste 
din țara vecină, adresează so
lilor Ungariei prietene tradi
ționala urare de bun venit. 
Tineretul patriei noastre. îm
preună cu întregul popor, își 
exprimă convingerea că a- 
ceaslă vizită — eveniment 
important în cronica relațiilor 
dintre cele două popoare — 
va contribui la întărirea prie
teniei și colaborării tovără
șești dintre Republica Socia
listă România și Republica 
Populară Ungară. 

între 1958—1967, este deputat 
al județului Gyor.

După contrarevoluția din 
1956, a luat parte la reorga
nizarea partidului. Din fe
bruarie 1957, este membru al 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Socialist 
Ungar, iar din iunie 1957 este 
membru al Biroului Politic, 
între anii 1957—1961, a fost 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar. La 13 sep
tembrie 1961, este ales vice
președinte al guvernului re
voluționar muncitoresc-țără
nesc ungar, iar la 14 aprilie 
1967 a fost ales președinte al 
acestuia.

Anotimpul 
studenției

...Venise toamna, era noapte, 
pe peron. Mame, tați, bunici 
dădeau „bobocilor“ ultimele sfa
turi și recomandări înainte de 
plecarea într-o călătorie a că
rei însemnătate, noi — amețiți 
de bucurie — n-o puteam per
cepe imediat. îmi aduc aminte 
că nu toți cei din tren erau 
studenți, dar atmosfera îi mo
lipsise. Buna noastră dispoziție, 
optimismul nostru, veselia fă
ceau din trenul acela un tren 
al studenților.

Scena din gară — o mani
festație de tinerețe și entuziasm 
— are loc la sfîrșitul fiecărei 
vacanțe, cînd fiecare din tre
nurile ce pornesc către cele 18 
centre universitare ale țării de
vine un tren al studenților.

îmi aplec ochii peste un arti
col din 1932 al lui Eugen Je- 
beleanu intitulat „Mizerii stu
dențești“ : „Va începe o dată cu 
toamna un nou an universitar. 
Intr-o vreme cînd numai grija 
pardesiului îți produce coșma
ruri, curajul de a continua «ă 
fii student este egal cu un ero
ism al desnădejdii".

Comitetului Central
al Partidului Comunist Român,
tovarășului NICOLAE

Congresul al Il-Iea al Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Producție, în nu
mele celor 7 milioane de cooperatori, al în
tregii țărănimi, își exprimă atașamentul ne
țărmurit față de Partidul Comunist Român, 
deplina adeziune față de politica sa internă 
și externă, politică clar văzătoare, profund 
științifică, a cărei aplicare a permis poporu
lui nostru să obțină victorii de seamă în o- 
pera de edificare a României socialiste, a ri
dicat la cote tot mai înalte prestigiul inter
național al patriei noastre.

Reunind reprezentanții țărănimii coopera
tiste din întreaga țară — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — Congresul 
a analizat cu înaltă responsabilitate activita
tea desfășurată de cooperativele agricole și 
uniunile cooperatiste pentru înfăptuirea poli
ticii partidului și statului de intensificare și 
modernizare a producției în această impor
tantă ramură a economiei românești. Pe a- 
ceastă bază. Congresul a stabilit ca uniunile 
cooperatiste și consiliile de conducere ale coo
perativelor agricole, să desfășoare o activi
tate susținută pentru mobilizarea întregii ță
rănimi, pentru folosirea rațională a întregului 
fond funciar, ridicarea capacității productive 
prin executarea unui volum sporit de hidroa
meliorații și utilizarea judicioasă a bazei teh- 
nico-materiale, în vederea creșterii continue 
a belșugului de produse agricole, sporirii 
contribuției agriculturii cooperatiste la for
marea venitului național, la ridicarea nivelu
lui de viață al celor ce muncesc.

Uniunile cooperatiste vor pune în centrul 
activității lor dezvoltarea conștiinței socia
liste a țărănimii, în spiritul ordinei și disci
plinei, al hărniciei și cinstei, pentru formarea 
trăsăturilor eticii corespunzătoare noilor re
lații statornicite în satul contemporan, în o- 
rinduirea noastră socialistă.

Pentru înțelepciunea, abnegația și exigența 
cu care conduceți destinele întregii țări, pen
tru perspectiva luminoasă Pe care politica 
partidului și statului o deschide progresului 
agriculturii cooperatiste, satului românesc, 
pentru indicațiile prețioase date de dumnea
voastră și cu acest prilej, participanții Ia 
Congres, ca împuterniciți ai oamenilor mun
cii de la sate, vă adresează, din inimă, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai 
vii mulțumiri și recunoștința lor nețărmurită.

In numele țăranilor cooperatori, al întregii 
țărănimi din patria noastră, ne exprimăm 
hotărîrea fermă ca, sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, să înfăptuim 
cu toată răspunderea sarcinile deosebit de 
importante care revin agriculturii coopera
tiste în lumina Directivelor Congresului al 
X-lea al P.C.R., a expunerii rostite de dum
neavoastră în fața reprezentanților țărănimii 
— document de excepțională importanță teo
retică și practică, program prețios pentru 
activitatea noastră de viitor.
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Acum patruzeci de ani a păși 
pragul facultății însemna pur 
și simplu un act de curaj. în
ceputul unui an universitar era 
pentru studentul acelor vremi 
prilej de îngrijorare și de fră- 
mîntări la gîndul tuturor „mi
zeriilor studențești“ ce le va fi 
avut de îndurat. Se punea pro
blema taxelor, problema hra
nei, a îmbrăcăminții și a chi
riei

— SINTETI STUDENTA?!
— DE UNDE ȘTIȚI?

Studentul de azi încearcă 
să-și clădească în minte (reme- 
morînd cele citite în cărți sau 
povestite de oameni care au 
trăit acele timpuri) imaginea 
studentului de odinioară : un 
t.înăr slab, cu fruntea palidă și 
obrajii supți, uneori tuberculos, 
purtînd un pardesiu cu mîneci- 
le roase, hrănindu-se zile în șir 
cu pîine goală, locuind într-o 
cămăruță de mansardă sau sub
sol, un tînăr pe care privindu-I 
vecinii își șopteau : „e student, 
săracu’".

Vizita secretarului general 
al Partidului Comunist Român, 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, în Republica 
Algeriană Democratică și Populară

La invitația președintelui 
Consiliului Revoluției, preșe
dinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Algeriene 
Democratice și Populare, 
Houari Boumediene, secreta
rul general al Partidului Co
munist Român, președintele

FIECARE UTECIST—FRUNTAȘ ÌN PRODUCȚIE, MODEL IN COMPORTARE

Linia tehnologică 
disciplinei

f-am căutat !n locul cel mal 
sigur unde trebuiau să fie gă
siți — la mașinile lor. Dar nu 
erau. I-am așteptat pentru că 
cineva îmi spusese că totuși vor 
apare, dacă nu imediat, la sfîr
șitul programului mai mult ca 
sigur pentru că trebuie să-și ia 
servietele. Intr-adevăr cu vreo 
zece minute înainte de încheie
rea schimbului. Aurică Toader 
își arată chipul zîmbitor și ne
vinovat Mai circumspect, cole
gul, prietenul și consăteanul 
său din Bran, Nelu Obancea, 
văzîndu-ne lîngă mașina Iui și 
cum știa că nu invitase pe ni
meni pentru ora aceea i s-a pă
rut ceva suspect și ne-a lăsat să 
așteptăm mai departe. Timp care 
l-am petrecut într-o lejeră con
versație cu Aurică.

— Cit ai realizat azi ?
— N-aș putea spune cu toată 

precizia. De fapt, n-am făcut 
nimic. M-am recreat puțin și 
acum îi dau drumul.

— Schimbul s-a terminat deja.
— înseamnă că trebuie să

Un pasaj din același articol 
exemplifică și completează a- 
ceastă imagine : „Nu mai de
mult decît în primăvara care a 
trecut, poate ați citit și dv. la 
„Mica publicitate" anunțul dat 
de un student în medicină, care 
făcea apel disperat la binevoi
tori, cerînd să i se facă poma
nă o pereche de pantofi, o hai
nă și niște ghete : îl găsise ano
timpul cald în palton și neîm
brăcat pe dedesubt. Ei bine, bă
iatul acesta, de o rîvnă nemai- 
întîlnită, își cițtiga o masă făcînd 
pe garderobierul la cantină. Iz
butise astfel să nu moară de 
foame. îmbrăcămintea însă este 
un lux și primăvara îl surprin
sese cu palton, dar fără haine 
și fără celelalte, care acoperă 
chiar și goliciunea celor din a- 
zilul de noapte".

Caut să mi-1 închipui pe tî- 
nărul care, în primăvara anu
lui 1931, cerea de pomană prin

ELENA NESTOR 
studentă

(Continuare în pag. a IV-a) 

Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, va efectua o vizită 
oficială, de partid și de stat, în 
Algeria, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în luna mar
tie a.c.

merg acasă. Mă odihnesc, și 
mîine cu forțe proaspete voi re
cupera restanța de azi.

(Alți zece tineri anchetați de 
aceeași vîrstă și din aceeași sec
ție realizaseră în ziua respec
tivă între 70 și 90 lei).

— Luna trecută cît ai cîști- 
gat ?

— 480 lei.
(Majoritatea colegilor cîștigă 

lunar în jur de 1 700—2 000 lei).
— Și acum te descurci ?
— Foarte bine. O sută de lei 

?e duminică îmi este de-ajuns. 
n rest, am totul acasă.
Oprim discuția aici. Ea a fost, 

credem,, edificatoare, a conturat 
cu claritate un portret, o fizioAngajamentul

Chipuri de uteciști. A doua filâ de blocnotes : o noapte 
cu.somn adînc. Lui Vasile S. îi mersese vestea câ ar fi un 
băiat de treabâ și un foarte-foarte înțelegător șef de echi
pă. înțelegător — în sensul că mai trecea cu vederea cîte 
o absență, mai. lucra el în locul altora, iar cînd maistrul 
întreba : „Cine-i vinovat pentru întîrzieri ? — pentru lucrul 
de mîntuială ?" Vasile S., văzînd că nimeni nu se grăbește 
(a autocritică, se grăbea el... Chiulangii, cîți erau pe șantier, 
își doreau din toată inima un asemenea șef de echipă, iar 
Vasile S. se-nduioșa ușor de soarta unora dintre ei, și-i ac
cepta — convins că într-o bună zi va reuși să-i aducă pe 
drumul cel bun. Era plin de nobile intenții acest Vasile S. 
în loc de opf ore, muncea zece și douăsprezece, vrînd s-a- 
copere lenea a cinci vlăjgani. Cu duhul blîndeții, numai cu 
duhul blîndeții — nu izbuti nimic. Atunci se gîndi să-i mai 
ia la rost și să scape de vreo doi dintre ei. Dar vlăjganii 
se uniră împotriva lui, și pînă la urmă, dorind aplanarea 
conflictului Vasile S. își făcu o severă autocritică. învins, 
băiatul .de treabă și foarte-foarte înțelegător se gîndi că 
nu-i mai rămîne altceva de făcut decît să se transfere pe 
un alt șantier, unde să-și aleagă oamenii după cele mai 
severe criterii. Găsi niște motive, altele decît cele adevă
rate, și obținu promisiunea că în cîteva zile va fi liber să 
plece unde-i dorește inima. Nici o încercare de a-l reține, 
nici un regret. Cine să regrete un șef de echipă care nu-și 
face datoria ? Era prima înfrîngere a lui Vasile S. Dar iată 
că se petrecu ceva neașteptat : aflînd de intențiile lui Va
sile S., vlăjganii se îngrijorară ca niște alungați din para
dis. îngrijorarea îi făcu să-l înghesuie pe Vasile S. într-un 
colț al camerei de baracă și să-i spună așa •• „De-aici nu 
se pleacă fără învoirea noastră ! înțeles Cum nu voia să 
înțeleagă amenințările, Vasile S. s-a ales cu ușoare contu
zii... N-a zis nimic, nu s-a dus să reclame. Peste două zile, 
se va departe de-aici, printre oameni de treabă,
lată însă că a doua zi dimineața, cu vreun sfert de oră 
înainte de începerea lucrului, înfrînți, pocăiți, cei cinci i-au 
înmînat o scrisoare-angajament. Sub semnătură, se anga
jau să-l.asculte pe șeful lor de echipă, în nici o împrejurare 
să nu-i iasă din vorbă și să lucreze așa cum scrie la carte...

(Continuare în pag. a IV-a)

Miercuri. în ultima zi a celui 
de al II-lea Congres al Uniunii 
Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție, lucrările 
s-au desfășurat în plen.

Au participat tovarășii Manea 
Mănescu, Gheorghe Pană.
Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin, Leonte Răutu, Miron 
Constantinescu, Mihai Dalea, 
Mihai Gere, Cornel Burtică.

La sosirea în sală conducătorii 
de partid și de stat au fost sa
lutați cu aplauze.

în sală se aflau, de asemenea, 
numeroși invitați — membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului. repre
zentanți ai unor instituții cen
trale și organizații de masă și 
obștești.

Au asistat delegațiile de peste 
hotare care iau parte la lucră
rile Congresului.

La deschiderea ședinței, pre
ședintele prezidiului a adresat, 
în numele Congresului, căldu
roase mulțumiri delegațiilor 
străine, participante la lucrări, 
pentru mesajele de prietenie a- 
adresate Congresului și coope
rației agricole din țara noastră, 
precum și pentru darurile sim
bolice oferite Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de 
Producție din partea organiza
țiilor pe care le reprezintă.

S-a anuntat apoi că au fost 
adresate Congresului felicitări 
și urări de succes din partea 
Alianței Cooperatiste Interna
ționale, Ministerului Agricultu
rii din R.P. Albania, Uniunii 
Naționale a Fermierilor din 
Anglia, Comitetului Central 
Cooperatist din Danemarca, U- 
niunii întrajutorării Țărănești 
din R.D. Germană, Uniunii 
„Raiffeisen“ din R.F. a Germa
niei. Comitetului de Adminis
trație al Cooperativelor Agrico
le de pe lingă Comitetul Agri
col Central din R.D. Vietnam.

Președintele prezidiului a 
mulțumit, de asemenea, pentru 
urările adresate.

Mesajele și urările de succes 
adresate Congresului de dele
gațiile străine participante la 
lucrări, de organizațiile agricole 
cooperatiste și țărănești și de 
instituțiile de peste hotare sint 
o expresie a sentimentelor de 
prietenie și stimă pe care a- 
ceste organizații le nutresc față 
de. cooperația agricolă din Ro
mânia, o manifestare a relațiilor 
de colaborare promovate în in
teresul păcii și progresului în 
lume.

Au continuat apoi dezbaterile 
generale la punctele înscrise pe 
ordinea de zi a Congresului. Au 
luat cuvîntul tovarășii : Vasile 
Boldea, președintele cooperati
vei agricole de producție din 
comuna Fizeș, județul Caraș- 
Severin. Cornel Bernat, preșe
dinte și inginer-șef al coopera
tivei agricole de producție din 
comuna Vărăști, județul Ilfov, 
Rozina Briiss. cooperatoare din 
comuna Apoldu. județul Mureș, 
Constantin Bădiță, președintele 
cooperativei agricole de produc
ție din comuna Salcia, județul 
Mehedinți, Angelo Miculescu,

(Continuare în pag. a ll-a)

nomie, o concepție: portretul 
tînărului din categoria celor 
pentru care munca n-a devenit 
o necesitate, pentru care munca 
n-a devenit o sursă de existență 
ci o obligație neplăcută. Obli
gație impusă fie de faptul că 
absolviseră un curs de calificare 
sau o școală profesională care 
altfel le pretinde despăgubiri, 
fie impusă de familie pentru a 
fi și ei într-un fel, în rînd cu 
ceilalți oameni. Din păcate ca
zul relatat nu e singular în Fa-

ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a IV-a)

de NICOLAE ȚIC
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(Urmare din pag. I) 
ministru-secretar de stat Ia Mi
nisterul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor, Pavel 
Turcu, președintele cooperativei 
agricole de producție din co
muna Totești, județul Hunedoa
ra, Clara Popescu, șefă de fer
mă. secretară a Comitetului 
UTC la cooperativa agricolă de 
producție din comuna Ograda, 
județul Ialomița, Ioan Coroiu, 
președintele Uniunii Județene a 
Cooperativelor agricole dc pro
ducție — Arad, Nicolae Mitruț, 
președintele cooperativei agri
cole de producție din comuna 
Șutești, județul Vilcea, Viorica 
Roman, președintele cooperati
vei agricole de producție din 
comuna Tăuți-Măgheruș, jude
țul Maramureș, Simion iloro- 
beanu. președintele cooperativei 
agricole de producție din co
muna Domnești, județul Argeș, 
Constantin Apetrei, secretar al 
Comitetului comunal de partid 
— Roznov, județul Neamț, Ia- 
cob Săplăcan, președintele coo
perativei agricole de producție 
din comuna Braniștea, județul 
Bistrița-Năsăud, Cornelia Di- 
ncscu, secretară a Consiliului 
Național al Femeilor, Fătu Soca- 
riceanu. Erou al Muncii Socia
liste, președintele cooperativei 
agricole de producție din co
muna Ianca, județul Brăila, 
Margareta Roman, inginer-șef 
și vicepreședinte al cooperativei 
agricole de producție din co
muna Topalu, județul Con
stanța. Nicolae Babici, director 
general al Direcției județene a 
agriculturii, industriei alimenta
re și apelor — Satu Mare, La- 
zăr Berindan, director al Sta
țiunii pentru mecanizarea agri
culturii — Beiuș, județul Bihor, 
Ion Popescu, secretar al C.C. al 
UTC, Konya Zoltan. președin
tele cooperativei agricole de 
producție din comuna Turia, 
județul Covasna, Ion Lăceanu, 
secretar al Comitetului comunal 
de partid — Gîrbovi, județul 
Ilfov și Aurelia Jianu, șefă de 
fermă la cooperativa agricolă 
de producție din comuna Izbi- 
ceni. județul Olt.

Președintele Prezidiului a a- 
nunțat. că la discuții s-a înscris 
un mare număr de delegați și 
invitați din care in plenul Con
gresului și pe comisii au luat 
cuvîntul 624.

Congresul a aprobat, în una
nimitate. Darea de seamă a 
Consiliului Uniunii Naționale și 
sarcinile ce revin cooperative
lor agricole de producție și u- 
niunilor cooperatiste pentru în
făptuirea hotărîrilor Congresu
lui al X-lea al P.C.R. și a pla
nului cincinal de dezvoltare a 
agriculturii cooperatiste in pe
rioada 1971—1975. precum ți Ra
portul Comisiei de Revizie.

Tovarășul Gheorghe Popa a 
prezentat, apoi, concluziile co
misiei de amendamente la pro
iectele statutelor. pe baza 
proounerilor făcute in ca
drul dezbaterilor la Congres.

Cu amendamentele propuse, 
Congresul a adoptat. în unani
mitate. Statutul cooperativei 
agricole de producție. Statutul 
uniunilor cooperativelor agri
cole de producție, ți Statutul 
Casei de pensii ți asigurări so
ciale.

Tn continuare, tovarășul Bela 
Cseresnyes a prezentat propu
nerile Comisiei de Rezoluție 
formulate potrivit observațiilor 
făcute cu prilejul discuțiilor.

Intr-o atmosferă entuziastă, 
participanții au adoptat, în una
nimitate. Rezoluția celui de-al 
ll-lea Congres al Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție.

Trecîndu-se la ultimul punct 
de pe ordinea de zi, Congresul 
a ales, prin vot secret, Consi
liul Uniunii Naționale, a Co
operativelor Agricole de Pro
ducție, alcătuit din 251 de mem
bri și 24 membri supleanți., pre
cum și Comisia de revizie a 
Uniunii, alcătuită din 17 mem
bri.

în prima sa ședință plenară, 
Consiliul a ales Comitetul Exe
cutiv, Biroul său permanent ți 
a desemnat Comitetul Casei de 
pensii și asigurări sociale. Pre
ședinte al Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție a fost ales tovarășul 
Gheorghe Petrescu, iar preșe
dinte al Comitetului Casei de 
pensii și asigurări sociale a fost 
desemnat tovarășul Vasile 
Vaida.

în ședința de constituire a 
Comisiei de Revizie a fost ales 
președinte tovarășul Ștefan 
Matei.

într-o atmosferă însufleți- 
toare s-a dat apoi citire telegra
mei adresate Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. de participanții la 
Congres.

întrunind asentimentul una
nim și entuziast al miilor de 
delegați și invitați, textul tele
gramei a fost aplaudat îndelung, 
în sală se aud ovații și urale 
îndelungi. Se scandează, se ova
ționează pentru Partidul Comu
nist Român și Comitetul său 
Central, pentru secretarul ge
nera] al partidului, pentru con
tinua înflorire a României so
cialiste.

în această atmosferă de mare 
însuflețire a avut loc ședința 
de închidere a lucrărilor Con
gresului al H-lea al Uniunii 
Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție.

Rostind cuvîntul de închidere, 
tovarășul Gheorghe Petrescu, 
președintele Consiliului Uniu
nii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, a spus : 
După trei zile de ample și fruc
tuoase dezbateri în plenul său 
și pe comisii, cel de al ll-lea 
Congres al U.N.C.A.P se apro
pie de sfîrșit Ceea ce a carac
terizat lucrările Congresului a 
fost spiritul responsabil, des
chis în care s-au abordat pro
blemele de bază ale agriculturii 
cooperatiste.

Manifestînd o înaltă exigență 
fată de activitatea desfășurată 
de cooperativele agricole și u- 
niunile cooperatiste, delegații și 
invitații care au luat, cuvîntul 
de la înalta tribună a Congresu
lui au făcut o profundă analiză 
a problemelor complexe pe 
care le ridică înaintarea și mai 
rapidă a agriculturii coopera
tiste pe calea modernizării și 
intensificării producției. în a-

★

Consiliul Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de 
Producție a ales în funcția de 
președinte al Consiliului Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție pe tovarășul 
Gheorghe Petrescu.

In funcția de vicepreședinți 
ai Consiliului Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de 
Producție au fost aleși tovarășii :

cest scop, au fost propuse mă
suri și soluții eficiente menite 
să ducă la promovarea largă a 
tot. ceea ce este nou și înaintat, 
la înlăturarea lipsurilor ce mai 
persistă în unele unități, la spo
rirea contribuției agriculturii 
cooperatiste la opera de edifi
care a socialismului in patria 
noastră.

O importanță deosebită pen
tru activitatea noastră viitoare 
o are expunerea făcută în fața 
Congresului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul 
genera! al Partidului Comunist 
Român. înșufletitor program de 
muncă ce deschide largi pers
pective de afirmare a forțelor 
creatoare ale țărănimii. Consi
derăm de datoria noastră, a de- 
legaților la Congres, a întregii 
țărănimi cooperatiste, să ne an
gajăm In fața conducerii parti
dului, în fața poporului, că vom 
depune eforturi stăruitoare pen
tru traducerea in viață a pre
țioaselor indicații date de se
cretarul general al partidului, a 
tuturor hotărîrilor pe care le-am 
adoptat, asigurind astfel înde
plinirea exemplară a sarcinilor 
ce revin agriculturii coopera
tiste din actualul plan cincinal.

Congresul nostru a adontat în 
unanimitate modificările la sta
tutele cooperativelor agricole de 
producție, ale uniunilor coope
ratiste și al Casei de pensii și 
asigurări sociale.

Să milităm consecvent pen
tru respectarea cu strictețe a 
prevederilor acestora, să ve
ghem la întărirea ordinei și 
disciplinii în toate unitățile, să 
asigurăm dezvoltarea continuă 
a democrației cooperatiste. în 
vederea participării maselor 
largi ale țărănimii la dezbate
rea și rezolvarea complexelor 
probleme ce stau în fața agri
culturii cooperatiste.

Vă rog să-mi permiteți, ca 
în numele Consiliului Uniunii 
Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție, să mulțu
mesc delegaților și invltaților 
participanți la Congres pentru 
contribuția adusă la desfășura
rea lucrărilor.

