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ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT
7 <9
în ziua de 19 aprilie a.c. a avut loc, Ia 

Palatul Republicii, ședința Consiliului de 
Stat prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului de 
Stat.

La ședință au participat, ca invitați, mi
niștri și alți conducători ai organelor cen
trale de stat, precum și președinți ai unor 
comisii permanente ale Marii Adunări Na
ționale.

Consiliul de Stat a adoptat decretul pri
vind înființarea, organizarea și funcțio
narea Ministerului de Interne, ca urmare 
a fuzionării Consiliului Securității Statului 
și Ministerului Afacerilor Interne.

Consiliul de Stat a dezbătut si adoptat, 
de asemenea, decretele privind : ratifi
carea Tratatului cu privire Ia interzicerea 
amplasării de arme nucleare și alte arme 
de distrugere în masă pe fundul mărilor și 
oceanelor și în subsolul lor, deschis spre 
semnare Ia Moscova, Londra și Washing
ton la 11 februarie 1971 ; ratificarea Proto

colului adițional la Tratatul dintre Repu
blica Populară Română și Republica Popu
lară Federativă Iugoslavia privind asis
tența juridică, semnat la Belgrad, la 18 
decembrie 1960 ; ratificarea Convenției 
pentru reprimarea capturării ilicite a ae
ronavelor, încheiate la Haga, la 16 decem
brie 1970 ; acceptarea unor amendamente 
la regulile anexe ale Convenției interna
ționale pentru ocrotirea vieții omenești pe 
mare, încheiată la Londra la 17 iunie 1960, 
la care Republica Socialistă România a 
aderat prin Decretul nr. 773/1966 ; ratifi
carea Convenției între Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Republi
cii Populare Bulgaria privind colaborarea 
vamală, încheiată la Sofia la 24 noiem
brie 1971 și aderarea Republicii Socialiste 
România la Convenția privind înființarea 
Organizației de colaborare în industria de 
rulmenți (O.C.I.R.), semnată Ia Moscova la 
25 aprilie 1964.

Consiliul de Stat a aprobat programul 
privind controlul pe care îl va efectua.

prin comisiile permanente ale Marii Adu
nări Naționale, în trimestrul II al anu
lui 1972.

Totodată, în vederea îmbunătățirii acti
vității în domeniul justiției, Consiliul dc 
Stat a hotărit ca organele competente să 
efectueze un studiu și să prezinte propu
neri cu privire la perfecționarea legisla
ției penale, a legislației privind sancțio
narea contravențiilor, precum și a legisla
ției referitoare Ia soluționarea obștească a 
unor abateri.

în continuare, au fost rezolvate unele 
cereri de grațiere, precum și lucrări cu
rente.

★
în c^țlrul ședinței, tovarășul Constantin 

Daicoviciu, în numele membrilor Consi
liului de Stat, a exprimat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sentimentele de compa
siune și profunde condoleanțe, în legătură 
cu încetarea din viață a tovarășului 
Andruța Ceaușescu, tatăl președintelui 

i Consiliului de Stat.

PLENARA CONSILIULUI NATIONAL
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

Primiri la tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU

Ambasadorul Uniunii Sovietice

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
miercuri, 19 aprilie, a avut loc Plenara Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socialiste, cu următoarea 
ordine de zi :

1. Informare cu privire la Contribuția organizațiilor 
componente și a consiliilor Frontului Unității Socia
liste la activitatea politico-educativă și la mobilizarea 
oamenilor muncii pentru îndeplinirea angajamentelor 
luate ca răspuns la Chemarea Consiliului Național.

2. Informare cu privire la realizarea planului de re
lații internaționale în anul 1971 ; planul de relații in
ternaționale în anul 1972.
a 3. Unele măsuri organizatorice.
-La plenară au participat ca invitați reprezentanți 

ai unor ministere, organe centrale și organizații de 
masă, secretarii Consiliilor oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară și germană, secretarii consiliilor 
județene ale Frontului Unității Socialiste, reprezen
tanți ai presei centrale.

Plenara a dat o înaltă apreciere activității desfășu
rate de către toate organizațiile politice de masă și 
obștești, de întregul nostru popor, pentru înfăptuirea 
Programului Partidului Comunist Român, a ideilor de 
o mare valoare teoretică și practică din expunerea pre
zentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia Plenara C.C. 
al P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971 privind îmbunătăți
rea muncii politico-ideologice și cultural-educative, 
educarea maselor în spiritul eticii și moralei socia
liste, al echității, exigenței și responsabilității comu
niste.