Mulțumim, de asemenea, sti- 
matilor noștri oaspeți de peste 
hotare, reprezentanți ai organi
zațiilor agricole, cooperatiste și 
țărănești, care ne-au onorat cu 
prezența la Congres și le dorim 
noi succese în muncă, rugîndu-i 
să transmită organizațiilor lor 
dorința noastră de a dezvolta 
în continuare relații prietenești 
de colaborare.

Declar închise lucrările celui 
de-al ÎT-lea Congres al Uniunii 
Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție.

'A
Miercuri seara. Biroul Perma

nent a! Comitetului Executiv al 
Consiliului Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție a oferit un dineu in cin
stea delegațiilor de peste ho
tare. care au participat la Con
gres.

* *
Bcla Cseresnyes. Nicolae Hudi- 
țeanu, Ștefania Ionescu, Gheor
ghe Popa, Titus Popescu, Simion 
Roth. Dumitru Tudose.

Din Biroul Permanent al Co
mitetului Executiv fac parte : 
Gheorghe Petrescu, Bela Cse
resnyes, Gheorghe Popa. Titus 
Popescu, Vasile Vaida, Nicolae 
Cicloșan. Stelian Ionescu, Mir- 
cea Gogioiu, Ion Oprișan.

pării la Olimpiada de limbă 
rusă de la Moscova din vara 
acestui an.

Prima etapă a concursului de 
literatură românsj. literatură 
maghiară, literatură germană, 
precum și a concursului de li
teratură rusă — etapa pe școală
— a avut loc. La această etapă 
s-au prezentat circa 30 000 de 
elevi, ceea ce demonstrează 
largul ecou pe care îl are con
cursul.

La 27 februarie a.c. se va 
desfășura etapa pe județ, la 
care vor participa aproximativ 
9 000 de elevi selecționați la 
prima etapă, iar în zilele de 6, 
7 și 8 aprilie a.c. se va desfă
șura etapa finală a concursului
— la București pentru literatura 
română și limba rusă, la Cluj 
pentru literatura maghiară și 
la Timișoara pentru literatură 
germană

La etapa pe județ ca și la 
cea finală — republicană pentru 
literatura română și litera
tura rusă, interjudețeană pen
tru literatura maghiară și lite
ratura germană —, concursul va 
consta din două probe : o pro
bă de evaluare a cunoștințelor 
de limbă și literatură din mate
ria studiată de elevi și o probă 
de compoziție literară liberă.

în cadrul primei probe scrise
— care este o probă de infor
mație — se vor pune concuren- 
ților șase întrebări din materia 
parcursă, fiecare răspuns exact 
fiind notat cu un punct sau 
două puncte în funcție de difi
cultatea întrebării.

Cea de a doua probă, care 
durează cel mult două ore și 
jumătate, este o probă de for
mație intelectuală, de talent, 
sondînd capacitatea creatoarea 
concurenților orizontul pregă
tirii lor politico-ideologice. A- 
ceastă probă se apreciază cu 
note de la 1 la 10.

Concursul de literatură „Mi
hai Eminescu“ reprezintă tot
odată, un amplu test privind e- 
ficiența muncii profesorilor de 
specialitate. De aceea, comisiile 
județene și comisia centrală, e- 
xaminînd stadiul pregătirii ele
vilor la disciplinele din con
curs. vor întocmi un materia! 
de concluzii și recomandări 
pentru activitatea de viitor.

Prof. dr. I. HANGIU
secretar general al Societății 

de științe filologice

MEMBRII „BRIGĂZII 
SEMICENTENARULUI" 
NR. 1 NE SCRIU DE PE 
LOTRU

De aici, dintre munți, de la 
locul de unde in curind vor 
zbura fascicole de putere și lu
mină către toate orașele și sa
tele patriei noastre, „cei 24" vă 
adresează astăzi citeva rinduri.

De la început vrem să vă 
spunem că la sosirea noastră pe 
aceste meleaguri am fost pri
miți cu deosebită căldură 
și amabilitate de către gaz
de. Grija deosebită ce ne-o 
poartă comitetul județean 
UTC. comitetul UTC al grupu
lui de șantiere I.C.H. Lotru și 
toți cei cu care venim în con
tact, este ușor de observat de 
către fiecare dintre noi.

Ajunși la Lotru, de luni, din 
prima zi ne-am integrat în 
programul de viață și de mun
că al șantierului. Dinainte ni se 
stabilise programul, program 
de 8 ore, argumentîndu-se

SERILE „SCINTEII
TINERETULUI

■
tt

■

Două micro-

interviuri cu două...

vedete ale „serilor"
• Dar nici la București nu se 

bate pasul pe loc. Sperăm să adu
cem o plăcută veste cititorilor a- 
nuntîndu-i că pe „afiș“, alături de 
Mihai Constantinescu, apare încă 
un nume : Olimpia panciu, solistă 
de muzică ușoară nu mai puțin în
drăgită de către tineri.

Ieri l-am avut pe amîndoi oas
peți la redacție șl. printre „blitzu
rile“ fotoreporterilor, am reușit să 
le „smulgem" cîte un microinter- 
viu.

— Mihai Constantinescu. mulți 
tineri nu știu că Ia melodiile cele 
mai multe ești compozitor, textier 
Si interpret. De fapt, cine ești 
dumneata 7

— Sînt bucureștean. student la 
I.E.F.S., în anul IV, la fără frec
vență, mă pregătesc pentru exa
mene ca toți ceilalți colegi...

— întrebarea se referea la...
— V-am înțeles, desigur. Am de

butat în urmă cu vreo 7 ani șl 
de atunci am cîntat mult timp ca 
amator cu cîte o formație. In fata 
publicului am apărut pentru pri
ma oară cu o formație de la Clu
bul sanitar șl de acest lucru îmi 
aduc întotdeauna aminte cu plă
cere.

— Un secret profesional : cum 
vă compuneți melodiile ?

— Am acasă o chitară și caut să 
găsesc niște fire melodice pe care 
să le pot „înnoda“ într-o melodie 
adevărată. Confirmarea reușitei o 
dă însă tînărul meu auditoriu.

— Și textele 7
— De cele mal multe ori mi le 

fac singur, dacă între timp nu gă
sesc o poezie a unui clasic adap
tabilă textului melodic, tmi plac 
versurile simple, clăre și apropia
te de inima omului tînăr.

— Vreo preferință în materie de 
poezie 7

Cu prilejul celei de-a 54-a a- 
niversări a Forțelor Armate ale 
U.R.S.S., miercuri dimineață la 
Monumentul eroilor sovietici din 
Capitală, au fost depuse coroane 
de flori din partea Consiliului 
popular al municipiului Bucu
rești și a Garnizoanei militare a 
Capitalei.

A fost depusă, de asemenea, o 
coroană de flori din partea Am
basadei Uniunii Sovietice la 
București.

La solemnitate au participat 
reprezentanți ai Ministerului For
țelor Armate, Ministerului Aface
rilor Externe și Consiliului popu
lar al municipiului București.

Au luat parte V. I. Drozdenko, 
ambasadorul U.R.S.S. la Bucu
rești, colonel A. F. Musatov, ata
șatul militar. aero și naval al 
Uniunii Sovietice, și membri ai 
ambasadei.

Coroane de flori și jerbe au 
mai fost depuse la cimitirele 
militarilor sovietici de la Jilava 
și Herăstrău, precum și la mo-

numentele și cimitirele din țară 
ale ostașilor sovietici.

*
Tot cu ocazia aniversării Arma

tei Sovietice, la casele prieteniei 
româno-sovietice din București, 
Brașov și Constanța au fost or
ganizate seri ale filmului.

*

Cu prilejul celei de-a 54-a 
aniversări a Forțelor Armate ale 
U.R.S.S., atașatul militar aero și 
naval al Uniunii Sovietice la 
București, colonelul A. F. Mu
satov, a oferit, miercuri seara, o 
recepție.

Miercuri la amiază a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre pa
trie, delegația militară condusă 
de generalul de armată Nikola 
Liubicici, secretar federal pen
tru Apărarea Națională a Repu
blicii Socialiste Federative Iugo
slavia, care, la invitația generalu
lui de armată Ion Ioniță, minis
trul Forțelor Armate ale Repu
blicii Socialiste România, a făcut 
o vizită în țara noastră.

30 000 ELEVI 
ÎN CONCURSUL 
DE LITERATURĂ 
„MIHAI EMINESCU"

O noutate în organizarea și 
desfășurarea concursului de li
teratură o constituie faptul că, 
începînd cu anul școlar 1971/ 
1972, această largă manifestare 
cu caracter patriotic și educa
tiv, la care participă mii de e- 
levi din liceele de cultură ge
nerală, liceele de specialitate 
școlile profesionale, liceele și 
școlile cu predare în limbile 
maghiară și germană va purta 
numele poetului Mihai Emi- 
nescu.

Concursul de literatură „Mi
hai Eminescu“ își propune să 
cultive în rindurile tineretu
lui dragostea pentru studiul 
limbii și literaturii române, 
pentru studiul limbii și litera
turii materne a elevilor din 
școlile pentru naționalitățile 
conlocuitoare precum și inte
resul pentru aprofundarea lim
bilor moderne studiate în Ro
mânia.,

Pentru prima dată, se orga
nizează un concurs național de 
limba rusă cu etapă finală la 
București, în vederea partici

că noi așa sintem obișnuiți. Dar 
cu toții am cerut să lucrăm 
programul normal al șantierului 
de 10 ore fără nici un fel de 
excepție. Și așa lucrăm.

O parte dintre noi lucrăm tn 
schimbul II pentru a putea a- 
coperi mai bine capacitatea de 
producție a șantierului,. la ate
lierul auto. E drept, am fost 
puțini dezamăgiți pentru că 
speram să ne înfruntăm mai 
crincen cu muntele, să-i răsco
lim măruntaiele dar ne-am îm
păcat cu gîndul că totuși efi
ciența muncii noastre va de
pinde de felul cum vom lucra 
și presta activitatea calificată în 
atelierele auto.

Ne simțim cu toții foarte bine. 
Transmite-ți dacă puteți acest 
lucru familiilor noastre și co
legilor noștri din Capitală și 
din sectorul III cărora le dorim 
mult succes în activitatea lor.

De asemenea, nu uităm pe cei 
ce au vrut să ne însoțească din 
uzina noastră și pe toți ceilalți, 
ce ne vor urma, dorindu-le de 
asemenea succes și cum se spu
ne pe aici „NOROC BUN !“.

„CEI 24“• •••••••

Povestire de
DUMITRU M. ION
Ilustrații de 
MIHAI SÎNZIANU

VII. Dindu-se drept Ionel 
lonesco, (un ins care voia 
să vîndă fotografiile grupu
lui ilegal) Damian face o 
vizită acasă la Cetcraș. In- 
spiimintat de faptul că s-ar 
auzi de intîmplarea sa de
vtnător vînat, Ceteraș tele
fonează la poliție să fie eli
berați toți cei arestați la ul
tima manifestație. Printre
ei se afla și Adam.

1. .Inspectorul Iancovescu șl Herăscu 
— fac o plimbare la Șosea cu mașina).

— Herăscule, povestea asta nu vreau să 
ajungă pe tapet la ministru, și nu uita că
eu l-am pus acolo pe Ceteraș...

PENTRU ASTAZI, alte citeva noutăți. Unul din reporterii zia
rului, reîntors aseară tirziu din „tabăra“ tlrgovișteană, ne-a adus 
dovada pregătirilor ample ce s-au inițiat in orașul-reședință a 
Serilor „Scînteii tineretului“ : unul din sutele de exemplare ale 
afișelor care împlnzesc localitatea și secțiile, halele marii plat
forme industriale. Apropo de pregătirile de acolo, ele merită cu 
alit mai mult subliniate cu cil — după cum ni s-a spus cu mo
destie de către inimoșii organizatori de la Comitetul municipal 
U.T.C. — „Serile“ slnt, de fapt, numai una din acțiunile ce au 
loc în oraș tn zilele de joi, vineri și simbătă. După cum am in
format deja cititorii noștri, JOI are loc luminarea Diplomei de 
Onoare a C.C. al U.T.C. organizației județene U.T.C. care a ob
ținut locul II — binemeritat pentru rezultatele obținute in munca 
patriotică. VINERI sint „Serile", Iar SIMBATA are Ioc o altă 
amplă manifestare cultural-artistică a elevilor în cinstea Semi
centenarului.

Deci, trei zile la rind. trei zile de griji, de emoții firești, ome
nești pentru organizatorii tlrgovișteni, pe care ne luăm îngăduința 
să-i felicităm încă de pe acum și să le dorim succes deplin.

— Topîrceanu și Minulescu.
— Deci compoziție, text. De In

terpretare nu vă mai întreb. Spu- 
neți-mi mal bine ceva despre 
„Păpușa".

nenia

— E compusă de acum 8 ani.
— Și „Anotimpurile"?
— în urmă cu 4 ani.
— Le considerați un succes 7
— Publicul răspunde afirmativ. 

Să vedem cum o fi la Tlrgovlște. 
Mie cîntecul, in general, îmi pro
duce o mare desfătare. Mt-e plă
cut să spun cu această ocazie că 
în drumul meu am întîlnlt un om 
al cărui nume vă rog să-l men
ționați : Titus Munteanu de la te
leviziune...

— Proiecte 7
— Să-mi termin facultatea. Și, 

firește, să etnt în continuare. Cit 
timp pot să cînt, etnt. Cînd n-oi 
mai putea, las locul altuia.
• OLIMPIA PANCIU (neînchi

puit de tînără, față în față cu 
imaginea pe care ne-o pune tele
viziunea la îndemînă. Are 19 ani. 
Studiază de doi ani la Școala 
populară de artă, sub Îndrumarea 
Floricăi Orăscu — cea care i-â în
drumat pașii și lui Mihai Con-

atantinescu. Olimpia a debutat la 
Festivalul de la Mamaia în 1971 
primind o mențiune).

— A fost pentru mine un mare 
Imbold, ne spune cu seriozitate și 
apoi rlzînd : „De aici se trag 
toate“.

— Ce compozitor v-a lansat 7
— O melodie a lui Radu Șerban... 

j,Șl mă miram” — o altă melodie.
— Intențiile rămln tn continuare 

în perimetrul muzicii 7
— După terminarea liceului aș 

dori să intru la Institutul de arte 
plastice.

— E greu să fii solistă (intențio
nam să spun vedetă) de muzică 
ușoară 7

— E foarte greu. Trebuie mun
cit mult, mult de tot I

— Am Înțeles că îl păstrați 
o amintire plăcută lui Titus Mun
teanu. De ce 7

— Pentru că ne-a ajutat în acti
vitatea noastră pe amîndoi — și 
pe mine șl pe (Mihai. Cu alte cu
vinte a crezut in noi.

— Mulțumesc, Olimpia Panciu șl 
vă așteptăm la Tlrgovlște.

— Voi veni cu multă plăcere 1

A 4-A EDIȚIE A CUPEI U. A. S. R.

UN REUȘIT CONCURS 
STUDENȚESC DE SCHI
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PUTEREA ȘI ADEVĂRUL rulea

ză la Patria (orele 10; 16; 19.43), 
Favorit (orele 9; 12,30; 16; 19.30). 
Capitol (orele 9,15; 12,45: 16.15;
19,45).

VIAȚA DE FAMILIE . rulează la 
Central (orele 9,15; 11,30; 13.45. 16; 
18.15; 20,30).

RĂZBOIUL SUBTERAN : rulea
ză la Lumina (orele 9—19.45 in 
continuare).

MICUL SCALDATOR : rulează 
la Scala (orele 9,15; 11,30 13.45; 
16,15 ; 18,45; 21,15), București (ore
le 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

OSCEOLA ; rulează la Festival 
(orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 21).

LOCOTENENTUL BULITT : ru
lează la Luceafărul (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Feroviar (ore
le 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21),
Melodia (orele 9: 11,15; 13.30; 16; 
18,30; 20,45), Modern (orele 8,45; 
11; 13,30; 18; 18,30; 20.45).

FARMECUL ȚINUTURILOR
SĂLBATICE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—20.15 în continuare).

PĂDUREA DE MESTECENI ru
lează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16: 18,15; 20,30).

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulea
ză la Victoria (orele 8,45; 11; 13,30; 
16: 18,30: 20.45), Excelsior (orele (9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Gloria 
(orele 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30), Torals (orele 9; 11,15; 13.30: 
15.45; 18,15; 20.30).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE : rulează 
la Giuleștl (orele 15; 17,45; 20), 
Arta (orele 15,30; 18; 20,15).

TRENUL : rulează la înfrățirea 
(orele 15,30; 17.45; 20).

POVESTE DE DRAGOSTE : ru
lează la Pacea (orele 15,45; 18; 20).

AVENTURI ÎN ONTARIO : ru
lează la Gri vița (orele 9; 11,15;
13.30; 16; 18.15: 20,30), Aurora (o- 
rele 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30).

PE POTECA NEȚĂRMURITEI 
IUBIRI ; rulează la Flacăra (orele 
15.30, 17,45; 20).

MIRII ANULUI li : rulează la 
Bucegl (orele 15.45; 18; 20.15), Flo- 
reasca (orele 15.30; 18; 20.30),

FUGA ; rulează la Miorița (ore
le 10.30- 15; 19).

MARELE PREMIU : rulează la 
Unirea (orele 15.30; 19).

VIS DE DRAGOSTE : rulează Ia 
Viitorul (orele 15,45; 19).

WATERLOO : rulează la Crfn- 
gașl (orele 15,30; 19).

DECOLAREA ; rulează la Cos
mos (orele 15.30; 18; 20,15).

LOVE STORY : rulează la Volga 
(orele 9- 11.15; 13.30; 15,45: 18,15: 
20.30), Buzeștl (orele 15.30; 18; 
20,15).

MISIUNEA TINEREI NHUNG : 
rulează la Vlt.an (orele 16: 18: 20).

B. D. LA MUNTE ȘI LA MARE: 
rulează la Popular (orele 15,30; 18;
20.15) .

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
rulează la Lira (orele 15.30: 18;
20.15) .

MTHAIL STROGOFF : rulează la 
Laromet (orele 15,30; 17.30: 19,30).

HELLO, DOLLY : rulează la 
Drumul Sării (orele 16: 19).

FLOAREA DE CACTUS : rulea
ză la Moșilor (orele 15.30; 18:
20.15).

VAGABONDUL : rulează la Fe
rentari (orele 9.30; 13: 16: 19.15).

DREPTUL DE A TE NAȘTE: 
rulează la Munca (orele 15,30: 
17,45 20).

ARTICOLUL 420 : rulează la 
Rahova (orele lo; 15.30; 19).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Progresul (ore
le 10: 15.30: 19).

LADY HAMILTON : (orele 10; 
12; 14,15), HENRY AL V-LEA : 
(ora 16,30), FERMECĂTORII INO
CENȚI ; (ora 18,45), URA : (ora 
21), rulează la Cinemateca „U- 
nion“.

Timp de trei zile, de duminică 
pînă marți, Clăbucetul Taurului 
— renumita pirtie de schi din 
Predeal — a cunoscut din nou 
atmosfera caracteristică zilelor 
de sărbătoare. Peste 600 de stu- 
denți, prezenți in tabăra de schi 
alpin organizată în frumoasa 
noastră stațiune montană, au fost 
invitați să ia parte la întrecerile 
celei de a IV-a ediții a tradițio
nalei competiții studențești de 
schi „Cupa U.A.S.R.“, închinată 
în acest an semicentenarului 
creării Uniunii Tineretului Co
munist.

După festivitatea de deschide
re, tn cadrul căreia a luat cuvîn
tul tovarășul TRAIAN ȘTEFĂ- 
NESCU, secretar al C. C. al 
U.T.C., președintele U.A.S.R., 
reprezentanții celor 14 centre u- 
niversitare — aproape 100 de 
concurenți și concurente — s-au 
întrecut în prima probă a con
cursului : slalomul uriaș. Între
cerea fetelor a fost dominată, așa 
cum era și de așteptat, de repre
zentanta universității clujene, 
Georgeta Băncilă, remarcată încă 
din sezonul trecut pentru buna sa 
pregătire, ca și pentru deosebitele 
sale calități tehnice. Ea a reușit 
să termine cursa la o diferență 
de mai bine de 3 secunde față 
de următoarea clasată. O mențiu
ne aparte merită reprezentante
le Centrului Universitar Iași — 
Elena Boiarinov și Dana Vasila- 
che, venite pe locul II și, res
pectiv, III. In general, aceleași 
concurente s-au impus și în pro
ba de slalom special desfășurată 
luni. Cu singura remarcă că re
prezentanta Universității clujene, 
Georgeta Băncilă, yi-a întrecut

adversarele cu mai bine de 10 
sec. Întrecerea băieților a dat 
naștere unor dispute dintre cele 
mai pasionante. Spre surprinde
rea generală, cea mai bună com
portare au avut-o reprezentanții 
centrelor universitare București și 
Iași, în timp ce studenții din cen
trele cu tradiție în schi, cum ar 
fi Brașovul, s-au comportat sub 
așteptări. Pe primul toc s-a si
tuat Ion Grecu (C.S.U. Bucu
rești), urmat de Ovidiu Muntea
nu (C.S.U. — București) — fra
tele cunoscuților schiori Dorin și 
Daniela Munteanu — și Nicolae 
Mahonea (C.S.U.-Iași). La slalom 
special, primele trei locuri au re
venit tot reprezentanților Centru
lui universitar București. Este 
vorba de V. Căpățînă, N. Cris- 
toloveanu și I. Grecu.

In ultima zi a concursului pe 
Valea Poliștioacelor au avut loc 
întrecerile de fond. Este demn de 
reținut faptul — lucru ce se în
tâmplă destul de rar în schi — 
că protagonistele concursului de 
slalom uriaș și special au luat

startul și la fond și, moi mult de- 
cît atît, s-au clasat pe locuri 
fruntașe. Astfel, Dana Vasilache 
(C.S.U. Iași) a cîștigat primul 
loc, în timp ce lidera senioare
lor alpine, Georgeta Băncilă, a 
venit pe locul trei. Al doilea loc 
a revenit studentei Antoaneta 
Senilă (C.S.U. Cluj). In întrece
rea băieților pe primele trei 
locuri s-au clasat: Constantin 
Samoilă (C.S.U.Cluj), Viorel Mu- 
rariu (C.S.U. Iași) și Alexei Flo- 
rescu (C.S.U. București).

„Cupa U.A.S.R.“ a revenit în 
acest an Centrului Universitar 
Cluj. Pentru cel mai mare număr 
de concurenți sosiți în primele 
cinci locuri Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
a oferit o cupă Centrului Uni
versitar București. O cupă ase
mănătoare a fost decernată stu
dentei Georgeta Băncilă, pentru 
cele mai bune rezultate tehnice 
obținute în concurs.

GABRIEL POPESCU
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Opera Română : CARMEN — 
ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
ȚARA SURISULUI — ora 19.30; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale“ 
(Sala Studio) : PĂRINȚII TERI
BILI — ora 20; Teatrul „C. I. 
NOTTARA" (Sa]a Magheru) : O- 
MUL CARE... — ora 19,30; Teatrul 
de Comedie : CHER ANTOINE — 
ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) ’ 
TRANSPLANTAREA INIMII NE
CUNOSCUTE — ora 20; (Sala 
Studio) : VICARUL — ora 20; 
Teatrul Glulești : OMUL CARE A 
VĂZUT MOARTEA — ora 19,30: 
Teatrul ,,C. Tănase" (Sala Savoy): 
BIMBIRICA — ora 19,30; Teatrul 
Evreiesc : DOUA NUNȚI ȘI UN 
DIVORȚ — ora 19,30; Teatrul 
Mic : VICLENIILE LUI SCAPIN — 
ora 19,30: Teatrul „Ion Vasllescu": 
ÎNTR-UN CEAS BUN — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Creangă" : CARA
GIALE, O SOACRA... ȘI ALȚII — 
ora 9,30; Teatrul „Țăndărică (Str. 
Academiei) : CARTEA CU APO- 
LODOR — ora 17; Ansamblul 
„Rapsodia Română" : LA IZVOA
RE DE FRUMUSEȚE — ora 19,30.

2. (Damian și Adam trec cu o mașină 
pe strada Morii).

— Damiane vezi camioneta ala tn pană 7 
Sint băieții lui Ceteraș.

— Crezi 7 Sora lui Dobre spune că me
canicul e un vecin.

3. (Ceteraș raportează lui Herăscu).
— Să trălțl, am găsit o urmă pe stra

da Morii. Un fel de atelier. Locuiesc a- 
colo frații Dobre. Cred că am dat de 
cuibul unui întreg grup. Ii iau pe toți ca 
din oală... (VA URMA)

în ultimul meci din Grecia

Selecționata României-Olimpiakos : 3 0
Aproape 15 000 de spectatori 

au urmărit ieri în orașul Voios 
meciul internațional amical de 
fotbal în care echipa locală 
Olimpiakos a primit replica se
lecționatei României, care se 
pregătește pentru sferturile de 
finală ale campionatului euro
pean. Fotbaliștii români au ob
ținut victoria cu scorul de 3—0 
(2—0) prin punctele marcate de 
Dinu (min. 9), Iordănescu (min. 
21) și Dumitrache (min. 65). în 
prima repriză, echipa României

a avut următoarea alcătuire : 
Adamache, Crețu, Lupescu, Săt- 
măreanu II, Deleanu, Anca, 
Dinu, Uifăleanu, Dumitrache, 
Iordănescu, Lucescu. După pau
ză s-a jucat în următoarea for
mație : Ștefan, Anca, Lupescu, 
Sătmăreanu II, Deleanu, Dumi
tru, Nunweiller VI, Dem- 
browski, Dumitrache, Dobrin, 
Lucescu.

Selecționata României se va 
Întoarce la București în cursul 
zilei de vineri.

MERIDIAN
• „Cupa Valerio", competiție 

de tenis rezervată jucătorilor 
sub 18 ani, va reuni anul acesta 
echipe din 15 țări. Preliminariile 
vor avea loc între 18 și 20 au
gust, iar turneul final este pro
gramat între 25 și 27 august, în 
localitatea italiană Lessa.

Echipa României va juca 1n 
zona italiană în faza prelimi
nară, alături de selecționatele 
Iugoslaviei și Italiei. ,

★
O competiție similară rezer

vată junioarelor va începe la 13 
august și se va termina cu tur
neul final, programat între 18 și 
20 august, la Malaga. Selecțio
nata României va evolua în 
zona italiană, alături de forma
țiile Iugoslaviei și Italiei.

★
„Cupa Annie Soisbault“, com

petiție feminină pe echipe (re
zervată jucătoarelor sub 21 de 
ani), va cuprinde în primul său 
tur patru zone. Selecționata Ro
mâniei a fost repartizată în zona 
B. împreună eu formațiile Un

gariei, R.F. a Germaniei și Iu
goslaviei. Meciurile vor avea loc 
la Ketszthely sau Siofok (Unga
ria), între 15 și 17 iulie.

Faza finală a competiției se va 
desfășura Intre 21 și 23 iulie la 
Touquet (Franța).

• După Anglia și Mexic, alte 
două echipe, cele ale R.F. a Ger
maniei și Italiei, nu vor parti
cipa probabil la „Micul campio
nat mondial de fotbal" pe care 
Confederația braziliană a spor
turilor îl va organiza în vara 
acestui an, cu ocazia celei de-a 
150-a aniversări a independenței 
Braziliei.

Aceste fortfaituri tardive — a 
spus reprezentantul Braziliei pe 
lingă Federația internațională 
de fotbal, d’AImeida, — sînt greu 
de înțeles. în orice caz, noi vom 
organiza competiția și vom pu
tea avea la start echipe la fel 
de bune. Deocamdată ne gîndim 
la formațiile Austriei. Ungariei, 
Olandei. Belgiei. Scoției, care au 
fost invitate inițial — a încheiat 
oficialul brazilian.
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PROGRAMUL I

9,00 Telex. 9,05 Curs de limba 
engleză (lecția a 4-a). 9,35 Muzică 
și dansuri populare românești. In 
jurul orei 10 transmisiunea directă 
de la sosirea în Capitală intr-o vi
zită oficială de prietenie la invita
ția Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român și a Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România a delegației un
gare de partid și guvernamentale, 
condusă de tovarășul Jânos 
Kâdăr. prim secretar al C.C. al 
P.M.S.U. 15,30 
tru lucrătorii 
ră. 16,30—17,00 
germană (lecția 
luare. 17.30 Deschiderea emisiu
nii de după-amiază. 17,35 Emisiu
ne în limba maghiară. 18,35 Con
fruntări. 18,55 Medalion coral : 
Gheorghe Cucu. 19,15 Publicitate. 
19,20 1001 de seri : „Povestea Iul 
Rumcajs". 19,30 Telejurnal. 20,10 
Reflector. 20.25 Tinerii despre ei 
înșiși. 21,15 Pagini de umor : 
Retrospectivă Charlie Chaplin. In 
sumar : Charlot spărgător ; Char- 
lot în parc; Charlot vagabond. 
21,55 Muzica unui an — film reali
zat de Televiziunea din R.D.G.. cu 
vedete din întreaga lume : Gilbert 
Bf-caud (Franța) : Lisbeth List 
(Belgia); Franck Schöbel (R.D.G.): 
Margareta Pislaru (România); 
Beauty Milton (S.U.A.); -------
Pieha (U.R.S.S.); Grupul 
Vajback (Olanda). 22,30 
ore".

PROGRAMUL H

Lecții 
din

Curs 
a

TV. pen- 
agricultu- 

de limba 
3-a) — re-

Edith 
vocal 

„24 de

20.00 Concertul orchestrei simfo
nice a Radiotelevizlunii. Dirijor 
Paul Popescu. Solist Erdely Csaba. 
În program : Suita „Priveliști 
moldovenești" de Mihall Jora; Con
cert pentru vioară și orchestră de 
William Walton (primă audiție). 
21,00 Desene animate : „Memoria 
trandafirului" — scurt metraj 
realizat de Studioul „Alexandru 
Sahla". Regla Serglu Nicolaescu. 
21,10 Agenda. 21,20 Emisiune mu- 
ztcal-distractlvă realizată de tele
viziunea bulgară. 21,40 Cărți și idei. 
„Logică, automatizare, informati
că" — culegere de studii sub re
dacția acad. dr. Gr. C. Moisil. 22.10 
Film serial : „Planeta giganților" 
(reluare).
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Sub deviza 
muncii si 

responsabilității
A

In fiecare zi,
o acțiune

• Tinerii din orașul Dej (jud. 
Cluj) au trăit recent emofia 
unui eveniment deosebit : inau
gurarea unui club destinat In 
exclusivitate lor. Noul lăcaș de 
educație, cultură și recreere 
este alcătuit din 6 Încăperi (in
tre care o sală de festivități de 
300 locuri), capabile să asigure 
buna desfășurare a unei variate 
game de acțiuni.

La construcția clubului. o 
mare parte din lucrări — în 
valoare de 120 000 lei — au fost 
executate de tineri In mod vo
luntar. Printre cei care i-au 
distins în mod deosebit se nu
mără uteciștil de la Complexul 
C.F.R., cooperativa „Progresul“, 
Liceul „Andrei Mureșanu“, în
treprinderea de transporturi 
auto. Fabrica de mobilă.

• La Începutul acestui an 
elevii liceului din Oravița s-au 
constituit in 10 brigăzi de mun
că voluntar-patriotică flecare 
avînd o denumire sugestivă : 
Vulturii, Fruntașii, Gloria, 
Steaua etc. Intențiile care au 
dus la constituirea lor sînt 
mai multe, înainte de toate 
aflîndu-se, însă, apropiata 
sărbătoare prilejuită de împli
nirea a 50 de ani de la înfiin
țarea U.T.C., a 100 de ani de 
funcționare a liceului precum 
și continuarea unor vechi 
tradiții existente în cadrul 
școlii. Rezultatele inițiativei 
se materializează încă de 
pe acum în economii de 
peste 60 000 lei. Printre obiecti
vele de muncă la care au parti
cipat tinerii se numără : în
frumusețarea cartierelor orașu
lui, drenarea celor două lacuri 
de agrement, amenajarea gră
dinii de tir, extinderea spațiilor 
școlare etc.

• A fost lansat albumul în
titulat „Purtători ai tradiției“ în 
școlile județului Suceava des
tinat să consemneze activitatea 
tineretului desfășurată în cins
tea semicentenarului. Purtat de 
ștafete formate din elevi-atleți 
de la o școală la alta, albumul 
va fi depus în preajma semi
centenarului la sediul comite
tului județean U.T.C. In pagi
nile albumului au fost înregis
trate primele manifestări de
dicate apropiatei sărbători.

• Manifestările dedicate se
micentenarului în perioada fe
bruarie — martie de către or
ganizațiile U.T.C. din Timi
șoara, Lugoj, Biled, Sinicolaul 
Mare, Lovrin, Recaș, Periam, 
Jimbolia, Cenad, Gătaia, Dum
brava și altele au fost publicate 
intr-un program apărut sub 
auspiciile Comitetului județean 
Timiș al U.T.C. El ilustrează, 
astfel, elocvent angajamentul 
luat de tinerii de pe aceste me
leaguri de a desfășura în fieca
re zi o acțiune educativă con
sacrată evenimentului care se 
apropie. Casa de cultură a stu
denților, cluburile întreprinde
rilor. cinematografele, căminele 
culturale de la sate, sălile de 
festivități existente în școli, 
holurile librăriilor au adăpostit 
sau vor găzdui în continuare 
activități destinate tinerilor. In
tre acestea, alături de simpo

zioanele tematice referitoare la 
istoricul organizației noastre 
revoluționare, la tradițiile co
mune de luptă ale poporului 
român și naționalităților con
locuitoare împotriva exploată
rii, la spiritul de responsabili
tate dovedit de tineri în opera 
de construcție a noii orînduiri 
sociale, amintim dicționarele 
politice menite să aprofundeze 
cunoștințele participanților des
pre principiile politicii interna
ționale ale partidului, expune
rile și dezbaterile cu un conți
nut legat de modalitățile speci
fice de perfecționare a profilu
lui moral-politic al uteciștilor, 
expozițiile cărții politice, com
petițiile sportive, galele filmu
lui inspirat din viața de astăzi 
a tinerilor, concursurile, recita
lurile de versuri, călătoriile pe 
hartă precum și excursiile pc 
circuite cu caracter istoric or
ganizate de Biroul de turism 
pentru tineret.

• „Să cunoaștem tradițiile de 
cultură ale meleagurilor na
tale și rapsozii populari din 
zona noastră“ a fost titlul unei 
manifestări inedite, închinate 
aniversării semicentenarului 
U.T.C. de către tinerii din 
Intorsura Buzăului, județul Co- 
vasna. La întîlnirea cu rapso
dul popular Gheorghe Baclu, 
au participat peste 300 de tineri.

VASILE DUMISTRÄCEL
prim secretar 

al Comitetului județean Suceava 
al U.T.C.

— Ce semnificație acordat! 
faptului că programul de acți
uni inchinat jubileului U.T.C. 
se desfășoară, in județul Sucea
va, sub deviza „Tinerețe — 
muncă și responsabilitate" ?

— în ceea ce privește activi
tatea din această perioadă, ea 
exprimă opțiunea că, dincolo de 
aspectul festiv, firesc de altfel, 
al manifestărilor pe care le or
ganizăm, ele trebuie să aibă a- 
sigurat și un pronunțat carac
ter de lucru, să adauge noi rea
lizări la capitolul preocupărilor 
curente ale uteciștilor suceveni. 
De aceea, stimularea participă
rii lor la îndeplinirea sarcinilor 
de producție constituie obiecti
vul nostru central, inclusiv pe 
linia ecoului educativ al eveni
mentului pe care ne pregătim 
să-1 tntîmpinăm.

— Prin ce acțiuni concrete se 
traduce opțiunea pe care ați 
formulat-o ?

— Numărul lor fiind foarte 
mare și variat, am să mă opresc 
doar asupra cîtorva care mi se 
par mai demne de atenție.

în primul rind trebuie reținu
tă întrecerea „Nici un tînăr 
sub normele de producție stabi

Foto-reportaj de 
ION TRONAC 
O. PLECAN

lui turistic „Vagonul", la 
Doftana ; „Cupa semicente
narului" la șah și tenis de 
masă ; adunări-dezbatere, a- 
devărate colocvii despre răs
punderile tinerilor în viața 
uzinei, in .societate. La loc 
de frunte, organizațiile 
U.T.C. din întreprindere si
tuează consolidarea lor po- 
litico-organizatorică și creș
terea eficienței educative a 
întregii activități prin acor
darea de sarcini concrete 
fiecărui utecist. Toate sînt 
legate de învățătură, de e- 
fortul zilnic pentru îmbogă
țirea cunoștințelor de spe
cialitate. (foto 3). îndeamnă 
la aceasta trecutul uzinei, 
dar mai ales prezentul și 
viitorul nostru, al tuturor.

mecanicul Nicolae Paras- 
chiv, locul I și timplarul Mi- 
hai Preda, locul II. în pre
zent, disputa principală 
pentru primul loc se dă în
tre organizațiile U.T.C. din 
sectoarele „frină automată“ 
și „timplărie“.

Acestei activități, desfășu
rate într-o gamă largă, va
riată de manifestări și inter
venții educative, caracteris
tice modului de acțiune al 
organizației U.T.C., i-am pu
tea adăuga încă numeroase 
altele : patru ore/om de 
muncă voluntar-patriotică 
pe săptămînă, prin care fie
care tînăr vine în sprijinul 
constructorilor, participînd 
la dislocarea căilor de acces, 
stivuirii de materiale etc ; 
înființarea unei . brigăzi ar
tistice a tineretului, a unei 
orchestre de muzică ușoară; 
excursii tematice ale cercu-

pentru vagoane pe patru 
osii, serviciile de specialita
te lucrează în această peri
oadă la întocmirea planuri
lor tematice. Un ansamblu 
de preocupări cărora tinerii 
se străduiesc să le găsească 
răspunsuri (foto 2) în cadrul 
inițiativei „Cea mai bună 
propunere în vederea econo
misirii de metal".

O dată cu lansarea con
cursului permanent „Cel mai 
bine organizat loc de mun
că“, comitetul U.T.C. al uzi
nei a promovat printre ti
neri rivna de a se mîndri cu 
titlul de exemplu în privin
ța curățeniei la locul de 
muncă, îngrijirii mașinii, ți
nutei vestimentare, ca și în 
domeniul cunoașterii norme
lor de tehnica securității 
muncii. Fazele de pînă acum 
i-au făcut cunoscuți în a- 
cest sens printre primii, pe

— arăta VICTOR JALBA, 
locțiitor al secretarului co
mitetului U.T.C., îi sărbăto
rim în aceste zile și pe cei 
mai vrednici tineri munci
tori, oameni cu care organi
zația noastră, întregul colec
tiv al întreprinderii se mîn- 
drește".

Iată-i pe trei dintre a- 
ceștia (foto 1) — lăcătușii
ION VASILE. ILIE GHE- 
NEA și CONSTANTIN CO- 
JOCARU, din secția I „re
parații vagoane“.

Aflată în plin proces de 
dezvoltare, uzina le solicită 
tinerilor, organizației lor un 
efort continuu pentru ceea 
ce se petrece în oricare din 
compartimentele sale. Con
structorii înalță spațiile unor 
noi capacități de producție, 
sînt abordate tehnologiile de 
fabricație ale boghiurilor

Ca pretutindeni în 
țară, uteciștii de la 
Uzina mecanică de 
material rulant din 
Ploiești întîmpină 

aniversarea a 50 de ani 
de la crearea Uniunii Ti
neretului Comunist inten- 
sifieîndu-și eforturile de 
a obține noi rezultate în 
muncă, mai bune, de- 
dieîndu-se exemplar înflori
rii vieții materiale și spiri
tuale a patriei. în aceste 
zile, răspunsul lor unanim 
și entuziast în realizarea 
misiunii de înaltă răspun
dere de a face din fiecare 
organizație U.T.C. un puter
nic colectiv de luptă, lărgin- 
du-și permanent orizontul 
politic și ideologic, este mar
cat de noi fapte de muncă, 
de preocupări și acțiuni e- 
ducative împlinite în cadrul 
exigent și combativ al vieții 
de organizație. Manifestările 
inițiate în ansamblul acestor 
pregătiri își integrează în a- 
celași timp semnificațiile 
unui alt eveniment impor
tant pentru colectivul între
prinderii ; uzina împlinește 
și ea, în acest prag sărbăto
resc al organizației U.T.C., o 
jumătate de veac de exis
tență.

— Cunoscind tradițiile uzi
nei, pc cei mai buni fii ai el

lite" lansată în rîndurile tutu
ror organizațiilor din unitățile 
industriale. La Exploatarea mi
nieră „Leșul Unsului“ este în 
pregătire consfătuirea cu tinerii 
mineri pe tema folosirii Ia în
treaga capacitate a instalațiilor 
și mașinilor. Pentru uteciștii de 
pe șantierele de construcții s-a 
luat inițiativa organizării unor 
dezbateri privind economia de 
materiale. De asemenea, au loc 
concursuri, olimpiade, schim
buri de experiență între organi
zațiile U.T.C. din diverse între
prinderi.

în aceiași termeni se poate 
vorbi și despre acțiunile care 
se adresează tineretului sătesc. 
Printre altele, pentru ei am ini
țiat cursuri în scopul cunoaște
rii și exploatării mașinilor agri
cole. Cu tinerii din zootehnie se 
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va ține o consfătuire care va 
dezbate căile de creștere a con
tribuției lor la dezvoltarea a- 
cestei importante ramuri econo
mice.

Printre acțiunile elevilor se 
remarcă, în acest context, con
cursul „Cunoașteți meseriile ?“, 
masa rotundă „Viitoarea mea 
profesiune“, întîlnirile cu spe
cialiști, vizite la obiective eco
nomice.

Un capitol însemnat îl ocupă 
în programul nostru și munca 
patriotică. Ne-am propus să co
lectăm cantitatea de 3 000 tone 
deșeuri feroase și neferoase. în 
zonele Verești, Fîntinele, Sî- 
mincea, Zvoriștea, Valea Mol
dovei, sînt deschise sau se vor 
deschide în perioada imediat 
următoare șantiere ale tinere
tului. Noi ne-am angajat să 
sprijinim in mod serios efortu
rile care se fac pentru realiza
rea unor lucrări în agricultură. 
Astfel, amenajăm pentru iriga
ții 300 hectare, alte 270 hectare 
vor fi îndiguite, suprafața de 
16 000 hectare va fi curățată și 
fertilizată, se vor desfășura lu
crări de ameliorare a solului pe 
365 hectare, se vor planta circa 
15 000 bucăți pomi. Toate aces
tea se Încadrează in concursul 
„Organizația U.T.C., fruntașă în 
activitatea patriotică", care mo
bilizează tineri de toate catego
riile șl din tot județul.

— Participarea efectivă la a- 
semenea acțiuni constituie, 
bineînțeles, elementul esențial 
al educării tinerilor în spiritul 
muncii. Acestuia îi puteți a- 
dăuga și altele ?

— Amplele dezbateri tratînd 
probleme de viață și compor
tare pe care le-am inițiat vin să 
sublinieze tocmai acest lucru. 
„Să trăim și să muncim în chip 
comunist", „Responsabilitate, 
echitate, profil social", sintdouă 
dintre ele. Sintetic, tot ceea ee 
facem tinde să contureze o ima
gine de ansamblu a contribuției 
pe care tinerii din județul Su
ceava și-o aduc, fiecare la locul 
său de muncă, la construcția so
cialismului. Nu este întîmplător 
faptul că una din manifestările 
care va finaliza în județul nos
tru sărbătorirea semicentenaru
lui va fi o expoziție pe această 
temă.

TRAIAN GÎNJU

însuflețiți 
de exemplul 

celor mai buni
ION BOȘTINARU

prim secretar 
al Comitetului județean Olt 

al U.T.C.

— Intr-o serie de organizații 
U.T.C. din județ am avut zilele 
trecute prilejul să consemnăm 
preocuparea pentru schițarea u- 
nor „monografii" ce marchează 
sintetic momente, acțiuni, suc
cese deosebite ale uteciștilor din 
fiecare colectiv de-a lungul 
timpului, precum și biografia u- 
nor tineri de altădată, afirmați 
exemplar in viața social-politi- 
că, economică, științifică și cul
turală. Care sînt sensurile unor 
asemenea inițiative ?

— Acțiunile se desfășoară Ia 
scara întregului județ, prece- 
dînd în toate organizațiile 
U.T.G. colocviul-dezbatere „50 
de ani de luptă și muncă sub 
conducerea partidului comunist". 
Se readuc în actualitate prin 
astfel de elemente monografice, 
dovezi concludente despre tot 
ceea ce s-a cristalizat în timp 
ca aspecte de muncă, de viață, 
exprimînd prezența activă și ro
lul politic-educativ, dăruirea ti
nerilor din organizațiile U.T.C. 
din sate, din întreprinderi, in
stituții, cartiere, școli. Se urmă
rește nu atît adunarea unor 
date din trecutul mai apropiat 
sau mai îndepărtat ai fiecărei 
organizații U.T.C., cît a Ie face 
cunoscute uteciștilor de azi aces
te „file de istorie",, ca imbold. 
Ele reprezintă elemente de com
parație ce demonstrează cît de 
valoroasă e activitatea educati
vă. valențele ei inepuizabile.

— Nu toate organizațiile 
U.T.C. au insă „biografii“ des
fășurate pe o durată amplă de 
timp. Ce diferențieri specifice 
sînt marcate în acest sens prin 
insăși monografiile care Ie re
prezintă?

— într-adevăr. unele organi
zații sînt foarte tinere, s-au con
stituit doar de cîțiva ani. Altele 
moștenesc tradiții de activitate 
revoluționară dinainte de 23 Au
gust 1944. La Corabia, de pildă, 
a ființat ca organizație comu
nistă de tineret cea denumită 
„Prietenii naturii", precum și 
cea din port. Există, de aseme
nea, date concludente în acest 
șens despre organizații de car
tier din Corabia și de la Cara
cal. în alte locuri unele organi
zații U.T.C. s-au remarcat înce- 
pînd cu anii de imediat după e- 
libera.re, cînd membrii lor au 
participat la reconstrucția, la 
refacerea țării, apoi pe marile 
șantiere naționale de la Salva- 
Vișeu și Bumbești-Livezeni, Pe 
de altă parte, o categorie în
treagă de organizații U.T.C. 
și-au dezvoltat activitatea în 
strinsă legătură cu procesul de

cooperativizare a agriculturii în 
comune cunoscute astăzi pentru 
amploarea dezvoltării, pentru 
nivelul ridicat al producției a- 
gricole — Stoicănești, Izbiceni, 
Scornicești, Bucinișu, Traianu. 
în același timp, au luat naștere 
întreprinderi de mare importan
ță pentru economia națională 
— Uzina de aluminiu. Uzina de 
prelucrare a aluminiului, Fa
brica de produse cărbunoase — 
la Slatina, Fabrica de osii și 
boghiuri din Balș, Tăbăcăria 
minerală și Fabrica de zahăr din 
Corabia. Sînt în lucru Uzina de 
vagoane-Caracal și Fabrica de 
cabluri de forță la Slatina. Tn 
toate aceste locuri istoria de as
tăzi a organizațiilor U.T.C. și în
treprinderilor e făcută cunoscu
tă pentru a forma la tineri tră
săturile conștiinței muncito
rești, a misiunii lor sociale în 
actuala etapă, in raport de coor
donatele cincinalului și de para
metrii economici prevăzuți pen
tru județ

— Ce alte acțiuni dedicate a- 
niversării semicentenarului în
lesnesc aceste acțiuni educative 
la scara întregului județ?