Plenara a apreciat rezultatele obținute de oamenii 
muncii de Ia orașe și sate în lupta lor pentru transpu
nerea în viață a angajamentelor luate în cursul anului 
trecut, ca răspuns Ia Chemarea Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste. Realizările obținute în 
înfăptuirea sarcinilor de plan în industrie și agricul
tură, pe tărîmul învățămîntului, științei și culturii au 
ridicat întreaga țară pe noi trepte ale progresului și 
civilizației, evidențiază forța creatoare inepuizabilă a 
maselor populare conduse de partid, uriașele rezerve 
existente în toate domeniile de activitate, marile po
sibilități pe care le deschide punerea lor integrală în 
valoare.

Plenara adresează eroicei noastre clase muncitoare 
chemarea de a-și mobiliza în continuare eforturile în 
lupta pentru îndeplinirea cu succes a obiectivelor eco
nomice și sociale trasate de partid, pentru înfăptuirea 
tuturor sarcinilor planului de stat pe anul 1972, pen
tru punerea bazelor trainice realizării planului pe anul 
1973, în scopul ridicării neîncetate a puterii econo
miei noastre naționale, a nivelului de trai al întregu
lui popor. Harnicei noastre țărănimi cooperatiste, tu
turor țăranilor, Plenara Ie adresează îndemnul de a 
nu-și precupeți forțele în vederea realizării la timp a 
lucrărilor agricole care asigură recolta acestui an, de 
a transpune în viață programul anual de irigații, pen
tru a pune în valoare bogățiile pămîntului, a mări 
șeptelul, de a obține produsele necesare populației și 
nevoilor economiei naționale. Valoroasa noastră inte
lectualitate este chemată să-și pună și mai departe în 
slujba înfloririi patriei toate capacitățile creatoare, să 
participe cu elan sporit Ia lupta pentru dezvoltarea e- 
conomică și socială a țării, pentru înflorirea științei, 
culturii, învățămîntului.

Consiliul Național a exprimat profunda convingere

că unirea tuturor energiilor vitale ale poporului român, 
ale naționalităților conlocuitoare în jurul Partidului 
Comunist Român este chezășia victoriilor obținute în 
lupta pentru ridicarea patriei pe noi culmi ale pro
gresului și civilizației socialiste.

Consiliul Național aprobă pe deplin activitatea in
ternațională desfășurată de Frontul Unității Socialiste 
în anul 1971, care se înscrie pe coordonatele politicii 
externe promovate cu consecvență de partidul și 
statul nostru, de dezvoltare a relațiilor de prietenie 
și colaborare multilaterală cu toate țările socialiste, 
cu toate statele lumii, cu popoarele care luptă împo
triva imperialismului, colonialismului și neocolonia- 
lismului, cu forțele progresiste de pretutindeni.

Plenara dă o înaltă apreciere contribuției prețioase 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și în

făptuirea politicii externe a României socialiste, ac
tivității sale laborioase, neabătute pentru triumful 
nobilelor idei ale păcii și socialismului.

Exprimînd năzuințele întregului nostru popor, Con
siliul Național al Frontului Unității Socialiste, aprobă 
cu un sentiment de mîndrie patriotică, rezultatele 
fructuoase ale vizitei recent efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în opt țări de pe continentul a- 
friean, considerînd că această vizită istorică repre
zintă o nouă și strălucită afirmare a principiilor poli
ticii externe a partidului și statului, o contribuție re
marcabilă la Creșterea prestigiului României socia
liste în lume, la întărirea solidarității militante, in
ternaționaliste a poporului român cu popoarele țări
lor africane, cu toate forțele antiimperialiste.

Dezbătînd planul de relații internaționale pe anul 
1972, plenara a stabilit un amplu program de acțiuni 
menite să conducă la lărgirea și diversificarea vela- 
țiilor cu organismele similare, partide, alte organi
zații politice și sociale, cu personalități politic*  din 
toate țările socialiste, din țări de pe toate continen
tele.

Consiliul Național își va aduce o contribuții*  spo
rită la instaurarea unui climat de pace și securitate 
pe continentul nostru, acționînd în spiritul docu
mentului „Cu privire la securitatea europeană" apro
bat de Plenara Consiliului Național din martie 1970, 
a sarcinilor izvorîte din Hotărîrea adoptată în ședința 
comună a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. a 
Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri din fe
bruarie 1972.

Plenara cheamă toate organizațiile componente, pe 
toți cetățenii țării să sprijine activ și să-și aducă con
tribuția la crearea Fondului de solidaritate internațio
nală în lumina Hotărîrii Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. și a apelului Biroului Executiv al Consiliului 
Național al Frontului Unității Socialiste ca o expresie 
a sprijinirii luptei popoarelor împotriva imperialismu
lui, pentru libertate și progres social, independență na
țională și pace.