— Concursul cultural-artistic 
„Emblema orașelor", cu finală 
la nivelul județului ; ștafeta-al- 
bum „Tineretul și arta motive
lor populare de pe Olt", reu
nind cusături și broderii execu
tate la cercuri pentru tineret, pe 
5 zone de tradiții folclorice. La 
Slatina și la Drăgănești-Olt, ci
neamatori! realizează filme des
pre abnegația, dăruirea și erois
mul în muncă și viață a tinere
tului. în martie se va deschide 
o expoziție jubiliară documen
tară și una de fotografii și o- 
biecte tehnice și de artă, repre- 
zentînd selectiv ansamblul ac
tivității tinerilor și organizații
lor U.T.C. din județul Olt. Folo
sim, deci, toate mijloacele des
tinate să trezească, prin pilda 
celor mai buni, un sentiment de 
înaltă responsabilitate tineretu
lui din județ față de îndeplini
rea sarcinilor ce ne revin pen
tru construirea societății socia
liste multilateral dezvoltate.

I. T.

CE SE ÎNTlMPLA

CÎND LUCREZI DE UNUL SINGUR
In viața unei organizații U.T.C. programul de activități re

prezintă unitatea de măsură a imaginației lucide și crea
toare a membrilor săi, elementul permanent de comparație 
în funcție de care măsurăm eforturile și, în același timp, 
creșterea și maturizarea colectivului ; votat în adunarea ge
nerală, el trebuie să devină apoi legea faptelor de zi cu zi, să 
dea expresie voinței uteciștilor pe planul strădaniilor con
crete. Formalismul în întocmirea acestui program sau adop
tarea căii minimei rezistențe impietează asupra activității 
întregii organizații deoarece poate duce la o imagine falsă, 
deformată, a posibilităților colectivului, avînd drept con
secințe firești — delăsarea, dezinteresul, automulțumirea.

Cu aceste cîteva gînduri de 
început, tot atîtea principii a 
căror valabilitate se verifică, 
fără doar și poate, numai pe 
terenul vieții și activității ti
nerilor, am pășit de curînd 
pragul uzinei „Electrotehnica" 
din Capitală, o uzină în care 
aproape jumătate din salariați 
sînt uteciști și a cărei organi
zație U.T.C. numără 400 de 
membri. Și a trebuit, chiar de 
Ia primele contacte, să accep
tăm o altă situație decît cea 
frumos visată teoretic. în pro
gramul de activitate al comi
tetului U.T.C., întocmit pentru 
întregul trimestru I, nu figu
rează, ca acțiuni și obiective 
exacte, decît cele menționate 
sub cifrele 15 tone fier vechi 
șl 5 000 ore de muncă patrioti
că, precum și o gazetă de pe
rete (inexistentă însă pînă 
azi !) ; restul este împănat cu 
fraze frumoase și generale, dar 
care pot însemna orice și nu 
angajează la nimic atîta vreme 
cît nu sînt detaliate pe etape 
și responsabilități. Secretarul 
U.T.C. al uzinei, ing. Aurelius 
DUMITRESCU, nou ales într-o 
astfel de funcție, ne mărturi
sește că a întocmit singur acest 
program, că și cele ale organi
zațiilor de secție au fost întoc
mite tot de el, prin copierea 
celui pe uzină, „defalcîndu-se“, 
bineînțeles, numărul corespun

Una e ——— 
PROGRAMUL, 
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ACTIVITATEA !
zător de ore de muncă patrio
tică și tone de fier vechi, pen
tru a le raporta la posibilită
țile fiecărei secții. Sărăcia a- 
cestui „plan“, dezvăluind lipsa 
evidentă a unei activități sus
ținute de organizație, e „scu
zată“ de absența unui spațiu 
adecvat unor manifestări, pre
cum și de faptul că secretarul 
este nevoit să lucreze singur 
(singur, într-o organizație de 
400 de uteciști !). în aceste con
diții, cînd cea mai de seamă 
realizare a noului secretar este 
considerată a fi plata la zi a 
cotizațiilor, nu este deloc de 
mirare faptul că uteciștii se 
întreabă, pe bună dreptate și 
cu o justificată nedumerire, ce 
înseamnă pentru ei organizația 
U.T.C.

Intru după aceea în secția 
Mecanică a uzinei. O hală 
mare, înconjurată de jur-îm- 
prejur de pereții de lumină 
verzuie, din sticlă. Zgomot 
moderat, dar permanent, uni
form. sugerîndu-ți precizia u- 
nui mecanism perfect reglat. în 
fața fiecărui loc de muncă — 
scaunele vopsite într-o plăcută 
culoare portocalie. Alături, în 
secția Montaj, le zăream, la fel 
de elegante, vopsite într-un 
vernil cald. „Frumoase culori", 
remarc fără să vreau, furat de 
intimitatea atmosferei. „Fru
moase, nu-i așa ?“, răspunde 
un tînăr de alături de mine. 
Si-i simt glasul învăluit de 
sinceră bucurie. „Noi le-am 
vopsit, noi. tinerii“. „Prin 
muncă patriotică, desigur“, a- 
daug eu, cu gîndul la cele 
5 000 de ore înscrise în pro
gramul comitetului. „Nu știu 
dacă așa-i spune, îmi răspun
de însă, pe neașteptate, tînă- 
rul. La munca patriotică ieșim 
de obicei în afara uzinei. Astea 
le-am făcut noi tot după orele 
de program, dar sînt pentru 
noi, pentru munca noastră ; la 
fel cum ne-am amenajat și 
spațiul verde din fața uzinei la 
care. în primăvară, o să lucrăm 
în continuare. Știți, aici e casa 
noastră, nu-i vorba de o mun
că patriotică înscrisă în vreun 
plan“.

Pe tînăr îl cheamă Stelian 
CALINCIUC și am putut în
țelege, din această discuție în- 
tîmplătoare, că tinerii din dife
rite secții puseseră mina sin
guri, fără un îndemn străin, 
fără să se întrebe dacă ce vor 
ei să facă e trecut în vreun 
plan dar și fără să li se spună 
de către cineva că dorința lor 
de a-și vedea uzina mai fru
moasă, investind pentru aceas
ta atît muncă cît și dragoste, 
tot activitate patriotică se 
cheamă. în programul de acti

vități nu întîlnisem decît niște 
cifre. Atît. Aceiași tineri ar mai 
fi vrut acțiuni care să-i 
adune la un loc, ar fi vrut 
să aibă discuții interesan
te cu diferite personalități 
despre problemele generației 
lor, ar fi dorit o viață cultu
rală și artistică mai bogată, 
excursii în care să meargă îm
preună, „în familie“. Toate a- 
cestea rămîn în continuare 
simple dorințe, nici măcar 
menționate într-un program 
întocmit de unul singur.

Se caută, în schimb, justifi
cări, se aduc explicații în loc 
de argumente. „Ne lipsește 
spațiul" sună mereu fraza- 
tampon, deși însuși secretarul 
comitetului U.T.C. recunoștea 
că un spațiu ar exista totuși, 
vestiarul, enorm după cum 
ne-am convins, în care o su
prafață cam cît a unui teren 
de tenis ar putea fi lesne des
părțită de un perete, pentru a 
crea spațiul necesar, dar nu 
s-a găsit acel grăunte de inte
res, acel minim de înțelegere 
necesar nici din partea condu
cerii administrative, a cărei tă
răgănare îi obligă pe tineri 
să-și țină pînă și adunările, 
atîtea cîte sînt, în secții, în 
zgomotul mașinilor la care se 
lucrează în două și trei schim
buri.

Ilustrativ pentru această 
atmosferă de inerție și dezin
teres este și un alt exemplu. 
Discutînd cu Rodica MIRCEA, 
secretară a organizației U.T.C. 
din cadrul sectorului tehnico- 
administrativ, aceasta ne măr
turisește că și în inițierea unor 
acțiuni ale organizației sale se 
izbește de aceeași neînțelegere 
din partea comitetului U.T.C., 
care nici nu se gîndește că or
ganizațiile ar putea avea un 
anumit specific al lor, determi
nat de condițiile de lucru, de 
preocupări, și descurajează 
orice inițiativă proprie cu a- 
celeași indicații-șablon (cele 
extrase din programul stan
dard). Organizația de aici, mai 
mică în ceea ce privește numă
rul de uteciști, și-ar găsi rela
tiv ușor un spațiu pentru ac
tivități chiar în birourile exis
tente. Uteciștii au și solicitat 
discuții pe teme ca, de exem
plu, „Știința și viața“, sau „In
telectualul și societatea socia
listă“, precum și simpozioane 
cultural-artistice, urmate de 
audiții muzicale sau de seri de 
poezie etc. Sugestii și acțiuni 
perfect posibile și care ar fi 
contribuit la sudarea colectivu
lui, la apropierea sufletească a 
membrilor săi, dar care au fost 
înlăturate dintr-un condei din 
programul de activități, ca mi
nore și lipsite de importanță.

O asemenea optică își are 
rădăcini mai adinei decît în 
lipsa unor mijloace materiale, 
atît de des invocată De 
parcursul vizitei în uzină de 
către secretarul U.T.C. al uzi
nei, denotînd un stil de lucru 
superficial și dăunător. Adevă
rata explicație credem că tre
buie căutată în stilul de lucru, 
în singurătatea de care s-a 
înconjurat secretarul comite
tului U.T.C., refuzîndu-și co
laborarea sub pretextul lipsei 
de sprijin. O dată ce singur în
tocmește programul, singur dă 
indicații ce și cum să se facă, 
va ajunge în cele din urmă ca 
tot singur să le și ducă la în
deplinire.

Această situație ridică însă și 
o altă întrebare, care de data 
aceasta are ca destinație comi
tetul U.T.C. al sectorului : se
cretarul U.T.C. al uzinei 
„Electrotehnica“ este în
tr-adevăr nou ales și fără ex
periență dar tocmai pentru 
astfel de cadre au avut loc, de 
curînd, instruirile activelor 
U.T.C., al căror scop a fost mai 
ales acela de a le înlesni pri
mii pași în activitate.

MARIAN GRIGORE
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La chemarea partidului,
tineretul a răspuns prezent

acolo unde cerea istoria
Ziarele care au apărut a 

doua zi dimineața (25 fe
bruarie 1945) relatau că 

Bucureștiul nu cunoscuse încă 
o atît de grandioasă demonstra
ție populară. Au venit în Piața 
Națiunii, răspunzînd chemării 
partidului comunist, peste 
630 000 de oam?ni. „Au fost acolo 
prezenți zeci de mii de tineri 
ieșiți din fabrici, din facultăți, 
pentru a cere înlocuirea guver
natorilor care, în loc să ajute 
la democratizarea țării, au fă
cut jocul elementelor fasciste și 
reacționare. Era o zi frumoașă 
ca însăși tinerețea și energia 
noastră, venită să ceară acolo 
nu gloanțe, ci dreptate. Era o 
demonstrație pașnică, sinceră, 
ca tot ce are tinerețea mai sin
cer, mai generos, mai bun". 
(„Scînteia tineretului“). De aici, 
din Piața Națiunii, coloanele 
de demonstranți s-au îndreptat 
către Piața Palatului,, unde 
urma să aibă loc un miting îm
potriva guvernului condus de 
generalul Rădescu, pentru for
marea unui guvern cu adevărat 
democrat. Lozinca lansată de 
Partidul Comunist Român - 
„Vrem guvern F.N.D." — era
multiplicată pe zeci de mii de 
pancarte. Ea exprima obiecti
vul imediat pentru care mili
tau masele populare, reflecta 
năzuința spre înfăptuirea unor 
transformări adinei în viața po- 
po’-ului român.

Acestei demonstrații i s-a 
ră puns printr-un i t criminal 
• ; iresponsabil Crezînd că ast
fel va putea opri în loc istoria, 
Rădescu a ordonat să se tragă 
în mulțime. Au căzut morți și 
răniți. Dar răpăitul mitraliere
lor nu i-a intimidat pe demon
stranți. îmbărbătați de comu
niști și de uteciști, au conti
nuat să scandeze : „Vrem gu
vern F.N.D." Evocînd eroismul 
uteciștilor, în numărul de a 
doua zi al ziarului „România 
liberă“ se scria că : „Au fost ti
neri purtători de steag care au 
rămas pe loc să înfrunte gloan
țele ucigașe, chemînd sub stea
gul ciuruit mulțimea".

crearea de cămine 
ieftine, iar pentru 
gratuite. Cu un cu-

rii săraci ; 
și cantine 
cei săraci, _ 
vînt, trebuie să se asigure tine
retului posibilități dc a-și exer
cita drepturile, trebuie ca șco
lile și universitățile noastre să 
dea nu «elite intelectuale» ci 
oameni tehnici de cultură și 
știință care să muncească pen
tru refacerea țării. Trebuie că. 
în școli, tinerii intelectuali să 
fie educați nu să se izoleze de 
popor, ci să stea în slujba po
porului".

In concepția partidelor 
burgheze și a monarhiei, 
o dată cu victoria insu

recției armate naționale rolul 
maselor populare în viața so- 
cial-politică a țării urma să în
ceteze. Pentru partidul co
munist. în noile condiții is
torice create după 23 August 
1944, problema fundamentală 
era însă cucerirea puterii poli
tice de către oamenii muncii. 
Era clar că acest țel nu 
putea fi atins decît asigurînd 
rolul conducător al clasei mun
citoare, în frunte cu partidul 
comunist, și realizînd o traini
că alianță cu țărănimea munci
toare. cu intelectualitatea, cu 
toate forțele care doreau reali
zarea idealurilor de libertate^ 
de progres social ale poporului 
român. Asemenea țeluri au 
însuflețit masele largi popu
lare ; convinși că de la parti
dele burgheze nu pot aștepta 
satisfacerea revendicărilor lor, 
milioane de oameni s-au alătu
rat luptei comuniștilor pentru 
instaurarea unui regim demo
cratic, pentru schimbarea rîn- 
duielilor politice din țară. Isto
ria României nu mai cunoscuse 
niciodată o asemenea eferves
cență revoluționară, care avea 
să ridice la luptă imensa majo
ritate a populației de la orașe 
și sate.

Adresîndu-se tineretului, 
partidul comunist subli
nia că poporul român își 

poate asigura condiții de viață 
mai bună numai instaurînd un 
regim de democrație reală, 
cest lucru l-a înțeles 
și, mai ales, a înțeles 
poate rupe de popor, 
potrivă, trebuie să fie 
tea luptei maselor 
pentru progres, pentru drepta
te socială. Ajutor prețios al 
partidului, U T.C. chema la 
unirea tuturor forțelor demo
cratice ale tinerei generații în 
lupta pentru clădirea unei vieți 
noi în România. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu scria în 
„Scînteia tineretului“ : „Am 
fost «invitați» de toate guver
nele trecutului să așteptăm și 
ir să așteptăm. Acei care și-au 

plecat capul, văd astăzi rezul
tatul supușeniei lor rușinoase. 
Spectacolul dezastrului tării îi 
întîmpină de pretutindeni. Și 
astăzi vine încă să ne vorbească 
de la tribună lașitatea lor ari
stocratică și ipocrizia conserva
torismului lor de interese re- 
strînse (...). Tineretul nu tre
buie să aștepte ca măsurile să 
vină numai «de sus» ; el să trea
că cu propriile forțe la demo
cratizarea vieții sale. Și să în
cepem izgonirea dintre noi a 
tuturor dușmanilor intereselor 
naționale".

Marile întruniri populare, or
ganizate în Capitală, ca și toate 
județele țării, dădeau prilejul 
comuniștilor, cei mai autentici 
reprezentanți ai poporului, să 
demaște uneltirile partidelor 
burgheze, să însuflețească ma
sele, să le mobilizeze 
în moțiunile votate, 
muncii se angajau să 
activ Ia lupta pentru 
rea unui guvern al 
Național Democrat — 
că aceasta 
pentru a 
impas în 
mii de 
populare 
întruniri 
brici, de 
facultăți, 
care cereau 
un guvern F.N.D.

A- 
tineretul 
că nu se 
că, dini- 
in frun- 
populare

la luptă, 
oamenii 

participe 
instaura- 
Frontului 
convinși

era unica soluție 
scoate țara din greul 
care se afla. Zeci de 
tineri, în adunările 

sau cu prilejul unor 
ale 
la 
au

tineretului din fa- 
sate, din școli și 
votat moțiuni prin 
cu toată hotărirea

Lupta era aprigă. Simțind 
că pierd teren, că ur-

M ilitînd cu fermitate pen
tru realizarea tuturor 
forțelor democratice în 

jurul clasei muncitoare, P.C.R. 
a acordat o imoortanță deose
bită _ atragerii tineretului din 
fabrici, de la sate, din școli și 
facultăți la refacerea și demo
cratizarea țării. Conducerea or
ganizației comuniste a tinere
tului a fost încredințată unor 
activiști cu experiență revolu
ționară. Secretar general al Co
mitetului Central al U.T.C. a 
fost numit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Erau primiți noi 
membri dintre cei mai acti zi 
reprezentanți ai tinerei genera
ții. Se creau noi celule ale 
Uniunii Tineretului Comunist, 
s-a trecut la constituirea comi
tetelor județene și orășenești. 
U.T.C. se consolida politic, ideo
logic și organizatoric, sporin- 
du-și imens prestigiul în rîndu- 
rile tineretului. în acele zile 
dramatice ale luptei pentru pu
tere. pentru democratizarea 
țării, tot mai mulți tineri cereau 
să fie primiți în U.T.C,

Participarea tineretului
viața politică a poporului de
venise, în aceste noi împreju
rări, un fapt cotidian. încă nu 
erau asigurate condiții omenești 
de muncă pentru tinerii mun
citori și plugari, iar condițiile 
de viață erau mizere. Tineretul 
nu avea încă drepturi polit'ce. 
De asemenea, nivelul cultural 
al întregului tineret al țării era 
foarte scăzut, din cauza obsta
colelor de tot felul ridicate în 
fața pregătirii intelectuale. în
suflețit însă de U.T.C. — tine
retul își exprima cu insistență 
revendicările. „O datorie și o 
sarcină a colaborării forțelor 
democratice ale tineretului — 
scria în noiembrie 1944 tova
rășul Nicolae Ceaușescu — 
este lupta pentru o reală demo
cratizare a întregului învăță- 
mînt. Aceasta nu înseamnă nu
mai acordarea unor drepturi 
formale pentru întreg tineretul, 
de a pătrunde în școli 
vers’tățh ci luarea de 
cr,-„r-<», de reduceri și 
do taxe pentru studenții

mează să fie înlăturate 
de pe scena istoriei, forțele 
reacționare încercau să stăvi
lească elanul revoluționar al 
maselor Partidul comunist a 
atras atenția că dușmanul este 
încă puternic, chemînd la luptă 
întregul popor, „Din noaptea 
istorică de 23 August — scria 
ziarul „Scînteia tineretului* — 
cînd România se retrăgea din 
războiul alături de Axă, război 
care nu-i adusese decît neno
rociri. din acea noapte încă, 
bărbații de stat conștienți și ele
mentele democratice de teme

la

șj uni- 
măsuri 
scutiri 
și ele-

lie ale României și-au dat sea
ma că lupta cea mai grozavă 
pentru cucerirea libertății de- 
abia avea să înceapă. Fiara nu 
fusese decît rănită".

...Și iată că acum reacțiunea 
încercă să constituie „for
țe de șoc“ prin care să 
lovească organizațiile demo
cratice. Sînt recrutați legionari, 
indivizi declasați, printre care 
și tineri, fii de fabricanți și 
moșieri. „Oricît ar fi de săraci 
cu duhul — se arăta la o adu
nare studențească — ei își dau 
seama că pierzînd fabricile, mo
șiile și alte privilegii, vor fi ne- 

muncească
împins 

de bătăuși, huligani și 
fasciști".

voiți să 
spaimă i-a 
plătite 
agitatori 
bande, patronate de partidele 
burgheze și încurajate de .neu
tralitatea* primului ministru 
Rădescu. acționau • Intr-un mod 
ce amintea de vremurile dicta
turii cămășilor verzi. Au 
atacati fruntași comuniști, 
sonalități ale vieții publice 
militau pentru democrație, 
de de huligani înarmați au de
vastat redacția ziarului ..Scîn
teia tineretului*.

Pentru ca asemenea atrocități 
să nu mai fie posibile, pentru 
ca țara să pornească cu pași si
guri spre democrație și progres 
social, era imperios necesar ca 
la cîrmă să vină un guvern 
F.N.D. Partidul comunist a 
subliniat răspicat că reacțiunea 
trebuie lovită cu forța întregu
lui popor. In toată țara au fost 
organizate demonstrații ale for
țelor progresiste. La București 
s-a convocat o mare adunare 
în Piața Națiunii, pentru ziua 
de 24 februarie, la orele 14 
U.T.C. a întreprins o vastă ac
țiune de mobilizare a tinerilor 
la această demonstrație.

Această 
în bandele

Asemenea

fost 
per
ca re 
Ban-

rezînd că va putea inti
mida poporul cu gloan
țele mitralierelor, Ră

descu a ordonat să se deschi
dă focul Dar s-a înșelat. Setea 
de dreptate, de libertate, nă
zuința către o viață nouă, pros
peră erau mai puternice decît 
răpăitul mitralierelor. Oamenii 
au rămas pe loc. Le era clar 
că exista o 
înfăptuirea 
lupta. „In 
fiecare din
crețiu Pătrășcanu vorbind mul
țimii — este mobilizat pentru 
înfăptuirea guvernului națio- 
nal-democrat. O dare înapoi nu 
există. Guvernul acesta trebuie 
să cadă. Guvernul adevărat al 
poporului. guvernul Frontului 
Național Democrat trebuie rea
lizat imediat".

singură cale către 
țelurilor propuse : 

momentul de față, 
noi — spunea Lu-

alul de proteste care s-a 
declanșat în întreaga 
țară. înfierînd actul asa

sin de la 24 februarie 1945. a 
determinat demisia guvernului 
Rădescu. O dată cu el plecau 
de la cîrma țării, părăsind sce
na istoriei, majoritatea expo- 
nenților forțelor reacționare. 
La 6 martie 1945 — expresie a 
voinței întregului popor român 
— era instaurat un guvern de 
largă concentrare democratică, 
condus de dr. Petru Groza | 
primul guvern popular din în
treaga istorie a României.

Poluarea a încetat a mai fi 
astăzi o problemă care să inte
reseze un număr restrîns de 
specialiști dintr-un anumit do
meniu. Protecția atmosferei, a 
solului și a apei, reprezintă în 
condițiile actualului progres 
rapid al științei și tehnicii o 
preocupare de prim ordin. Rit
mul rapid și multidirectional al 
industrializării țării noastre im
pune luarea unor măsuri radi
cale menite să preintimpine pe
ricolul potențial al unei poluări 
accentuate a mediului și să re
ducă noxele existente în unele 
zone. Factorii interesați sînt an
trenați, de aceea, permanent în 
depistarea și neutralizarea sur
selor de apariție a noxelor po
luante. Cum chimia și meta
lurgia reprezintă surse impor
tante de reziduuri industriale, 
în cadrul articolului de față ne 
propunem să prezentăm cîteva 
din preocupările specialiștilor 
din cele două sfere ale econo
miei, pentru reducerea gradului 
de poluare.

Industria siderurgică este 
unul din marii consumatori de 
apă. Pentru elaborarea unei sin
gure tone de oțel sînt necesari 
200 m.c. de apă. Suficient să 
precizăm că mai mult de 40 la 
sută din apa utilizată în pro
cesele industriale siderurgice se 
impurifică cu diferite materiale 
în suspensie, uleiuri, păcură etc. 
pentru a ne da seama de com
plexitatea problemelor cărora 
specialiștii trebuie să le facă 
față. In urmă cu aproape zece 
ani In sectorul siderurgic a în
ceput identificarea și inventa
rierea organizată a tuturor sur
selor de impurificare a apei. 
Rezultatele obținute în urma a- 
cestor studii au fost valorificate 
în cadrul activităților de cerce
tare și proiectare a unor insta
lații de epurare a apelor im- 
purificate Numai în ultimii ani 
acestui scop i-au fost destinate 
investiții considerabile urmînd

ca investițiile din cincinalul 
actual să fie destinate pentru 
executarea instalațiilor de epu
rare destinate atît completării 
sectoarelor și uzinelor mai 
vechi cit și dotării corespunză
toare a obiectivelor nou con
struite.

Sigur că citirea acestor cifre 
generează o întrebare : se su-

realizeze și o recuperare a sub
stanțelor ce mai pot fi utilizate 
in procesele tehnologice.

„Cu toate acestea — ne spu
nea tovarășul inginer Ștefan 
Ștefănescu — specialistul coor
donator în probleme de poluare 
a apei și atmosferei din minis
terul amintit — Ia Combinatele 
siderurgice Hunedoara și Galați

zultate deosebit de bune în ex
ploatare, putînd purifica într-o 
singură oră pînă la 35 000 m3 de 
apă ceea ce echivalează practic 
cu circulația unui rîu de mă
rime mijlocie.

Fără îndoială că nu numai apa 
este mediul pe care siderurgia 
îl poluează. S-au efectuat stu
dii de către Institutul de meteo-

INVENȚII
ROMÂNEȘTI
CE ASIGURĂ

Combaterea
poluării

mediului ambiant
pune apa remediilor ce i se a- 
plică ? Fără îndoială că da. Nu 
o face cu ușurință. Pretinde e- 
fort, studii, cercetări, bani și 
timp. Tocmai de aceea grija 
pentru a economisi apa riurilor 
trebuie să stea în atenția celor 
ce o utilizează. Rezultate obți
nute în acest sens ? Apa limpe
zită rezultată din instalațiile de 
epurarea de la furnale este re- 
circulată în procent de peste 85 
la sută economisindu-se în acest 
fel o cantitate însemnată de apă 
proaspătă și evitînd evacuarea 
în rîu a celei utilizată deja in
dustrial. Demn de semnalat este 
faptul că specialiștii unităților 
de cercetare și proiectare apar- 
ținînd Ministerului Industriei 
Metalurgice au urmărit ca a- 
colo unde este posibil, concomi
tent cu epurarea apei să se

Instalațiile de recuperare și va
lorificare din ape a nămoluri
lor funcționează doar la jumă
tatea capacităților pentru care 
au fost proiectate. Se ajunge 
astfel nu numai la neexploata- 
rea rațională a instalațiilor dar 
și la un consum însemnat dc 
energie electrică pentru pompa
rea în diverse zone de depozi
tare a unui material 
dar privit din păcate 
ca deșeu".

între măsurile luate 
mul timp pentru 
cantităților de noxe din ape, un 
loc important îl ocupă instala
țiile de epurare utilizate în sec
torul de laminare a oțelului. 
Realizările proiecta nților Insti
tutului de proiectări de teh
nologia laminoarelor dau re-

încă util 
ea noroi.

în ulti- 
reducerea

rologie și hidrologie și pentru 
determinarea ariilor de răspîn- 
dire a noxelor în aer. Ca mă
sură imediată, în această direc
ție se înscrie montarea primu
lui electrofiltru la instalațiile 
aferente oțelăriei Martin de la 
Combinatul siderurgic Hunedoa
ra. Intrarea în funcțiune în 
prima parte a anului în curs a 
acestui electrofiltru va reduce 
substanțial cantitățile de sus
pensii de oxid de fier conținute 
in gazele evacuate. De altfel, 
toate obiectivele noi ce s-au 
construit în ultimul timp ca și 
cele ce vor fi date în exploa
tare în acest cincinal, vor fi do
tate cu instalații de epurare a 
gazelor și fumurilor în vederea 
protejării mediului ambiant la 
nivelele cerințelor sanitara.

La Ministerul Industriei Chi
mice, s-a creat acum un an 
serviciul „Ape, poluarea atmos
ferei și coroziune“ care urmă
rește și coordonează activitatea 
de depoluare. In prezent, în 
unitățile aparținînd Ministeru
lui Industriei Chimice, func
ționează peste 120 de instala
ții de epurare. Pînă în anul 
1975, toate unitățile chimice vor 
fi dotate cu instalațiile de epu
rare avansată. Tot în anii ur
mători, la toate fabricile de 
acid sulfuric din țară se va 
extinde sistemul de recupe
rare a bioxidului de sulf 
aplicat pînă acum numai la 
Combinatul chimic de la Turnu- 
Măgurele. „S-au luat măsuri — 
preciza inginerul Paul Anto
nescu de la serviciul Ape, po
luarea atmosferei și coroziune 
din minister — pentru ca în 
toate unitățile mari — grupuri 
și centrale — să existe servicii 
speciale care studiază problema 
poluării mediului. Se duce și o 
susținută activitate de docu
mentare și propagandă pentru 
ca toți factorii interesați să 
concurs la această problemă de 
interes național".

Desigur, prezervarea mediului 
Înconjurător nu este — după 
cum arătam la începutul arti
colului de față — doar o pro
blemă care să rămînă în aten
ția unul anumit grup de oa
meni. Ea este o problemă de 
interes general, la a cărei re
zolvare trebuie să-și aducă con
tribuția întreaga populație. Mo
dul în care Îngrijim apa, aerul 
și solul, felul In care le apărăm 
de degradare cu noxe, înseamnă 
de fapt apărarea sănătății fiecă
ruia dintre noi.

IOAN VOICU

pregătirii politice

în cadrul manifestărilor pri
lejuite de aniversarea a 50 de 
ani de la crearea organizației 
U.T.C., în județul Timiș a avut 
loc debutul unei acțiuni de largă 
întindere : decada cărții eocial- 
politice și literare pentru tine
ret. Pînă la sfîrșitul lunii, zilnic 
vor avea loc întilniri ale tineri
lor de diverse categorii cu scrii
tori. activiști de partid și U.T.C., 
simpozioane pe teme social-po- 
litice etc.

Se remarcă prezența acestor 
manifestări, înainte de toate, la 
nivelul organizațiilor, unde dez
baterea problemelor politice se 
desfășoară în legătură directă 
cu aspectele concrete și specifl-

ce fiecăreia dintre ele. La Clubul 
întreprinderii „Tehnolemn” din 
Timișoara scriitorii timișoreni 
realizează un sondaj de opinie 
privind genul de literatură spre 
care se îndreaptă preferințele 
tinerilor.

La cluburile tineretului din 
Lugoj, Jimbolia, Sînnioolaul- 
Mare, în afara întîlnirilor cu 
autorii, în afara discuțiilor și 
a schimbului de opinii, un loo 
aparte îl ocupă standurile cu 
cărți, afișele, rezumatele selec
tive, toate menite să creeze un 
cadru cit mai adecvat interesu
lui pentru informarea și docu
mentarea politică. I. DANCEA

SILVIU HUȘTIU,
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i cu ei, știind 
i-ar fi acceptat, 

„Dacă pleci 
. a pus con-

Stăruiau, acum pe lingă Vasile S. să rămînă 
că nici un alt șef de echipă de pe șantier nu i 
după faima de chiulangii pe care si-o creaseră. , 
tu, va trebui să plecăm și noi. Unae Vasile S. 
diții. Și toate condițiile i-au fost acceptate pe loc. în numai 
cîteva zile, și maistrul și inginerii de sector s-au convins că 
au de-a face cu niște meseriași de clasă, și s-au grăbit cu 
felicitările. Prinzînd curaj, băieții s-au gîndit s-o ia înaintea 
celorlalte echipe de sudori, poate cu niște ore suplimentare, 
poate într-alt fel, cu un act de bravură, in orice caz — cu 
ceva care să sară-n ochi, și toți să aplaude. O împrejurare 
critică le-a oferit prilejul dorit : pentru grăbirea lucrărilor, 
un maistru a propus introducerea schimbului de noapte. 
Respinsă de unii, ideea a fost acceptată de alții, s-a discu
tat mult și s-a hotărît așa : să încercăm, să vedem... Pentru 
acest schimb de noapte era nevoie de trei echipe de su
dori ; nu s-au găsit, la repezeală, decît două ; și-atunci 
băieții din echipa lui Vasile S. s-au oferit, au insistat, au 
obținut aprobări... Singurul care s-a opus din răsputeri a 
fost Vasile S. Să lucrezi în schimbul de dimineață și-apoi 
în cel de noapte — este mult prea mult, este împotriva ori
cărui regulament. Dar nu mai avea cu cine se-nțelege : 
băieții voiau să-și spele obrazul, cu orice preț... După ce 
și-au dovedit vitejia în schimbul de dimineață, au tras un 
somn pînă la opt seara ; de la opt la zece, masa la cantină, 
o scurtă plimbare ; la zece fix erau pe schele, în ciuda 
protestelor lui Vasile S. Pe la miezul nopții dormeau buștean 
cu aparatele de sudat în mînă. l-a salvat Vasile S„ îm
preună cu maistrul de sector și alți cîțiva. Și-apoi, cînd și-au 
venit în fire, cei cinci dornici de isprăvi mari s-au mai 
legat odată în fața lui Vasile S. să-i dea ascultare în toate... 
Sînt vreo doisprezece ani de-atunci și — Vasile S. poate să 
confirme — băieții și-au ținut cuvîntul.

brica. de scule Rîșnov. Numai în 
organizația nr. 1 din secția bur- 
ghii-spirale, deci într-un total 
de 37 de tineri mi s-au oferit 
destule alte exemple : Ion Oban- 
cea, pe care l-am mai amintit, 
Chirică Arnăutu, Corneliu 
Gheorghiu. Aproape lună de 
lună ei rămîn sub normă cu 50— 
60 la sută, exclusiv din vina lor. 
Unicul motiv — cel precizat mai 
înainte : nu-i interesează cîști- 
gul, deci cu atît mai puțin în
deplinirea obligațiilor de servi
ciu pentru că părinții le oferă 
o existență îndestulătoare.

— Să ne imaginăm prin ab
surd că toți salariații noștri ar 
gîndi și proceda la fel — spune 
tovarășul Victor Savu, secreta
rul organizației de partid. Ce 
s-ar întîmpla ? Planul fabricii 
ar fi compromis. Să ne închi
puim însă — continuă el — că 
fiecare salariat ar rămîne sub 
normă doar cu un singur pro
cent. Știți ce pagube am înre
gistra ? Aproape un milion. Din 
fericire majoritatea își depășesc 
normele dînd piese de înaltă ca
litate.

— Așadar, iată contrastul în
tre acești tineri serioși, de nă
dejde — adevărați uteciști — și 
cei despre care discutam mai 
înainte. La urma-urmei am pu
tea spune și noi : nu-i nici o ne
norocire dacă unii tineri nu-și 
fac norma. Restanțele lor sînt 
acoperite cu depășirile altora. 
Dar este necinstit, inechitabil să 
acceptăm indolența 
pretindem efort în 
Pe unii 
așa cum

Toader — dacă își îndeplinesc 
sau nu sarcinile ce le revin — 
dar noi, organizația de partid, 
conducerea secției, organizația 
U.T.C., maiștrii, inginerii, răs
pundem în fața societății de mo
dul și seriozitatea cu care co
lectivul nostru își face datoria, 
de modul și seriozitatea cu care 
se îndeplinește planul de stat : 
răspundem în fața conștiinței 
noastre de comuniști și cetățeni. 
Iată de ce nu putem tolera aftă 
concepție, altă atitudine, alt 
comportament, în colectivul nos
tru cu atît mai puțin în rîndu-
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unora și să 
plus altora, 
interesează, 
discuția cu

tineri nu-i 
reiese dinADRIAN VASILESCU

(Urmare din pag. I)
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cu diplomă și iși vor 
ceasul cînd și-au pus

încă un pasaj din articolul 
mai sus-amintit : „Vremurile, 
după cit se pare, nu se îmbună-

„Mica publicitate* obiecte 
îmbrăcăminte, dar privirea 
fuge către grupuri de tineri «u 
figuri radioase sau preocupate, 
pe care chiar dacă nu-i întîl- 
nești în curtea unei facultăți și 
chiar dacă nu poartă sub braț 
cursuri și caiete de notițe, tot 
poți să ghicești că stnt studenți. 
După ce ? Nu știu, dar mi s-a 
întîmplat adeseori ca persoane 
care mă vedeau întîia oară să 
mă întrebe la începutul înche
gării unui dialog ; „Sînteți stu
dentă ? Nu reușesc să sesizez 
care amănunt al fizionomiei 
dezvăluie oricui m-ar privi ca
litatea mea de studentă. De a- 
ceea obișnuiesc să răspund în
trebării tot cu o întrebare t 
„De unde știți ?“. Și mi se răs
punde invariabil „SE VEDE", 
iar în acest „se vede“ nu e nici 
urmă din compasiunea cu care 
vor fi exclamat acum patruzeci 
de ani cei ce citeau „Mica pu
blicitate“ : „E student, săracu’“.

Dimpotrivă, a n azi student 
înseamnă a avea toate condi
țiile materiale care asigură un 
climat optim de muncă și de 
viață. înseamnă să te poți bu
cura din plin de frumusețea a- 
nilor de studenție.

Pe coridoarele oricărei facul
tăți întîlnești panouri ce anunță 
expoziții, spectacole, ședințe ale 
cercurilor științifice, programele 
cluburilor, seri de dans, mani
festări sportive și localitățile 
unde se vor organiza tabere în 
perioada vacanței. La casa de 
cultură a studenților „Grigore 
Preoteasa” afișul manifestărilor 
culturale ce au loc aici 
teatru, concerte de 
ușoară și simfonică, 
cercului de ziaristică. 
„Climat", clubul actualităților, 
filme, repetiții ale echipelor de 
dansuri și teatru, student-club.

Și ar mai fi de amintit va
canțele....

Azi, imaginea vacanței se aso
ciază cu numele unor localități 
ca Izvorul Mureșului, Costinești,

Pinul Rece trenurile
pline cu studenți ce se îndreap
tă spre stațiunile de odihnă un
de se organizează tabere. în lo
calitățile ce găzduiesc pe stu
denți în vacanțe s-au executat 
numeroase lucrări, s-au con
struit vile și căsuțe de vacanță, 
cantine, cluburi, terenuri de 
sport. Toate acestea sînt fru
museți care luminează azi chi
pul studenției, dîndu-i o strălu
cire aparte.

șei al studenților. Peste două
zeci de blocuri alcătuiesc cele 
două complexe studențeși afla
te foarte aproape unul de celă
lalt. Cantinele sînt elegante, 
spațioase, modern utilate.

Asemenea construcții, în ca
re studenții au toate condițiile 
necesare pentru învățătură, se 
înalță an de an în centrele 
universitare. în perioada 1966- 
1970 au fost clădite în țara 
noastră 45 de cămine studen
țești totalizînd circa 18000 de 
locuri. Astăzi studenților li se 
oferă cămine, cantine, săli de 
cursuri, laboratoare, amfitea
tre, biblioteci, fără a li se per
cepe nici un fel de taxă de con
strucție“, de frecvență, de bi-

cu ferestre largi. Clădirea e do
tată cu cele mai moderne apa
rate și instalații, săli de lectură. 
In lungile ceasuri petrecute în
tre rafturi cu cărți, anotimpul 
studenției capătă o amprentă de 
gravitate — poate că într-ade- 
văr fizionomia ți se schimbă, 
și, luminos, anotimpul studen
ției ți se întipărește pe chip — 
și nu numai pe chip — pentru 
întreaga viată.

Studenția nu mai este egală 
cu un eroism al deznădejdii, 
ci înseamnă sîrguință, sete de 
a cunoaște și de a-ți însuși ce
le mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii moderne, pentru a-ți 
pune apoi întreaga energie și 
putere de muncă în slujba tu

ANOTIMPUL STUDENȚIEI

: seri de 
muzică 

ședințele 
cenaclul

tățesc. Cu toate acestea, și în 
acest an, alte serii de studenți 
vor bate la porțile universității. 
Ne gîndim cu acest prilej la 
taxele pe care sînt nevoiți să 
le suporte aceștia: taxa de frec
vență, taxa de bibliotecă, taxele 
de examen... Pe lingă aceste 
mari poveri, există la Faculta
tea de drept din Capitală încă 
o taxă numită : „de construc
ție”, care smulge din buzunarul 
nenorocirii studențești suma de 
3000 (mii lei), pentru nu știm 
ce „Palat universitar".

Urc în tramvai și pornesc pe 
Cheiul Dîmboviței în direcția 
Podului Grozăvești. Pe partea 
dreaptă se află căminele și can
tinele complexelor studențești 
Grozăvești și Regie. Locuiesc 
aici studenți de la Politehnică, 
Universitate. 
Economice.
mene pe 
e liniște, 
dimineața 
de glasuri 
aproape sărbătoresc acestui oră-

Medicină, Științe 
în zilele de exa- 

aleile dintre blocuri 
Se învață. Doar 

și seara revărsarea 
tinere dă un aer

examen. Aceasta 
un efort excepți-

bliotecă, de 
demonstrează 
onal din partea partidului și 
statului pentru asigurarea ba
zei tehnico-materiale a învă- 
tămîntului, pentru asigurarea 
deplinei valorificări prin mun
că, învățătură și creație a ti
nerei generații. Noul local al 
Institutului politehnic, noul 
local al Institutului de arhitec
tură, lucrări de extindere la 
Academia de studii economice, 
aripa nouă a Universității, lu
crări de extindere la Conserva
torul „Ciprian Porumbescu*, 
acestea sînt unele dintre obiec
tivele cele mai importante con
struite pentru studenții Capita
lei în cincinalul care a trecut. 
Ele totalizează 98 432 m.p.

Privesc localul Politehnicii. 
Este una dintre cele mai im
portante realizări ale urbanis
ticii bucureștene din ultimii ani. 
La capătul unei lungi alei as
faltate, spațioasa clădire din 
sticlă, beton și metal se dese
nează cu contururi sobre și si
gure, cu linii drepte și zvelte,

turor creatorilor de bunuri ma
teriale și spirituale.

SA MULȚUMIM 
PRIN FAPTE

ȘiContrastul dintre trecut 
prezent este izbitor. Acest „ieri“ 
pe care noi, cei care ne-am 
născut și am crescut în acești 
ani, îl cunoaștem doar din lec
turi sau din istorisirile celor 
mai în vîrstă, ni se pare greu 
de cuprins cu imaginația. Rîn- 
durile lui Eugen Jebeleanu nu 
sînt 
era 
ea, 
sînt 
lor 
multe 
tot acest timp — viața Capita
lei întinde tot mai mulți spini 
pentru cei ce vin să studieze la 
așezămintele de cultură de 
aici. Vin atrași 
hui cu castele al Saharei, bedu
inii) toți acești studenți care, 
în majoritate, vor face o foame

numai literatură, aceasta 
realitatea din vremea ace- 
crudă. izbitoare: „Taxele 
peste măsura posibilități- 
părințiior, cursurile sînt 

și costisitoare și — în

cultură 
(ca de văzdu-

crunta și 
blestema 
în gînd să-și ofere trei sferturi 
din viața lor învățăturii care 
apoi îi ștrangulează. Hotărît, nu 
e o afacere să fii student".

Pentru tînărul de azi studen
ția reprezintă un anotimp al 
împlinirilor, un răstimp al ce
lor mai substanțiale acumulări 
care deschid o cale către valo
rificarea și afirmarea tuturor 
aptitudinilor și energiilor.

Nouă ne e aproape imposi
bil să reconstituim în imagina
ție niște realități care au mu
rit demult. Azi, cînd învăță- 
mîntul de toate gradele e gra
tuit, cînd fiecare tînăr are po
sibilitatea să învețe, cînd se 
acordă burse, ajutoare materi
ale, asistență medicală gratui
tă, ți se pare de neînțeles faptul 
că înainte studenții trebuiau 
să plătească taxe pentru a că
păta dreptul să ocupe un loc în 
amfiteatru, taxe pentru a ocupa 
un loc la masa din bibliotecă, 
taxe pentru fiecare examen la 
care se prezentau. Ni se par 
atît de firești condițiile asigu
rate nouă pentru a dobîndi o 
pregătire temeinică și multila
terală ! Și simți nevoia să mul
țumești pentru toate acestea. 
Să mulțumești constructorului 
cățărat pe schelă, profesorului 
de la catedră care-ți împărtă
șește tainele cărților, învăță
toarei ce ți-a pus creionul în 
mînă, sau tipografului pentru 
cartea de pe masa ta, sau trac
toristului pentru roadele ogoa
relor, sau bibliotecarei, sau 
arhitectului. Să mulțumim 
partidului, tuturor celor ce ne- 
au dăruit luminozitatea acestui 
anotimp al studenției. Dar atî- 
tor milioane de oameni nu le 
poți mulțumi printr-un cuvînt, 
o strîngere de mînă ori un bu
chet de flori. Trebuie să le răs
pundem printr-o muncă susți
nută, punînd capacitățile, toate 
cunoștințele acumulate, întrea
ga pregătire pe care am dobîn- 
dit-o pe băncile facultății în 
slujba societății.

CONSTANTIN VLĂDUCĂ

rile tineretului nostru.
— Constatăm că punerea 

discuția colectivului a unor ca
zuri de indisciplină face parte 
din formele educative folosite 
freovent de dv.

— Așa este — confirmă tova
rășul Vasile Crivăț, secretarul 
Comitetului U.T.C. pe fabrică. 
S-a dovedit că mulți dintre cei 
care întîrziau de la program, 
care absentau nemotivat, se 
sustrag de la activitățile colec
tivului, aduși în fața tovarăși
lor lor și trași cu asprime la 
răspundere n-au rămas neafec
tați. Destul de mulți s-au schim
bat în bine

— înțelegem însă că au mai 
rămas totuși cîțiva — suficienți 
pentru a vă influența negativ 
activitatea — ce v-ați propus să 
întreprindeți cu ei pe mai de
parte ?

— Mai întîi însă aș vrea să 
vă vorbesc eu despre o măsură 
a organizației, pe care tovară
șul Huștiu, secretarul organiza
ției U.T.C. nr. 1, poate n-ar vrea 
s-o exemplifice cu cazul cel mai 
convingător — intervine mai-

în

strul Constantin Vlăducă. Anul 
trecut la concursul de admitere 
pentru ucenicie se prezentase și 
un tînăr pe nume Vasile Terinte 
care era și prea firav și nu știa 
nici carte prea multă. N-a reu
șit. A fost atît de afectat, s-a 
rugat atît de mult să fie primit 
îneît am început să bănuim în 
el, dincolo de lacunele în pre
gătirea școlară, ambiție și pasi
une. Ne-am hotărît să-1 luăm. 
Dar trebuia dat în 6eama cuiva 
care să-1 ajute ca pe copilul său 
ori ca pe un frate mai mic. Huș
tiu mi s-a părut cel mai potri
vit. O anumită îndoială însă tot 
mă încerca pentru că însuși 
Huștiu era încă un copil, termi
nase școala de-abia cu un an 
înainte. După numai cîteva luni 
ne-am dat seama că nu ne-am 
înșelat nici în privința lui Te
rinte nici a lui Huștiu.

O relatare care ne-a trezit 
curiozitatea, b-am căutat pe Te
rinte. Prima impresie este in
tr-adevăr aceea de copil.

— Ce realizări ai pe luna tre
cută ?

— 135 la sută depășire la ore ; 
168 la sută depășire la salariul 
de bază — ne răspunde el, scurt, 
și își vede de treabă. v

— Asta am vrut să spurr - 
reia tovarășul maistru, că tine
rii proaspeți veniți în colectivul 
nostru au fost dați imediat — 
la recomandarea U.T.C. — în 
seama celor mai buni muncitori. 
In general i-am ales pentru a- 
ceastă sarcină tot pe tineri pen
tru că intre ei și ucenicii lor se 
dezvoltă relații mai prietenești, 
mai deschise care înlesnesc mult 
inițierea profesională.

— Cauza cea mai frecventă a 
neîndeplinirii normelor — spu
ne tovarășul Huștiu — sînt 
„timpii morți“ în care se com
plac anumiți colegi. Noi ce-am 
făcut ? Le-am stabilit locurile 
de muncă între doi muncitori 
severi, care ori de cite ori îi 
văd că „moțăie“ lingă mașină, 
îi readuc la realitate.

Tot maistrul Vlăducă ilustrea
ză cu un exemplu cele relatate 
de secretarul U.T.C.

— De unde înainte, Corneliu 
Gheorghiu nu trecea nici de-al 
naibii de 40—50 la sută realiza
rea normei, după intercalarea sa 
pe „linia tehnologică a discipli
nei" cum zicem noi, chiar în 
prima zi a cîștigat 90 de lei, 
adică de cîteva ori mai mult ca 
de obicei. Lecția primită se pare 
că i-a schimbat complet atitu
dinea.