Consiliul Național a primit cu vie satisfacție reco
mandările Plenarei C.C. al P.C.R. din 18 aprilie 1972 
cu privire la extinderea legăturilor Frontului Unității 
Socialiste cu organismele similare din țările africane și 
hotărăște să întreprindă noi acțiuni pentru creșterea 
contribuției sale Ia adincirea relațiilor prietenești cu 
popoarele din Africa.

în continuare au fost supuse aprobării plenarei cere
rile unor organizații de aderare la Frontul Unității So

cialiste. Ținînd seama de rolul ce îl au în viața socială 
a țării, de dorința exprimată de aceste organizații și 
instituții, plenara a aprobat cererea de a adera la Fron
tul Unității Socialiste a Societății de Cruce Roșie, a 
Consiliului Național al Organizației Pionierilor, a Con
siliului Național pentru Educație Fizică și Sport.

Plenara a aprobat următoarele schimbări în compo
nența Biroului Executiv și a Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste :

Tovarășul Vasile Potop a fost eliberat din funcția de 
secretar al Consiliului Național în legătură cu trecerea 
sa în altă muncă.

Tovarășul Mihai Levente a fost eliberat din calitatea 
de membru al Biroului Executiv și din funcția de se
cretar al Consiliului Național în legătură cu trecerea 
sa în altă muncă.

Tovarășii Ion Iliescu și Ilie Rădulescu au fost elibe
rați din calitatea de membri ai Biroului Executiv în le
gătură cu trecerea lor în alte munci.

Tovarășii Mihai Dalea și Mihai Gere au fost aleși 
membri ai Biroului Executiv și în funcția de secretari 
ai Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.

Tovarășul Miu Dobrescu a fost ales membru al Bi
roului Executiv.

Ținînd seama de aderarea la Frontul Unității Socia
liste a Societății de Cruce Roșie, a Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor și a Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, plenara a hotărit ca 
președinții acestor organizații, tovarășii Mihai Burcă, 
Virgiliu Radulian și Anghel Alexe, să devină membri 
ai Consiliului Național și ai Biroului Executiv.

Plenara a hotărit. de asemenea, să devină membri ai 
Consiliului Național tovarășii Gheorghe Cioară și Fer
dinand Nagy.

Plenara Consiliului Național al Frontului Unității So
cialiste a hotărit să propună sesiunii Marii Adunări 
Naționale ca în viitor durata unei legislaturi să fie de 
5 ani. pentru a corespunde cu perioadele la care au ’bc 
congresele partidului, astfel inttt platforma Frontului 
Unității Socialiste în alegeri să prezinte în fața între
gului popor programul de dezvoltare economică și so
cială a tării — adoptat de congresul partidului — pen
tru următorii 5 ani. în legătură cu aceasta. Plenara a 
stabilit să propună sesiunii Marii Adunări Naționale ca 
mandatul actualei legislaturi să fie prelungit cu doi ani.

Plenara a dat mandat Biroului Executiv al Consiliu
lui Național să formeze o comisie care să studieze 
actuala legislație cu privire la alegerile de deputați în 
vederea îmbunătățirii acesteia și dezvoltării în conti
nuare a democrației socialiste.

Plenara a hotărit convocarea Conferinței Naționale 
a Frontului Unității Socialiste la începutul anului 1973. 

în cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul tovarășii 
Gheorghe Năstase, Gheorghe Petrescu. Aspazia Vasiliu, 
Ion Dumitrescu, Mihai Uborny, Brăduț Covaliu, Ana 
Durlan, Eugen Jebeleanu și Ștefan Pascu.

Exprimînd voința organizațiilor pe care le reprezintă, 
vorbitorii și-au manifestat adeziunea deplină la politica 
internă și externă a partidului și statului nostru, hotă
rîrea de a-și consacra întreaga putere de muncă înde
plinirii cu succes a acestei politici pusă în slujba inte
reselor fundamentale ale întregii noastre națiuni so
cialiste.

în încheierea lucrărilor Plenarei a luat cuvîntul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,
în cadrul ședinței de astăzi a 

Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste s-a a- 
n-alizat activitatea depusă de 
consiliile frontului, de Consi
liul Național, de organizațiile 
componente, pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Plenarei Comitetu
lui Central, a chemării Consi
liului Național în vederea in
tensificării activității politico- 
educative de afirmare în socie
tate a principiilor eticii și echi
tății socialiste.