Ordinea, curățenia, ambianța 
generală din secția burghii-spi- 
rale, agitația vizuală, lozinci, 
afișe, „fluturași“, atrag atenția 
asupra altor acțiuni întreprinse 
de organizația U.T.C. pentru 
împlinirea dezideratului : fie
care utecist-fruntaș în produc
ție, model în comportare. Pe o 
lozincă la Ioc vizibil, citim • 
„Tineri I Participați la între
cerea dintre organizațiile U.T.C. 
din fabrica noastră care își 
propune ca obiective — econo- , 
mii de materii prime și ma
teriale, energie electrică, cu
rățenia și frumosul la locul de 
muncă“. Sau, altă chemare : 
„Tineri ! Să lucrăm două zile pe 
lună cu scule economisite“.

Intr-adevăr, ce ar mai fi de 
adăugat pentru a relua între
barea secretarului U.T.C. Există 
un fericit precedent în experi
ența organizației de aici — in
transigența și intervenția ime
diată în cazurile de indisciplină ; 
există un climat de exigență 
impus de seriozitatea colectivu
lui, un program de idei și preve
deri concrete. Și există mai 
ales, hotărirea organizației de a 
raporta în cinstea sărbătoririi 
Semicentenarului Uniunii Tine
retului Comunist convertirea de- . 
vizei : „fiecare utecist, frun’aș ? 
în producție, model în compor
tare“, într-un fapt împlinit.

Foto: O. PLECAN
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DE CITE FELURI
ESTE SUCCESUL?

— Intr-un domeniu atît 
de supus înnoirilor și 
fluctuației valorilor cum 
este arta plastică este un 
fapt că alături de cuceriri 
autentice își face loc și 
impostura. Cum se mani
festă ea ?

MIHAI BANDAC

Cînd veleitarismul
se folosește de
eticheta „noului“.

Da- 
de evolu- 
care ilus- 

nu ne va 
co-

Acceptînd ideea că orice feno
men artistic suscită și reversul 
său, actul de impostură, acesta 
se ya prezenta ca o manifestare 
a lipsei de vocație, postulînd fie 
— să zicem — percepte conser
vatoare, prin celebrarea la In
finit a unor modalități „consa
crate", fie soluții pretins revo
luționare, de avangardă etc

Tn cazul fenomenului plastio 
contemporan exemplele nu lip
sesc și în ultimii ani am fost, 
martorii unor manifestări ale 
imposturii de ambele tipuri și 
care, amindnuă. nu exprimă în 
ultimă instanță altceva decît 
lipsa de forță creatoare, 
că urmăm linia 
ție a „artistului" 
trează impostura, 
fi greu să-l surprindem _
chetînd chiar în momentul fun
damental a) actului creației, 
care comportă virtutea răbdării, 
puterea de sacrificiu, tensiunea 
către cunoaștere - și ducînd a- 
ceastă cochetărie pînă pe tere
nul unde lupta purtată cu sine 
însuși devine demers al respon
sabilității sociale, acolo unde ar
tistul adevărat trebuie să se în- 
tîlnească cu semenii săi în con
tactul cu. publicul Consecințele 
unui asemenea comportament 
social vor fi desigur mai mult 
deruta și confuzia decît epata
rea scontată tocmai în momen
tul în ’are actul de cultură este 
chemat să formeze conștiințe Tn 
conul de umbră al imposturii și 
al confuziei estetice. conturul 
adevăratei opere de artă poate 
fi, desigur, periclitat

— Vorbiți de confuzie. 
Pe lînqă capacitatea pu
blicului. prin educație, de 
a nu se lăsa intimidat de 
impostura pretențioasă și 
agresivă mai e si critica. 
Ea nu este capabilă de a 
înlătura confuzia, de a 
ajuta publicul, de a face 
drum operei adevărate ?

— Trebuie spus că în cazul fe
nomenului plastic această co
chetărie (cuvînt care de fapt nu 
este capabil să acopere toate 
sensurile dorite). îmbracă fer
me speciale și nuanțate, mani- 
festîndu-se direct, dar și indi
rect. uneori chiar prin acțiuni
le tenace 
„atașați" 
cazurile, 
vor afla 
mulul, și
ca „neliniști

ale criticilor care sînt 
veleitarilor. Tn toate 
însă, aceste forme se 
sub semnul carieris- 
pe cînd ele se anunță 

creatoare*, „an-

CRONICA FILMULUI
D

pentru realizatorii 
și adevărului,

autori re- 
PUTEREA 

Autorul 
undeva —

upă reușite totale 
sau parțiale pe un 
variat registru tema
tic, cinematografia 
noastră își lăsa aștep
tat filmul pateticu

lui elan al celei mai clocoti
toare perioade din istoria pa
triei : începutul construcției 
socialismului. în această pri
vință și 
PUTERII 
nu numai pentru filmul româ
nesc, tema este pentru prima 
dată abordată.

Cunoscînd că scenariile lui 
Titus Popoyici au fost inspi
rate de mari personalități isto
rice ori de momente ale isto
riei. sau de evenimentele lui 
August 1944 și imediat urmă
toare, știind că din filmele re
gizate de Manole Marcus trei 
au fost dedicate perioadei de 
activitate ilegală a partidului, 
ne putem întreba ce înseam
nă pentru cei doi 
centa lor realizare 
și ADEVĂRUL ? 
scenariului spunea 
și cred că în aceasta constă șl 
înțelesul filmului despre care 
vorbim — „viața ne arată, fără 
putință de echivoc că făurirea 
unei noi societăți nu este și nu 
poate fi un marș triumfal, în
soțit de muzică festivă, ci în
fruntarea conștientă a tuturor 
greutăților în numele unui 
ideal, care nu mai este ideal, 
ci a devenit realitate“.

Și filmul vrea să fie o măr
turie a perioade’ de timp în 
care această societate nouă, 
socialistă este făurită la noi. 
Amplu desfășurat, de la Eli
berare și pînă în anul Con
gresului al IX-lea, subiectul 
nu este o evocare istorică, ci 
unul de ficțiune artistică. Dar 
un subiect capabil să defi- 
nească o epocă, să vorbească 
despre ea cu sinceritatea și 
mîndria celor angajați în lupta 
pentru îndeplinirea idealurilor 
socialismului „O imagine tul
burător de subiectivă a celui 
mai aDropiat trecut“ — decla
ră regizorul conștient că acest 
film este pe alocuri și auto- 

goase* etc. nu vor fi în fapt de
cît agitație și zgomot menite să 
atragă atenția și să ajute even
tual la propulsarea pe o treap
tă mai înaltă a ierarhiei artis
tice. în aceste cazuri vom vedea 
cum confuzia este alimentată și 
preferată analizei obiective și 
științifice, cum neliniștea și zgo
motul de care vorbeam vor fi 
preferate echilibrului, fiind vor
ba de fapt de aceleași subterfu
gii ale imposturii. Grav este că 
toate acestea reduc considerabil 
audiența fenomenului artistic, 
îngrădesc oarecum formele de 
valorificare a conștiinței crea
toare, se produce și o ierarhiza
re forțată, au loc discriminări, 
implicit reducerea elanului de 
disponibilitate culturală, deser
virea pedagogiei sociale Tn chip 
amăgitor, publicului i se pro
mite de obicei o artă „pe măsu
ra cerințelor sale" și mai cu 
seamă raportată la viitor Este 
invocată de multe ori știința cu 
formidabilele ei cuceriri și, prin- 
tr-o paralelă simplistă și vul
garizatoare cu arta, se ajunge u- 
neori la concluzii false, cum ar- 
fi aceea că înt.r-un viitor apro
piat mașina cibernetică se va 
putea substitui creatorului, reu
șind să producă conform unui 
program special o autentică o- 
peră de artă.

în alte cazuri se cere chiar 
desființarea genurilor specifice 
artelor plastice, propunîndu-se 
noi formule estetice „total su
perioare"! Sub autoritatea atri
butului de „nou" publicului i se 
oferă și soluții care în esența 
lor nu exprimă nici pe departe 
rezultatul unei investiții spiri
tuale autentice

Desigur, arta autentică sfîrșe- 
ște prin a se impune, mai ales 
într-o societate organizată judi
cios unde cultura este diriiată 
cu mare grijă Astăzi. Ia noi. 
actul de imposturi este redus 
simțitor (sînt îndepărtate în o- 
riee caz formele lui grotești de 
manifestare) realizîndu-se pre- 
mizele echilibrului dintre re
ceptorul de artă și artist

Mai mult decît atît. am fer
ma convingere că într-o tară ca 
a noastră, cu un destin și o is
torie artistică deosebită, care a 
dat. lumii artiști ca Andreescu, 
Luchian. Palladv și multi alții, 
asemenea probleme vor fi re
zolvate întotdeauna în perspec
tivă — în favoarea adevărului și 
a artei autentice

— Cunoaștem cazuri în 
care obiecțiilor aduse de 
critică unor producții me
diocre, cu anumite cali
tăți ți, corespunzător, tot 
atîtea defecte li s-a răs
puns cu zdrobitorul argu
ment al cifrelor. In ase
menea cazuri fără să vrea, 
poate, cel care aduce un 
astfel de argument pare 
a nutri convingerea că 
opera mediocră e sortită 
unui mare succes de casă. 
Desigur, noi nu spunem 
că opere mediocre, sau 
chiar slabe nu s-au bucu
rat de succes. Dar ne în
trebăm dacă succesul o- 
perei mediocre este o 
fatalitate ? Cum priviți

biografia unei generații.
Confruntînd mentalitățile 

unor activiști care trec ime
diat după cucerirea puterii po
litice în fruntea unei organi
zații regionale a partidului, 
filmul își urmărește eroii în 
momentele importante ale e- 
dificării noii societăți, de la 
naționalizare și pînă la con
strucția economică. Și, rînd pe 
rînd, în fiecare din aceste mo
mente, felul în care ei le în
țeleg și știu să le dirijeze, felul 
cum reușesc să facă din pro
gramul partidului cauza unui 
întreg popor îi va defini 
fiecare. Stoian, a " ' '
de prim-secretar 
în același timp, 
de ansamblu a

puterea de a decide asupra 

pe 
cărui funcție 

îi conferă, 
și o viziune 
realității dar

mi

PUTEREA și ADEVĂRUL
se va birocratiza pe măsură 
simțul realului i se atrofiază 

secretar al 
de partid, 

că a-

tocmai încrede- 
în idealurile so- 
face să se opu- 
de argumentele 
unui proiect de

ei 
ce 
treptat. Duma, 
aceleiași regiuni 
e cel care înțelege 
devărata putere este aceea 
de a privi adevărul în 
față și de a acționa în nu
mele lui. Tn sfîrșit, pe ingine
rul Petrescu 
rea neștirbită 
cialismului îl 
nă — ajutat 
științifice ale 
construcție — intoleranței a- 
buzive, să lupte, este adevărat, 
de unul singur, împotriva cli
matului instaurat de Stoian a 
cărui izolare îl face să devină 
din ce în ce mai 
lingușirilor unui 
conjoară servil.

Caracterizînd 
najele principale din 
TEREA si ADEVĂRUL sîntem 
forțați să schematizăm într-un 
fel, în film relațiile lor fiind 
mult mai nuanțate. Lui Stoian, 
de exemplu, un nemăsurat or- 

mult victima 
grup ce-1 în-

astfel perso-
PU-

chestiunea aceasta, a 
succesului, cînd e vorba 
de un gen atît de popu
lar ca filmul ?

MALVINA URȘIANU:

Inamicul nr. 1
snobismul

Mă voi referi firește ia film, 
artă care are de altfel o au
diență excepțională Problema 
succesului, în film, se pune di
ferit și diferențiat, pentru că eu 
cred că toate genurile de filme 
pot conviețui — și chiar așa și 
este, că fiecare spectator își are 
„filmul tui" N-am să vorbesc 
despre „filmul mediocru* ci des
pre cel comercial, pentru că de 
fapt lucrurile se cam confundă. 
Ei bine, eu cred că acest film 
comercial este util, el susține 
material dacă vreți, filmul de 
artă și idealul este un echilibru 
rezonabil între cele două Asta 
în cazul unor.spectatori care în
țeleg foarte bine rostul unuia ca 
și al celuilalt. Vorbim despre e- 
ducația publicului în sensul a- 
ce«ta Dar aici lucrurile se com
plică foarte mult. Ca să obținem 
spectatorul mode) care să nu se 
extazieze la filmul mediocru și 
care să perceapă valoarea, e ne
voie să inoculăm acestui spec
tator, pînă la educația estetică, 
cîteva idei ferme. De pildă, a- 
ceea de a fi cinstit cu el însuși. 
Este teribil ce repede se „sno- 
bizează" unii spectatori Cred că 
știu să simt temperatura unei 
săli Am făcut de repetate ori 
„experiența Antonioni", cum o 
numesc eu. La mult discutatul 
Antonioni sala era mereu plină, 
dar o simțeam „rece", venită din 
politețe fată de propria cultură, 
față de capacitatea sa de a per
cepe ..un mare regizor“ Același 
lucru cu alte nume faimoase — 
Godard de pildă Abia acum, 
cînd s-a aflat că de fapt nu e 
cine știe ce, oamenii răsuflă u- 
șurațî și recunosc că îi plictisea 
de moarte. Nimic mai simplu 
decît să recunoști că ceva nu-ți 
place, și totuși, iată cît e de 
greu! Și de ce ar face-o publi
cul întîi. cînd critica de specia
litate se extaziază ani de zile 
după cîte un nume, din pur sno
bism! Filmul e pîndit în mai 
mare măsură de acest snobism 
decît de grosolănia fățișă. De alt
fel, juriile internaționale nu fac 
decît să-1 întrețină Se premia
ză la Cannes și aiurea filme care 
n-au nimic comun cu marea 
artă — și publicul firește, nu 
mai înțelege nimic Dar nu re
cunoaște! Deși eu cred că exis
tă o voluptate de spectator, asa 
cum există o voluptate de cri
tic. Acesta din urmă, la noi. prea 
adesea se înșeală, întreținînd 
confuzia. Interesant este că am 
văzut de nenumărate ori criti
ca de film înșelîndu-se flagrant, 
dar aproape niciodată „nespe- 
cialiști", însă oameni de cultu
ră! Pentru că, în ultimă instan
ță. a percepe valoarea unui film 
este o problemă de cultură și nu 
de „specialitate“

în ceea ce privește raportul 
meu cu publicul, eu simt că am 
publicul meu, nu știu cît de nu
meros. dar el există. Cei caire 
vin către mine vin cu sincerita-

urmă un

a- 
ce 
în 
de

goliu îi canalizează toate ac
țiunile spre un singur rezul
tat : să creeze și să întrețină 
funcția aparenței, puterea lui 
devenind în cele din 
exercițiu de rutină ce poate 
schimba destine sau 
iluzia că este unicul 
tor al „secretului“ construcției 
socialiste. Conflictele lui cu 
Duma și Petrescu sînt ade
seori răbufnirile violente ale 
unui om căruia îi scapă, în 
tingerea unui scop, căile 
conduc la atingerea lui. Iar 
clipele în care-și dă seama 
greșeli caută cu orice preț ex
plicații în comportamentul al
tora. Nu pregetă să ordone a- 
restarea și ticluirea unei false 
vinovății inginerului Petrescu 
numai pentru faptul că a avut 
cu acesta o confruntare de 
principii. Obosit, depășit de 
evenimente, se lasă înconjurat 
de ieftini demagogi, ca subor
donații săi Mânu și Nichifor, 

întreține 
cunoscă-

colonelul Olaru. Ințele- 
pînă la urmă adevărul 
al timpului în care tră- 
înțelege și faptul că pu- 
politică nu este un me-

ori de executanți docili, pre
cum 
gînd 
înalt 
iește, 
terea 
canism funcționînd în gol, ci 
expresia concretă a unei an
gajări nemijlocite și responsa
bile.

Deși toată această factolo- 
gie poate crea impresia com
plexității personajului Stoian 
în dauna celorlalți, Duma este 
de fapt cel care-și definește 
plenar personalitatea, conștient 
nu numai că este unul din fău
ritorii socialismului dar și că, 
mai presus de toate, acesta 
„trebuie construit cu mîinile 
curate". I se opune în acest 
sens mentalitatea cîtorva acti
viști ce confundă viața, 
lind-o de sensuri, 
suri, cu abstractul 
zinci sau care „descoperă" că 
aceleași lozinci pot scuza abu
zurile. Mânu și Olaru, parti- 
cipanți la activitatea ilegală,

go
de înțele- 
unor lo-

te

de 
Și 

destule 
nu e 
calitate 

o sclipitoare

cinema — 
mulți spec- 

defecte și 
singurul — 

esențială : 
int.el’-

publicul s-a mai răcit, 
obiective, 

cantitatea de filme

și acesta e lucrul cel mal im
portant. Publicul este fatal dife
rențiat și nici nu trebuie să tin
dem la o unificare utopică A- 
ceasta este de fapt și explicația 
succesului — real — al filmelor 
comerciale, al filmelor medio
cre, la un mare număr de spec
tatori. Acest lucru nu trebuie 
să ne sperie. Pentru că este vor
ba despre succese diferite Sînt 
filme la care vine ..un imens 
număr de spectatori" Dar pen
tru ce altceva au fost făcut/'?! 
Desigur că noi vrem ca un ase
menea succes să aibă filmul de 
idei Aici este vorba de a deli
mita succesul de suprafață de 
succesul în adîncime, succesul 
în timp. Lucrurile se echilibrea
ză, nu trebuie să fim nerăbdă
tori sau exasperați, pentru că 
nu avem motive serioase. Im
portant pentru un regizor este 
să știe foarte exact ce vrea, e- 
ventual și ce poate — și să co
munice acest „ceva* foarte e- 
xact. Un regizor n-are dreptul 
să comunice aproximativ cu pu
blicul. el trebuie să fie foarte 
exact, la nuanță. De altfel, pu
blicul nostru 
în care intră 
tatori cu 
snobismul 
are o 
este de 
gență! Dezbărat, de prejudecăți, 
snobisme și repulsii, el răspunde 
foarte exact la valoare De pil
dă, una din suferințele mele, 
este această „prejudecată de film 
românesc" — care chiar este 
foarte dureroasă. De unde la în
ceput publicul nostru era entu
ziasmat de filmul românesc, cu 
timpul 
Dincolo de motivele 
reale 
proaste care i s-au oferit — el 
nu mai acceptă azi, uneori, nici 
filmele bune, unele chiar foarte 
bune, produse la noi. Cine poar
tă vina? După părerea mea în 
primul rînd critica cinemato
grafică ce n-a făcut altceva 
dc-a lungul anilor decît să as
muță publicul împotriva noas
tră. neinformindu-1. greșind. în 
aprecieri, uneori chiar lăudînd 
filme proaste, ceea ce abia a în- 
dîrjit lumea Eu însă îmi oun 
mari speranțe în viitorul filmu
lui românesc. Poporul nostru 
este fantastic de talentat, avem 
în plus multe de spus, 
însă că sînt pentru ideea 
tului complet, singurul 
de a produce capodopere 
ția despre scenariu este falsă. 
Regizorul nu este un „puitor în 
scenă", este un artist autonom. 
Tată de ce nu contenesc să sus
țin pătrunderea scriitorilor în 
cinematografie. De altfel ce este 
autorul de film decît un om care 
scrie eu imagini? Viitorii ci
neaști vor fi recrutați din rîn- 
dul scriitorilor — un scenariu 
este o pagină de literatură pe 
care trebuie s-o „vezi* filmic!

Atunci, ne va urma și ne va 
Iubi și publicul. Care de altfel, 
cu inteligenta de care vorbeam, 
a și început să se reaprople de 
filmul românesc, de cînd acesta 
se

Firește 
cineas- 
capabil 
Discu-

ia el însuși în serios !

Anchetă realizată de : 
SMARANDA JELESCU

cu arma în 
viața, împo- 
înarmate ale

devin sclavi ai aparenței. 
Unul, slugarnic, își ascunde o 
lașă neputință în spatele cu
vintelor mari și frumoase, al
tul crede că nedreptatea, chiar 
dacă nu este în ordinea lucru
rilor, poate fi scuzată de ne- 
maiîntîlnita descătușare de e- 
nergii declanșată de socialism. 
Și asta cu atît mai trist cu cît 
Olaru a fost unul dintre cei 
care au luptat 
mînă, riseîndu-și 
triva rămășițelor 
legionarilor.

Titus Popovici
ne raliem la această opinie,: 
„eu cred că literatura și arta 
pot ataca orice problemă, oricît 
de complexă și că tocmai o a- 
semenea literatură problema
tică, de dezbatere a ideilor și 
concepțiilor de viață este ceru
tă de epoca noastră. Nu există 
subiecte „tabu". Există însă 
poziția de pe care se abordea
ză temele vieții și, într-ade-

amintea, și

văr, aici nu cred că poate e- 
xista nici un fel de rabat“. Din 
acest punct de vedere finalul 
filmului estompează atît sanc
ționarea morală a unor perso
naje cît și profunda analiză a 
faptelor de viață ce i-au carac
terizat pe eroii „PUTERII" și 
„ADEVĂRULUI“. Desigur, șo
seaua pe care se află Duma 
și Stoian în acest final nu are 
nimic metaforic, ci fiecare 
merge cît și cum îl ține pasul, 
înseamnă oare aceasta că, in
diferent dacă și-a recunoscut 
greșelile, lui Stoian i se poa
te conferi, după cum acreditea
ză imaginea cinematografică, 
o anumită absolvire, de ordin 
moral, de erorile săvîrșite ?

Documentele de partid au 
analizat nu o dată felul cum 
nu s-au achitat de responsa
bilitățile încredințate unii ac
tiviști, dezvăluind fără șovăi
re abuzuri, unele cu consecințe 
tragice, ce au denaturat de
mocrația socialistă. Aceste a- 
nalize au demonstrat că ase-

Tentativele lui Marin Mincu 
de a repune în discuție, pe baza 
textelor românești, o anumită 
funcțiune mitică a poeziei mo
derne mi se par demne de tot 
interesul, mai ales că în haosul, 
cel puțin aparent, al poeticii con
temporane reamintirea cîtorva lu
cruri esențiale se impune ca o 
mai pronunțată intenție de ordi
ne. Desigur, pentru poezie o or
dine rigidă, dogmatică este cum 
nu se poate mai ineficace și cei 
care doresc să ofere într-adevăr 
anumite linii mai generale de 
„comportament poetic" trebuie să 
se ferească de îngustime. Orien
tarea generală a lui Marin Min
cu este însă justă : contempora
nilor nu le poți vorbi mai con
vingător decît rediscutîndu-i pe 
„clasici". Dedioînd acestora cîte
va studii, criticul sesizează o si
tuație cam nenaturală și unghiul 
cercetării va izvorî în special din 
încercarea de a o corecta. Dis- 
persiunea pe care el o constată 
într-o constelație totuși unitară 
—în special, Blaga, Barbu, Sado- 
veanu și, geniul tutelar, Emines
cu — se cuvine analizată și lă
murită. Sînt acești mari poeți atît 
de deosebiți între ei pe cît sa 
crede ori s-au exagerat prea mult, 
din motive complicate, diferențe
le chiar pînă la incompatibilități 
așa-zis structurale ? Este Blaga 
un epigon, sau. mă rog, un re
prezentant autohton al expresio
nismului german ? Sau, Ion Bar
bu este, prin intelectualismul e- 
xacerbat al poeticii sale hermeti- 
ce, rupt definitiv de spiritul e- 
minescian ? Există, apoi, vreo po
sibilitate de a se vorbi de „emi- 
nescianismul" lui Sadoveanu ? Ia
tă întrebări care, chiar dacă s-au 
mai pus, nu e cîtuși de puțin 
blamabil de a le mai pune acum 
și multă vreme de aici înainte, 
într-adevăr, de ce l-am situa pe 
Blaga sub acțiunea nu știu că
rui „complex de inferioritate“ 
care i-ar fi dat posibilitatea de 
a fi, în latura expresionistă, un 
mare poet ? Mi se pare că, în 
anumite condiții, adoptarea unei 
atitudini „cuminți“ merită să fie 
apreciată cît descoperirea unei 
noutăți. O asemenea atitudine 
conține articolul despre Lucian 
Blaga : poetul care a crezut că 
„veșnicia s-a născut la sat“ poa
te fi scutit de respectivul com
plex urmărind chipul în care el 
depășește expresionismul în sen
sul unei specifice tipologii de 
creație. Nota dionisiacă — vio
lent expresionistă — este calma
tă, pînă la o anumită formă de 
„impersonalizare", prin interven
ția accentului etnic, specificul 
contribuind ca un corectiv etic 
la configurarea acestei poezii.

Acum trebuie să spun că sti
lul în care Marin Mincu expune 
opiniile sale este, el, mai „difi
cil" încă decît dificultățile, reale 
sau inventate, ale operelor anali
zate 1 Scriind despre „Predesti
narea poetului" criticul își ia un 
nepotrivit avînt filozofic și, po- 
lemizînd cu „cineva“, parcă ci
tează dintr-o mistică tablă a legii: 
„Predestinarea întru creație a lui 
Lucian Blaga e un dat transcen-

disto

menea fenomene sînt străine 
spiritului societății noastre, 
partidului. In acest sens noi 
avem rețineri în privința am
biguității finalului acestui 
film. Prezența forțată a tutu
ror personajelor într-o inex
plicabilă și resemnată înpăca- 
re, puțin „fatalistă", 
nează cu fondul grav al pro
blematicii filmului tot așa cum 
prezența voit caricaturizată a 
unor situații — vezi plenara 
Comitetului de 
mai bine spus, 
care iau cuvîntul 
totul alt efect 

partid sau, 
personajele 
— are cu 

decît acela 
cerut de sobrietatea medita-

ției propusă de film.
Regizorul Manole Marcus a 

dat subiectului o formă cine
matografică de largă accesibi
litate, ba chiar, cu mici ex
cepții, ne-a demonstrat o voi
tă supunere în fața dialogului. 
Cu toate acestea a reușit de 
cîteva ori, în bine și în rău, 
să se sustragă acestui dialog, 
în bine, în secvențele petre
cerilor din casa pensionarului 
Matei (cînd există excelentul 
suspans al copilului ce se joa
că inconștient cu un pistol în
cărcat), și în 
nizată special 
laxarea" lui 
în deplasare într-o gospodă
rie agricolă. Tn rău, atunci 
cînd insistă de dragul unor 
poncife decorative, ca în zben
guiala de la pescuit, cînd cu
plul Ana—Duma sînt puși să 
mimeze o adolescență de șla
găr. Este adevărat că există 
aici o imagine insolită : Ana 
în costum de baie, după ata
cul legionarilor asupra lui 

nunta 
pentru 

Stoian

orga- 
„re- 

aflat

dent dictat de impulsuri ontolo
gice similare celor ce au născut 
ethnosul mioritic" (subl. aut., 
M. M.) 1 De fapt, automl acestei 
teribile fraze (și din păcate ea nu 
e singura) vrea să spună un lu
cru adevărat și cunoscut mai 
bine de la romantism încoace 
(de la cel „activ“!) : poetul, ar
tistul mai în genere, nu este un 
dar al cerului sau o binefacere 
a zeilor ci o apariție determina
tă, necesară și deci subordonată 
într-un chip larg unor imperati
ve care depășesc propria sa per
soană, necesitatea aceasta fiind 
rezultanta unor condiții naturale 
și istorice cărora se supun, ori li 
se integrează, atît creațiile ano
nime, cum ar fi Miorița, cît și 
cele care aparțin, de exemplu, 
lui Lucian Blaga. Tonul face dar 
și strică muzica. Nu-i altfel nici

MARIN MINCU

CRITICE
în critică. Chiar și un adevăr ele
mentar poate să stîrnească fur
tuni atunci cînd vorbele îl expri
mă pe dos. Vrînd, mai departe, 
să spună că dorul nu-i o creație 
a lui Blaga ci un sentiment na
țional de care poetul nu poate să 
nu ia cunoștință, criticul adoptă 
același limbaj nesuferit : „In pre- 
eonștiința poetică a lui Rlaga, 
dorul era un ce ancestral care 
aștepta latent supapa prin inter
mediul căreia să răbufnească“ I 
Știam că în filozofia blagiană 
subconștientului i se rezervă un 
anumit loc și rol. Iată că acum 
apare și „preconștiința“ înzes
trată cu un „ce“ ancestral 1

Problemele pe care vrea să le 
discute Marin Mincu sînt prea 
serioase pentru ca să putem tre
ce cu ușurință peste asemenea 
exprimări — destul de multe — 
ce n-au nimic comun cu dorința 
sa de a clarifica lucruri compli
cate dar pe care numai cine este 
de rea credință nu le va resimți 
ca adevărate. Căci, tendința unor 
poeți ca Eminescu, Blaga, Bar
bu ș.a. de a crea mari simboluri 
sau mituri ale spiritualității ro
mânești, apelul pe care toți îl fac 
la vitalitatea poetică a miturilor, 
întoarcerea la origini (la arheti
puri), urmînd o normă intimă, a 
adevăratilor poeți, de a reinventa 
lumea sau de a o reparcurge de 
fiecare dată de la început, nu 
sînt, în chip automat, expresii ale 
unui paseism retrograd ci „căi 
de lucru" ale imensei imaginații 
creatoare. Mai este oare nevoie 
să reamintim, cri privire la func
ția fertilizatoare a imaginației 
„mitopoetice", cunoscutele consi
derații ale lui Marx ? „Imagina-

cuplu Ana—Duma re- 
printr-un gest cu im- 

să le zicem... freu-

Stoian atunci cînd, ferindu-se 
de privirile lor, ea îmbracă 
pentru moment haina de ofi
țer a lui Olaru. Dar se insistă 
atît de mult asupra imaginii, 
personajul se dă jos dintr-o 
mașină și fuge ostentativ, în- 
cît ceea ce „șoca“ frumos, de
vine banal. La fel șinunta a- 
celuiași 
zolvată 
plicații, 
diene.

Din distribuția filmului tre
buie remarcat în primul rînd 
Amza Pelea aflat în numai doi 
ani la al treilea său rol ex
cepțional. După Mihai Viteazu 
și Ipu, în rolul inginerului Pe
trescu, Amza Pelea își reven
dică pe drept un loc de frunte 
între actorii noștri de film. De 
asemenea, remarcăm pe inter- 
preții celorlalte două roluri 
principale, pe Mircea Albu- 
lescu și pe Ion Bessoiu, ca și 
pe Lazăr Vrabie, Nucu Pău- 
nescu, Ernest Maftei și Zephi 
Alșec. O mențiune aparte pen
tru o apariție episodică a ex
celentei actrițe care este Dana 
Comnea. Din păcate, la Octa- 
vian Cotescu se observă foarte 
ușor „tiparele“ personajelor 
din piesele lui Mazilu și Bă- 
ieșu iar Irina txărdescu nu 
reușește, după atîtea filme, 
mai mult decît o prezență fo
togenică agreabilă. Cu „PU
TEREA“ și „ADEVĂRUL“ ci
nematografia noastră a trecut 
cu succes un examen al ma
turității sale, dovedindu-ne că 
ne aflăm într-un moment în 
care filmului românesc 1 se 
poate cere cu încredere abor
darea curajoasă și responsa
bilă a temelor și subiectelor 
capabile să oglindească pro
blemele pe care le ridică so
cietatea noastră, construcția 
socialismului și viața oameni
lor în această operă fără pre
cedent în istoria umanității.

TUDOR STANESCU

ția, — scrie Marx — acest mare 
dar care a contribuit atît de mult 
la dezvoltarea omenirii, a înce
put acum să creeze literatura ne
scrisă a miturilor, legendelor și 
tradițiilor, exercitînd deja o in
fluență covîrșitoare asupra nea
mului omenesc" (Marx-Engels — 
Despre artă, p. 262). Nu-i nici o 
mirare deci că fantezia poetică 
adoptă modalitatea mitică refă- 

originare și arălîn-
adopta moc 
cînd trasee „ 
du-se, în general, atrasă mai ales 
de tema genezei și a originilor. 
Și, de altminteri, nu sîntem de
parte nici de longevitatea mitu
lui anteic cînd constatăm acest 
simplu fapt al unei puternice 
predilecții poetice. Așadar, zona 
în care se plasează comentariile 
lui Marin Mincu se cade consi
derată cu toată seriozitatea iar 
primul care trebuie să o facă este

chiar autorul, foarte inspirat în 
alegerea temelor, destul de im
prudent în formularea conside
rațiilor pe marginea lor. Anume, 
cred că transformarea unor di
recții ale lirismului și fanteziei 
poetice în „căi de inițiere“ pline 
de misterioase îndeletniciri și, 
pînă la urmă rămînînd, cu toate 
eforturile, de nepătruns, în loc 
să apropie cititorul de respecti
vele creații, îl îndepărtează. Nu 
contest priceperea Ini Marin 
Mincu în doctrinele Iui Hermes 
Trismegistul, și multe lucruri sînt 
realmente interesante, dar mă în
doiesc profund că astfel el va 
produce vreo schimbare în men
talitatea „profanilor“ încăpățî- 
nați să citească și să se lase se
duși de poezia jocului secund 
și nu de ordinea ei doctrina!« de 
un ezoterism ce pare a fi într-a- 
devăr programatic. Și dacă n-am 
putea nicidecum accepta că linia 
de gîndire dedusă din tendința 
depersonalizării lirismului bar
bian din „ciclul hermetic“ 
coincide cu umanismul și ideo
logia noastră de azi. nici nu pu
tem să spunem că poezia ca ata
re a îmbrăcat aidoma, în chip 
foarte direct, o asemenea tendin
ță. Excesul criticului — aflat cu 
toate acestea pe o direcție ce, 
revizuită printr-o mai mare a- 
propiere de poezie, rămîne în •- 
sență pozitivă I — trădează, voit

AL. OPREA

5
Chiar dacă nu toate cazurile 

de contestare incluse de Al. O- 
prea în această foarte instructi
vă culegere sînt adevărate „pro
cese" literare — ți ar trebui să 
vedem mai îndeaproape de ce nu 
sînt și nici nu pot fi așa 1 — ele 
nu sînt mai puțin semnificative 
pentru un anumit dinamism al 
vieții literare românești. Insă lu
crurile nu trebuiesc exagerate : a- 
cest mod incomod de existență 
artistică nu constituie nici pe de
parte chipul cel mai „realizat“ al 
literaturii noastre. Este și cauza 
pentru care nu numai cititorul o- 
bișnuit dar chiar critici serioși 
privesc polemica și contestarea 
nu mai mult decît ca pe niște 
curiozități, accidente amuzante 

’intr-un curs al lucrurilor destul 
de potolit cînd nu molcom. Nu-i 
mai puțin adevărat că sînt și cri
tici mai clarvăzători care aproa
pe îndrăznesc (!) să deplîngă de 
nu chiar puținătatea fenomenului 
atunci, în mod sigur, intensitatea 
lui anemică și de scurtă durată. 
Literatura română nu cunoaște 
de fapt, cu rare excepții, adevă
ratele contestări ci numai suma
rele execuții și acestea efectuate 
de regulă în zona scriitorilor și 
autorilor mărunți. Pozitiv sau ne
gativ, fenomenul ar merita stu
diat cu mai multă atenție și tra
se concluziile care se impun.

Dar, în sfîrșit, avem în față 
cinci „procese literare" din care 
anumite concluzii se pot trage. 
Cu adevărat exclusiviste nu sînt 
decît două articole : cel al lui 
Tudor Arghezi despre romanul 
Ion și al lui Eugen Iones- 
cu despre Patul lui Procust. 
Cu unele rezerve, în acea
stă categorie ar mai putea 
figura Camil Petrescu în contes
tarea lui Gib Mihăescu. Detrac
tor, însă, nu este decît H. Sanie- 
levici care nu face o operă de 
critic ci de polițist literar, vînînd 
detectivistic cazurile de imo
ralitate din Crîșma lui moș Precu 
și oferind opiniei publice cunos
cutul tabel. Restul sînt mai mult 
cârtitori, obiecțiile au haz dar nu 
și substanță. Sau, cînd au, cum e 
cazul cu E. Lovinescu în ar
ticolul despre tînărul Sadovea- 
nu, marele autor de mai tîrziu 
va transforma într-un mod ui
mitor aproape toate defectele în 
calități I

Mai tîrziu, G. Călinescu în tre
cerea în revistă a literaturii con
temporane din marea sa „Isto
rie..." nu poate fi nici pe depar

sau nu, o paradoxală neîncrede
re în poezia pentru care tocmai 
vrea să cîștige încrederea citito
rului. A „descifra" în acest chip 
poezia, oricît ar fi ea de com
plicată — și care poezie nu este 
așa ? 1 — presupune părerea că 
ea nu este decît (!) o ilustrare 
sau o încifrare a unor doctrine 
și că, deci, este reductibilă la 
discurs. Rezolvarea „ecuației" în 
care poezia ar fi pus anumite 
idei o face să și dispară cu totul, 
transformînd-o cel mult într-un 
joc a cărui eficiență se reduce la 
simplul amuzament intelectual. 
Cît de neadevărat este o aseme
nea concluzie nu mai trebuie 
spus. Aceasta este însă numai ur
marea logică a înclinației criticu
lui de a citi ermetic o poezie er
metică 1 In realitate, metoda cea 
mai profitabilă este de a ne păs
tra în marginea unor generalități 
admisibile, așa cum procedează 
G. Călinescu (Principii de esteti
că) și nu de a da poeziei o „ex
plicație", ea însăși ermetică. Se 
observă destul de bine (!) — în 
textul marelui critic — nu numai 
că s-a spus esențialul dar mai cu 
seamă că acesta nu creează poe
ziei piedici insurmontabile și nu-i 
atribuie datorii greu de plătit 1 
Nici o cantitate de informații nu 
va izbuti să instruiască spiritul 
cunoscător așa cum o poate face 
simpla orientare generală, calita
tiv superioară, dată de G. Căli
nescu. Restul depinde de inteli
gența și intuiția fiecărui cititor 
și nu de urmărirea „doctrinelor 
hermetice" care pot duce și chiar 
duc la un fel de „realism" critic 
vecin cu vulgaritatea. Marin 
Mincu transformă adesea o se
rioasă informație, utilă nici vor
bă, în chei pentru lacăte închi
puite. „Descifrarea" nu este nici 
pe departe o interpretare. l/n 
frumos articol despre Sadoveanu, 
bazat pe o paralelă seducătoare 
și foarte plauzibilă între creato
rul eposului românesc și iniția
torul mitologiei noastre poetic« 
nu scapă nici el de lectura prin 
cifru, devenită oarecum o ma
nie. Foarte finele disociații între 
Hyperion și Kesarion Breb, 
membri ai aceleiași familii spi
rituale și bine văzuți în două 
faze ale aceleiași mișcări, rămîn 
să plutească oarecum în gol cîtă 
vreme ne mulțumim cu ezoteris
mul avatarurilor prin care trec 
simbolicele personaje. Cel puțin 
despre Kesarion Breb noi putem 
ști mai mult decît că cifra 7 — 
numărul anilor de inițiere la E- 
gipt — are „un sens ezoteric 
special". De altfel, întregul „ro
man" — istorisire a unei ficți
uni poetice și nu o istorie „înci- 
frată", mutată în ficțiune — poa
te fi citit cu alți ochi, mal lu
mești și mai istorici, operație pe 
care o vom întreprinde altădată.

Lui«

prozatori iluștri

procese literare
te considerat un detractor, chiar 
dacă nu aplaudă pe fiecare pa
gină. Anumite rezerve, observații 
și obiecții parțiale, strecurarea 
ici, colo a cîte unei ironii, mali
ția, etc. traduc și o bună doză de 
invidie creatoare.

Așadar, în realitate, contesta
ția nu este o formă de dezvol
tare chiar proprie literaturii noas
tre pentru că nici exclusivismul 
nu este la el acasă, oricît mulți 
ar dori să se considere astfel. Ci- 
ne-și poate închipui că Mace- 
donski, de exemplu, dacă i s-ar 
fi răspuns cu o anumită recu
noaștere, să nu mai spun ono
ruri, în epocă, ar fi rămas la fel 
de „exclusivist" cum ne apare 
acum ? Există un mare poet, sin
gurul, din această familie inco
modă însă necesară unei litera
turi majore : Tudor Arghezi. însă 
lucrul este mai greu de observat 
pentru că manifestările lui în a- 
ceastă direcție sînt totuși puține, 
rămînînd să fie mai bine pus în 
valoare spiritul său inconformist 
în esență și nu, bineînțeles, acci
dental ori în conjuncturi deter
minate.

Pentru noi, problema aceasta 
mai este încă actuală și dintr-un 
alt motiv : niciodată, sau în rare 
cazuri, contestarea cuiva nu s-a 
făcut pe temeiul simplei autori
tăți, adică abuzînd de o calitate 
ce numai în parte poate fi soco
tită un merit personal. Prestigiul 
autorității este un aspect al so
ciologiei succesului și a contesta 
fără argumente, numai abuzînd 
de această autoritate literară, 
este urît lucru și chiar imoral. 
Dar pentru că lipsește un 
mai lung exercițiu al con
testării adevărate (izvorită din- 
tr-o înaltă concepție despre 
artă și, pe această bază, 
din exclusivism) mai putem ve
dea și azi cum textele pot fi răs
tălmăcite fără nici o altă noimă 
decît aceea de a se face simțită 
autoritatea literară ce nu-i, cum 
spuneam, doar un merit personal 
ci o manifestare, mai lungă sau 
mai scurtă, de succes. A juca 
astfel un rol plăcut publicului nu 
înseamnă totdeauna și un act de 
justiție literară și cu atît mai pu
țin o adevărată contestare.

..Cinci procese literare" a apă
rut astfel la timp pentru a ne 
reaminti că sînt domenii în care 
tradiția nu ne oferă prea multe 
lucruri și pe care ar cam tTebui 
să le luăm de la început.

C. STANESCU
1



Dezbaterile din Bundestag privind 
tratatele încheiate de R.F. a Germaniei 

cu U.R.S.S. si R.P. Polonă
Miercuri au început in 

Bundestagul vest-ger- 
man — Camera Inferioa
ră. a Parlamentului — 
dezbaterile pe marginea 
tratatelor încheiate de 
R. F. a Germaniei cu 
Uniunea Sovietică și cu 
R. P. Polonă.

Aceasta este faza inițială a 
procesului de ratificare, și a- 
nume prima lectură a docu
mentelor, în cadrul căreia 
membrii camerei nu vor fi 
chemați să se pronunțe prin 
vot asupra lor.

Luînd cuvîntul, cancelarul

în cadrul dezbaterilor a luat 
apoi cuvîntul liderul U.C.D.- 
U. C. S., Rainer Barzel, 
care, după ce a repetat 
îndoielile și rezervele opo
ziției față de tratate, a de
clarat că U.C.D.-U.C.S. va vota 
în Bundestag împotriva trata
telor R.F.G. cu Uniunea Sovie
tică și cu Polonia.

Președintele fracțiunii par
lamentare a P.S.D.G., Herbert 
Wehner, s-a pronunțat în spri
jinul proiectelor de lege pri
vind ratificarea tratatelor.

Dezbaterile vor dura trei 
zile.

In sala Teatrului Acade
miei Militare din Caracas a 
avut loc o seară de cultură 
românească, organizată sub 
auspiciile Oficiului Central 
de Informații (O.C.I.) din 
Venezuela și ale Ambasadei 
Republicii Socialiste Româ
nia din această țară.

După ce ambasadorul Ro
mâniei în Venezuela, Octa- 
vian Bărbulescu, a ținut in 
fața asistenței o conferință 
despre limba poporului nos
tru, au fost prezentate o se
rie de filme documentare 
despre România.

In aceeași seară, în holul 
teatrului a fost prezentată 
expoziția de fotografii ..Ro
mânia în cifre și imagini“. 
La deschidere, au participat 
reprezentanți ai O.C.I. și ai 
altor organisme culturale ve- 
nezuelene, membri ai corpu
lui diplomatic, ofițeri și elevi 
ai Academiei Militare, zia
riști și un numeros public. 
Expoziția s-a bucurat de un 
deosebit succes.

Vizita in R.P. Chineză 
a președintelui S.U.A.

« CONTINUAREA

PEKIN 23 (Agerpres). — A- 
genția China Nouă anunță că 
premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Ciu En-lai, și 
președintele S.U.A., Richard Ni- 
xon, au continuat miercuri după- 
amiază convorbirile.

Din partea americană, la con
vorbiri au fost prezenți Henry 
Kissinger, consilier special al pre
ședintelui pentru problemele 
securității naționale, și John

CONVORBIRILOR

Holdridge, membru al Consiliu
lui Securității Naționale. Din par
tea chineză au fost prezenți Ciao 
Kuan-Hua, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și alte persoa
ne oficiale.

In aceeași zi, au continuat 
convorbirile ministrului afacerilor 
externe al R. P. Chineze, Ci Pîn- 
fei, și secretarului de stat William 
Rogers.
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1 500 d« ziariști au solicitat acreditarea la Tîrgul de la 

Leipzig — ne spune HEIKO RĂMISCH, director adjunct al 
Centrului de presă al acestei ample manifestări economice. Di
mensiunile evenimentului nu se reflectă, însă, numai în intere
sul stîrnit în lumea presei. Tn tradiționalul oraș al tîrgurilor 
vor fi prezenți, în această primăvară, peste 9 000 de expozanți 
din aproximativ 60 de țări. Tn plus, sînt așteptați vizitatori din 
peste 80 de țări — oameni de afaceri, specialiști, etc.

federal Willy Brandt s-a refe
rit la faptul că „cel mai impor
tant rezultat de la ultimul ra
port asupra stării națiunii este 
primul acord încheiat între 
guvernul R.F.G. și guvernul 
R.D.G. Cele două guverne ger
mane — a spus el — au inițiat, 
pe baza egalității în drepturi, 
reglementarea prin acord a ri
nei probleme importante, și 
anume tranzitul spre Berlinul

re
occidental. Sîntem gata ca, 
după un acord privind trans
porturile, să reglementăm pe 
bază contractuală relațiile 
noastre generale cu R.D.G.“.

Relevînd că tratatele înche
iate la Moscova și Varșovia 
contribuie la îmbunătățirea 
relațiilor dintre Est și Vest, 
cancelarul federal a menționat 
că guvernul lasă în seama 
Bundestagului hotărîrea pri
vind aceste tratate. Această 
hotărîre „va avea o însemnă
tate covîrșitoare pentru viitor“, 
a spus el în continuare. 
Brandt a subliniat apoi că gu
vernul R.F.G. „recunoaște fap
tele din Europa“ și că „în ac
tivitatea sa politică viitoare va 
porni de la situația reală“. Pe 
de altă parte, el a menționat că 
politica R.F.G. este ancorată în 
comunitatea occidentală.

în continuare, a luat cuvîn
tul ministrul afacerilor ex
terne, Walter Scheel. După ce 
a arătat că partenerii la trata
te declară că nu au nici un fel 
de pretenții teritoriale, el a 
afirmat că tratatele R.F. a 
Germaniei cu U.R.S.S. și, res
pectiv, cu R. P. Polonă au ca 
scop normalizarea relațiilor 
dintre statele semnatare. Des
tinderea și normalizarea — a 
spus Scheel — constituie te
melia procesului politic din 
Europa, al cărui scop este în
tărirea securității.

R. A. EGIPT. — Nilul la Cairo

Succesul misiunii
\6i„Luna’20

O RACHETĂ COSMICA PURTĂTOARE A 
UNEI CAPSULE RECUPERABILE ÎN CARE 
SE AFLĂ MOSTRE DE SOL LUNAR A LUAT 

STARTUL SPRE PĂMÎNT

LA VARȘOVIA a fost semnat 
«uercuri un acord de colaborare 
între guvernele României și Po
loniei în domeniul folosirii paș
nice a energiei nucleare.

In aceeași zi, la ambasada un- 
din Varșovia, reprezentan- 
Bulgariei, Cehoslovaciei, 

R.D.G., Poloniei. României, Un
gariei și U.R.S.S., au semnat un 
acord privind crearea, în cadrul 
Institutului central de cercetări 
fizice al Academiei ungare de 
științe, a unui colectiv temporar 
de cercetări științifice interna
ționale în sfera fizicii reactoru
lui.

Din partea română, documen
tele au fost semnate de prof. 
Ioan Ursu, președintele Comite
tului de stat pentru energia nu
cleară din Republica Socialistă 
România.

IN FAVOAREA
CONFERINȚEIA

• După cum informează a- 
genția P.A.P., Ia Haga au loc 
convorbiri între reprezentanți 
ai guvernelor R. P. Polone și 
Olandei. ~ 
duse de 
junct al 
externe, 
Linden, 
tru problemele politice.

In cursul convorbirilor 
fost dezbătute probleme refe
ritoare la pregătirea conferin
ței general-europene pentru 
securitate și colaborare, rela
tează agenția poloneză.

CONVOCĂRII 
EUROPENE

Delegațiile sînt con- 
Adam Willmann, ad- 
ministrului afacerilor 
și, respectiv, de 
director general

Van 
pen-

securitate, la care să participe 
toate statele interesate. „în 
prezent, trebuie să se porneas
că la o pregătire activă a a- 
cestei conferințe“, a spus el.

Olof Palme și-a exprimat a- 
cordul cu propunerea finlan
deză privind pregătirile la ni
velul șefilor de misiuni diplo
matice de la Helsinki și s-a 
pronunțat pentru începerea lor 
cît mai grabnică. El a relevat 
că în Europa există indicii vi
zibile ale destinderii și cola
borării pașnice.

Agenția TASS transmite că stația automată sovietică „Luna- 
20" și-a încheiat miercuri cu succes programul de activitate pe 
Lună. De pe treapta de aselenizare a stației a luat startul spre 
Pămînt o rachetă cosmică, prevăzută cu o capsulă recuperabilă 
în care se află mostre de sol culese din regiunea selenară con
tinentală greu accesibilă, unde a aselenizat, la 21 februarie, 
stația „Luna-20“.

Agenția relatează că, după aselenizare, au fost verificate sis
temele de bord ale stației și s-a determinat poziția ei pe su
prafața Lunii. Instalația telefotometrică a transmis pe Pămînt 
imagini ale suprafeței selenare, cu ajutorul cărora s-a stabilit 
locul pentru recoltarea de mostre de sol. Apoi, la o comandă 
de pe Terra, au început operațiunile de strîngere a mostrelor. 
O instalație specială a forat solul lunar, întîmpinînd o rezis
tență puternică a rocilor. De aceea, forajul s-a efectuat in mai 
multe etape, instalația fiind oprită la anumite intervale. Cu 
ajutorul unei instalații de manipulare, mostrele recoltate au 
fost amplasate în conteinerul rachetei cosmice și ermetizate.

Ld o comandă parvenită de la instalația de bord de progra
mare a timpului, la 23 februarie, ora 12 și 58 de minute (ora 
Bucureștiului), racheta a pornit spre Pămînt. Parametrii tra
iectoriei ei sînt apropiați de cei prevăzuți.

In etapa finală a evoluției rachetei pe traseul Lună — Pă
mînt, de pe ca se va desprinde aparatul recuperabil care, la 
25 februarie, va pătrunde în straturile dense ale atmosferei și 
va efectua o frînare automată. Apoi, cu ajutorul sistemului de 
parașute, capsula de coborîre va efectua o aterizare lină.

In timpul zborului spre Pămînt, în cursul ședințelor de le
gătură radio cu racheta cosmică se vor efectua măsurători ale 
traiectoriei, în scopul stabilirii cu precizie a coordonatelor re
giunii de aterizare.
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• într-un interviu acordat 
revistei „Horizont“ din R. D. 
Germană. premierul suedez, 
Olof Palme, s-a pronunțat 
pentru o pregătire multilate
rală a conferinței europene de

de Ia Leipzig — ne spune inter
locutorul nostru. Suprafața de 
expunere a crescut de la 1180 
m.p. în 1970 și 1 630 m.p. 
în 1971 la peste 2 500 m.p. 
în 1972. Fără îndoială, faptul 
trebuie privit și în contex
tul dezvoltării schimburilor 
economice dintre România și 

R. D. Germană, care au crescut 
într-un ritm rapid : cu circa 22 
la sută in 1971 față de 1970. O 
creștere importantă este prevă
zută și pentru anul in curs. In 
principal. România expune la 
Leipzig produse ale ramurilor : 
mașini-uneite, electrotehnică, 
tehnica telecomunicațiilor, me
talurgie, mașini agricole și de 
construcții. De la strunguri, ma
șini de frezat și aparate de mă
sură și control pînă la tractoa
re, vagoane de cale ferată și 
locomotive Diesel, industria Ro

ce de măsură pină la instalații 
frigorifice. Produsele cehoslova
ce vor fi înfățișate pe o suprafață 
de 8 000 m.p. Iugoslavia va pre
zenta mai ales mașini-uneite, 
vehicule feroviare, produse e- 
lectrotehnice și bunuri de con
sum. De asemenea, și alte țări 
socialiste vor oferi o gamă lar
gă de produse, mărturie a creș
terii potențialului lor economic.

Din informațiile primite reiese 
că aproximativ 20 Ia sută din 
suprafața de expunere va fi

Heiko Rămisch ne amintește 
deviza tirgului : „Pentru co
merț mondial neîngrădit și pen
tru progresul tehnic“. In acest 
moment bogat in semnificații, ai 
eforturilor destinate să apro
fundeze procesul destinderii pe 
continentul nostru, manifestarea 
pe care o găzduiește Leipzigul, 
în martie, favorizează năzuin
țele spre o conlucrare pașnică 
între statele europene. „Expo
zanți din 29 de țări europene 
își vor prezenta produsele lor 
la Leipzig — subliniază interlo
cutorul nostru — demonstrînd, 
încă o dată, că unul din instru
mentele destinderii in Europa 
îl reprezintă comerțul. Acești 
expozanți, veniți din țări cu 
sisteme sociale și politice dife
rite ilustrează, prin prezența 
lor, năzuința larg exprimată a 
unui comerț fără discriminări și 
restricții, a unui comerț care 
să stimuleze apropierea între 
popoarele continentului. Este, 
de altfel, o năzuință pe care a 
reliefat-o și recenta consfătuire 
de Ia Praga a Comitetului Po
litic Consultativ al statelor par
ticipante la Tratatul de la Var
șovia care a subliniat că extin
derea legăturilor reciproc avan
tajoase in toate domeniile, in
clusiv în cel economic, va în
tări securitatea și cooperarea in 
Europa. La Leipzig ne străduim 
să facilităm contacte directe în
tre participanții din Est șl Vest, 
pentru a dezvolta bunele relații 
intre statele europene. Contac
tele prilejuite de tîrg îngăduie 
în fiecare an încheierea unor 
importante contracte de natură 
să mărească volumul, schimbu
rilor economice. De altfel, sub 
acest aspect, tîrgul este impor
tant nu numai pentru R.D. Ger
mană. ci pentru toți partici- 
panții“.

Ediția din acest an a tirgului 
de primăvară de la Leipzig — 
după cum remarcă tovarășul 
Rămisch — va reflecta realiză
rile remarcabile ale economiei 
țărilor socialiste și rezultatele 
colaborării lor fructuoase. In 
produsele prezentate se vor o- 
glindi creșterea forței economi
ce a țărilor socialiste, extinde
rea și diversificarea structurii 
economiilor lor naționale. Țările 
socialiste dispun de o suprafață 
de expunere de 285 000 m.p. 
Firește, expozantul nr. 1 este 
țara gazdă — Republica Demo
crată Germană care va pre
zenta cele mai recente realizări 
ale industriei sale, printre care 
vagoane de călători pentru dis
tanțe mari, aparate de prelu
crare a datelor, instalații de co
mandă pentru dirijarea proce
selor în intreprinderile de ex
ploatare la zi, instalații de un 
înalt randament pentru izolarea 
maselor plastice, combina E 512 
și altele. Să adăugăm la aceasta 
și oferta de bunuri de larg con
sum. Dintre celelalte țări so
cialiste se reliefează participa
rea U.R.S.S. cu 6 000 de expo
nate realizate de 700 întreprin
deri. Pe lingă produsele care 
vor demonstra nivelul tehnic a- 
tins de industria sovietică, o 
atracție va reprezenta, fără în
doială, expoziția pe teme cos
mice la care vor putea fi vă
zute modele, la dimensiuni ori
ginale, ale stațiilor „Luna 16“ 
și „Soiuz“, ca și ai faimosului 
modul lunar „Lunahod-l". Polo
nia expune de Ia aparate atomi

SCHIMBURILE ECONOMICE. 
FAVORIZEAZĂ DESTINDEREA 

IN EUROPA

TN MARTIE : O NOUĂ EDIȚIE A 
TÎRGULUI DE LA LEIPZIG

mâniei aduce la Leipzig presti
gioase realizări ale sale. Țin să 
subliniez interesul deosebit pe 
care îi suscită produsele româ
nești, produse ce aparțin unor 
ramuri esențiale pentru progre
sul tehnic. Lucrind în cadrul 
tirgului, constat atenția de care 
se bucură participarea româ
nească, mai ales în sectoarele 
specifice ale acestei manifes
tări economice“.

Tirgul de la Leipzig, eveni
ment tradițional in calendarul 
economic internațional, va fi. 
desigur, încă o demonstrație a 
aspirației larg răspîndite ca 
schimburile economice să slu
jească înțelegerii între popoare, 
destinderii și securității in Eu
ropa și in lume.

E. O.

ocupată de firme din țările ca
pitaliste. Se remarcă lărgirea 
prezenței cercurilor de afaceri 
japoneze. Din Suedia sint re
prezentate 70 de întreprinderi. 
Ca de obicei, din R.F. a Germa
niei se înregistrează o partici
pare masivă : 700 de firme. Ita
lia, Finlanda, Austria etc. aduc 
in standurile de la Leipzig o 
varietate de produse. Peste 20 
de țări in curs de dezvoltare 
iși prezintă realizările lor.

L-am rugat pe Heiko Ră
misch să ne vorbească despre 
participarea Republicii Socia
liste România la tîrgul de la 
Leipzig, despre aprecierile la 
adresa produselor industriei ro
mânești.

„Doresc mai intii să mențio
nez amplificarea constantă a 
participării României la Tîrgul

au

R.P. UNGARA. Clădirea centralei industriei aluminiului, ridicată recent în apropierea 
Dunării, la Budapesta.

Demonstrație la SiraruzaA

ALGERIA: 0 DATĂ MEMORABILĂ ÎN
RECUPERAREA BOGĂȚIILOR NATIONALE

La 24 februarie, Algeria sărbătorește împlinirea unui an de 
Ia obținerea unuia dintre cele mai importante succese in lupta 
pentru scoaterea definitivă a bogățiilor naționale de sub controlul 
monopolurilor străine.

La 24 februarie anul trecut, 
președintele Houari Boumediene 
anunți hotărîrea Consiliului 
Revoluției și a guvernului al- 
gerian de a stabili participația 
algeriană la toate activitățile 
societăților petroliere franceze 
la ur> procent de 51 la sută, 
asigurindu-și, astfel, controlul 
efectiv asupra activității aces
tora. Cu același prilej, a fost 
anunțată naționalizarea com
pletă a tuturor zăcămintelor de 
gaz metan și a sistemului de 
conducte pentru transportul hi
drocarburilor de pe întreg te
ritoriul național.

După această dată statul con
trola efectiv peste jumătate din 
producția de țiței a țării (30 de 
milioane de tone dintr-o pro
ducție anuală — 1971 — de 50 
milioane de tone), întreaga ac
tivitate de prospecțiuni, 88 la 
sută din capacitatea de rafinare 
și întreaga rețea de transporturi 
și distribuire a hidrocarburilor, 
în plus, întreaga producție de 
gaze naturale, iar mai tirziu 
prelucrarea și comercializarea 
acestora deveneau de compe
tența exclusivă a statului alge- 
rian.

Legea fundamentală asupra 
hidrocarburilor din 12 aprilie 
1971. semnată de președintele 
Boumediene în baza hotăririlor 
Consiliului Revoluției din 24 
februarie 1971, punea definitiv 
capăt sistemului concesiunilor 
petroliere, vechi, în Algeria de 
15 ani. Potrivit acestei legi, în 
toate societățile mixte nou for
mate, Societatea națională alge
riană de hidrocarburi, „Sona- 
trach“ — devenea acționara 
majoritară, toate eventualele di
ferende ivite după această dată 
urmînd a fi soluționate conform 
legislației algeriene.

în iunie și apoi la 17 decem
brie 1971, ..Sonatrach“ semna 
două acorduri cu grupurile 
franceze „CFP“ și „ELF-ERAP“, 
care puneau capăt crizei petro
liere franco-algeriene. în urma 
încheierii acestor acorduri, „So
natrach“ obținea controlul a 
peste trei pătrimi din producția 
algeriană de țiței. Această so
cietate este 
tara unică

fiere a gazului metan de 
Skikda și a rafinăriei de petrol 
de la Alger. în ceea ce pri
vește Uzina de lichefiere a ga
zului metan de la Arzew — 
„Camei“ — participarea „Sona
trach“ a sporit in ultimii ani 
de la 26 la 49 la sută.

Pentru anul în curs, ca ur
mare a comercializării unor în
semnate cantități de hidrocar
buri, intrările de devize ur
mează să atingă suma de 5 mi
liarde dolari, ceea ce va repre
zenta o sporire de sută la sută 
față de anul precedent.

• IN NUMELE guvernului 
R. F. a Germaniei, Conrad Ah- 
lers, purtătorul de cuvint oficial, 
a salutat hotărîrea R. D. Ger
mane de a aplica temporar re
glementările ce devin operante 
după intrarea în vigoare a acor
dului dintre R.D.G. și R.F.G 
privind tranzitul spre Berlinul 
occidental, transmite agenția 
D.P.A., Ahlers a menționat că 
această măsură confirmă că se 
poate ajunge treptat la regle
mentări avantajoase între gu
vernele celor două state ger
mane.

de la Amman a prevederilor 
rezoluției Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1967, de 
soluționare pe cale politică a 
crizei din regiune.

în aceeași zi, Gunnar .Jarrlng 
a fost primit de regele Hussein.

Devalorizarea 
dolarului

nuu, apropiindu-se de 50 .dolari 
uncia.

• ÎN. ULTIMII cinci ani, ex
porturile de cafea columbiană 
către țările socialiste s-au cifrat 
la 121 milioane dolari — infor
mează agenția Prensa Latina. 
Directorul Institutului colum
bian de comerț exterior, Râul

După cum informează agenția 
Prensa Latina, la apropierea 
patrulei de' coastă mexicane va
sul pirat a încercat să se facă 
nevăzut, dar a fost ajuns în a- 
propierea insulei Lobo, seches- 
tratat și supus la plata unei a- 
menzi.

în prezent proprie- 
a Uzinei de liehe-

împotriva șomajului
Lupta oamenilor muncii din 

Italia pentru reforme social-eco- 
nomice împotriva șomajului, pen
tru condiții mai bune de muncă 
și de trai continuă cu intensi
tate în diferite regiuni ale țării. 
Marți, peste 10 000 de oameni ai 
muncii au participat la o de
monstrație pe străzile orașului 
Siracuza (Sicilia), revendicînd 
măsuri concrete pentru dezvolta
rea economiei acestei zone, îm
potriva creșterii șomajului. Des
fășurată în cadrul unei greve 
generale, organizată unitar de 
sindicate, demonstrația a reunit 
muncitorii din zona industrială a 
Siracuzei, pe muncitorii din con
strucții edilitare și pe muncitorii 
agricoli. Tot marți, la Milano,

180 000 de muncitori din 
strucții edilitare și industria 
nului au declarat grevă pe 
de patru ore, cerînd intervenția 
autorităților împotriva șomajului.

Miercuri s-a desfășurat greva 
generală a oamenilor muncii din 
provincia Ravenna, pentru satis
facerea revendicărilor privind 
lupta împotriva creșterii vertigi
noase a șomajului. în aceeași zi, 
pentru reforma asistenței medi
cale și a învățămîntului, a avut 
loc greva națională a medicilor 
și personalului auxiliar de la toate 
spitalele din Italia.

con- 
lem- 
timp

Președintele Republicii 
Cuba. Osvaldo Dortieos Tor- 
rado, a primit delegațiile oa
menilor de știință care au 
participat la festivitățile 
prilejuite de cea de-a 10-a 
aniversare a fondării Aca
demiei de Științe din Cuba, 
anunță agenția Prensa La
tina. La festivități a luat 
parte și o delegație a Aca
demiei Republicii 
România, condusă 
Miron Nicolescu, 
tele Academiei.

Președintele Cubei a avut 
o convorbire cordială cu 
oaspeții. La întrevedere au 
fost prezenți jninistrul învă- 
țămîntului, ~ 
iilla, președintele 
lui Național 
Luis Pavon, și 
Academiei de 
Cuba, Antonio 
menez.

Socialiste 
de arad, 
președin-

Belarmino Cas- 
Consiliu- 

de Cultură, 
președintele 
Științe din 
Nunez Ji-

Gunnar Jarring 
la Amman

re-• GUNNAR JARRING, 
prezentantul secretarului gene
ral al O.N.U. pentru Orientul 
Apropiat, care a efectuat, 
miercuri, o vizită la Amman. a 
avut convorbiri cu primul mi
nistru ai Iordaniei, Ahmed 
Lawzi, și cu ministrul de ex
terne, Abdallah Salah. Au fost 
abordate probleme privind e- 
voluția situației din Orientul 
Apropiat și stadiul misiunii de 
mediere pe care o conduce di
plomatul suedez. Potrivit agen
ției UNITED PRESS INTERNA
ȚIONAL, premierul iordanian a 
reafirmat, cu această ocazie, 
acceptarea de către guvernul

• COMISIA bancară a Sena
tului S.U.A. a început audierile 
pe marginea proiectului de lege 
privind devalorizarea dolarului 
cu 7,89 la sută (prin schimbarea 
prețului aurului de la 35 la 38 
dolari uncia), hotărîtă cu pri
lejul reuniunii din decembrie 
a țărilor membre ale „Clubului 
celor zece“. Președintele Comi
tetului, William Proxmire, s-a 
pronunțat în favoarea măsurii, 
pronosticînd o opoziție redusă 
din. partea membrilor Congresu
lui. Printre primele oficialități 
audiate a figurat Paul Volcker, 
adjunct al ministrului finanțe
lor, care a reclamat adoptarea 
cit mai rapidă a proiectului de 
lege.

Primul pas pe calea devalori
zării doLarului a fost făcut în 
august 1971, cînd, la Washing
ton, s-a adoptat măsura insti
tuirii cursului fluctuant al mo
nedei americane. De atunci, 
prețul aurului a sporit conti-

/Vt» V V

W
Arbelaez, a declarat că bananele 
ocupă al doilea loc în exportu
rile Columbiei către aceleași 
țări.

• AUTORITĂȚILE maritime 
mexicane au surprins și captu
rat, în apropierea portului Ta
maulipas, un pescador nord-a- 
merican pătruns ilegal în inte
riorul apelor teritoriale națio
nale.
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• DUPĂ cum anunță agenția 
Reuter, șeicul Suhaim Ben Ha
mad Al-Thani și generalul 
Hamad Ben Khalifa Al-Thani, au 
fost numiți ministru al afacerilor 
de externe și, respectiv, coman
dant al forțelor armate ale Qata
rului, în urma loviturii de stat 
care a avut loc, marți, în această 
țară. Noul cabinet de la Doha 
este condus, ca și cel precedent, 
de șeicul Khalifa Ben Hamad Al- 
Thani, care a preluat puterea în 
Qatar, înlăturîndu-1 pe fostul 
emir Ahmed Ben Aii Al-Thani.

Schimburile economice 
dintre R.P.D. Coreeană 

și Japonia
• SUB auspiciile Comitetu

lui pentru promovarea comer
țului internațional al R.P.D. 
Coreene, recent a luat ființă 
Cămpania de export-import 
Coreea—Japonia, care va exer-

cita funcția de reprezentantă 
comercială a R.P.D. Coreene în 
Japonia pînă la instituirea unui 
astfel de organism, informează 
A.C.T.C. Cu acest prilej, pre
ședintele Prezidiului C.C. al 
Asociației generale a coreenilor 
din Japonia. Han Dok Su, a or
ganizat la Tokio o conferință 
de presă. El a subliniat rolul 
însemnat ce revine companiei 
de export-import în extinderea 
și dezvoltarea schimburilor e- 
conomice dintre cele două țări.

Ciclonul „Eugenia"

• LA BANGUI au început lu
crările Congresului partidului 
de guvernămînt din Republica 
Africa Centrală — Mișcarea e- 
voluției sociale a Africii Negre 
(MESAN).

Luind cuvîntul cu acest pri
lej, președintele țării și al par
tidului, generalul Jean-Bedel 
Bokassa, a cerut delegaților la 
congres să acorde cea mai mare 
atenție problemei dezvoltării e- 
conomiei naționale. El a subli
niat că, prin consolidarea legă
turilor sale cu întregul popor, 
partidul de guvernămînt iși va 
putea îndeplini sarcinile asu
mate pe plan economic, social 
și cultural.

Ședința 
guvernului francez

In ședința săptămînală a ca
binetului francez, desfășurată 
miercuri a fost discutat, prin
tre altele, cazul lui Klaus Alt- 
mann, pentru care guvernul 
Franței a cerut extrădarea sub 
acuzația de a fi una și aceeași 
persoană cu Klaus Bărbie, fost 
șef al Gestapoului din orașul 
Lyon, în timpul ocupației hi- 
tleriste a declarat, la sfîrșitul 
reuniunii, purtătorul de cuvint 
oficial, Leo Hamon. Ministrul 
de externe Maurice Schumann, 
a precizat purtătorul de cuvînt, 
a arătat că răspunsul președin
telui Republicii boliviene la 
scrisoarea lui Georges Pompi- 
dou, care sprijină cererea de 
extrădare, n-a parvenit încă la 
Paris, dar el va fi remis cît 
mai curînd guvernului francez.

• CICLONUL „Eugenia“, care 
s-a abătut luni asupra coaste
lor Madagascarului, a provocat 
moartea a 46 persoane, iar alte 
112 au fost date dispărute — 
s-a anunțat la Tananarive. A- 
proximativ 3 000 de locuitori au 
rămas fără locuință.

• AGENȚIA Taniug anunță 
că guvernul R. S. F. Iugoslavia 
și guvernul Republicii Bangla
desh au hotărît să stabilească 
relații diplomatice între cele 
două țări, la nivel de ambasadă.

Comunicatul privind stabilirea 
relațiilor a fost dat publicității 
simultan la Dacca și Belgrad.

Rezultatele alegerilor din Salvador
Candidatul Partidului concilierii naționale de guvernămînt, 

colonelul Arturo Armando Molina, a obținut cel mai mare număr 
de voturi în alegerile prezidențiale care s-au desfășurat duminică 
în Salvador, anunță un comunicat al Comisiei centrale elec
torale. Molina a primit cu 22 000 de voturi mai mult decît prin
cipalul său contracandidat, Jose Napoleon Duarte. Cu toate 
acestea, menționează comunicatul Comisiei Centrale electorale, 
el nu a întrunit majoritatea de 50 plus unu din voturile expri
mate, ceea ce va face necesar un al doilea scrutin desfășurat, 
de data aceasta, în parlament. Conform prevederilor constitu
ționale. parlamentul este cel ce urmează a-1 desemna pe vii
torul șef al statului din rîndurile primilor doi candidați care au 
întrunit cel mai mare număr de voturi. Oricum, se apreciază în 
cercurile politice salvadoriene, desemnarea lui Molina nu poate 
fi pusă sub semnul întrebării, deoarece în Congres majoritatea 
locurilor sînt deținute de reprezentanții partidului de guvernă
mînt.
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