Sînt cunoscute măsurile a- 
doptate, ecoul lor, faptul că în 
toate sectoarele activității statu
lui nostru hotărîrile Comitetului 
Central al Partidului, chemarea 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste au devenit 
o realitate. Toate organizațiile, 
toate instituțiile care au sarcini 
în domeniul educației socialiste 
au trecut la organizarea activi
tății pentru transpunerea în 
viață a programului elaborat de 
plenara Comitetului Central al 
partidului din noiembrie anul 
trecut ; rezultatele activității 
se și' reflectă in felul în 
care masele fergi populare, 
întregul popor. înfăptuiesc po
litica partidului nostru, pla
nul cincinal, programul privind 
dezvoltarea multilaterală a Ro
mâniei. Desigur, pe drumul e- 
ducației, al ridicării nivelului 
de cunoaștere al întregului 
nostru popor, pe drumul for
mării unui om înaintat, cu o 
înaltă conștiință socialistă, este 
i?evoie sa depunem încă o ac
tivitate intensă ; de fapt, a- 
c^astă activitate nu va putea

înceta niciodată, întotdeauna 
va trebui să depunem eforturi 
pentru perfecționarea și auto- 
perfecționarea cetățenilor. Țe
lul nostru este de a așeza re
lațiile din societatea noastră 
pe principiile comunismului 
științific, dar și aceste princi
pii trebuie dezvoltate, perfec
ționate în raport cu dezvolta
rea științei, a forțelor de pro
ducție, în raport cu acumula
rea de noi cunoștințe de către 
întreaga omenire.

Iată de ce realizările pe care 
le-am obținut — și care au fost 
menționate și aici — în dome
niul educației, al formării omu
lui nou, constructor al socialis
mului, trebuie considerate nu
mai începuturi. în această direc
ție trebuie să ne înzecim efor
turile ; aceasta constituie o obli
gație și pentru Consiliul Na
țional și pentru toate consiliile 
frontului, precum și pentru or
ganizațiile componente ale Fron
tului Unității Socialiste care 
trebuie să colaboreze mai bine 
între ele, să aducă o contribuție 
tot mai activă la îndeplinirea 
sarcinilor construcției socialiste, 
la desfășurarea activității poli
tico-educative.

Este necesar să ne propunem 
să aducem anumite îmbunătățiri 
în activitatea Consiliului Națio
nal, a consiliilor județene și a 
celorlalte organisme ale Frontu
lui Unității Socialiste. Frontul 
trebuie să aibă o răspundere mai 
mare în coordonarea și îndru
marea activității organizațiilor 
componente, astfel îneît munca 
de educație ce se desfășoară pe 
multiple planuri, de către un 
mare număr de organizații, să

fie mai bine orientată spre țe
lul comun : realizarea în viață 
a programului ideologic al parti
dului, ridicarea conștiinței socia
liste a maselor de oameni ai 
muncii.

Consider, de asemenea, că este 
bine să ne gîndim la o îmbună
tățire a activității de răspîndire 
a științei și culturii ; în acest 
sens, Frontul Unității Socialiste, 
care reunește în rîndurile sale 
numeroase societăți și uniuni 
ale oamenilor de știință și cul
tură, trebuie să joace un rol mai 
activ în coordonarea activității 
acestora.

După cum se știe, un accent 
deosebit punem pe dezvoltarea 
participării maselor largi popu
lare la conducerea țării, pe dez
voltarea democrației socialiste 
și, în acest cadru, pe dezbaterea 
diferitelor proiecte de hotărîri 
și de legi de către oamenii mun
cii.

Consider necesar să stabilim 
ca Consiliul Național și consi
liile județene ale Frontului Uni
tății Socialiste să aibă o răspun
dere mai mare în organizarea a- 
cestor dezbateri, în consultarea 
diferitelor categorii de oameni 
ai muncii, în centralizarea pro
punerilor acestora, astfel ca, re
almente, propunerile făcute de 
cetățeni în cadrul dezbaterilor să 
fie temeinic studiate si luate în 
considerare în vederea perfec
ționării și definitivării proiecte
lor de legi și hotărîri. Con
sider că, în general, organis
mele Frontului Unității Socia
liste să acorde o atenție mai 
mare organizării participării di
feritelor categorii de oameni ai 
muncii la conducerea societă

ții ; trebuie astfel acordată mai 
multă atenție țărănimii, ținînd 
seama că ea nu are o organizație 
proprie, cum sînt sindicatele, de 
pildă, precum și diferitelor cate
gorii de cetățeni din cartiere, 
care, de asemenea, nu sînt cu
prinși în organizații obștești. în 
acest fel. realizînd o coordonare 
mai bună a activității organiza
țiilor componente, și, totodată, 
antrenînd în activitatea obșteas
că. cetățenii care nu sînt cu
prinși în aceste organizații, 
Frontul Unității Socialiste 
își va putea realiza mai 
bine misiunea pe care o 
indică însăși denumirea sa 
de Front al Unității Socia
liste, și anume aceea de a rea
liza unitatea întregului nostru 
popor, a tuturor oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționali
tate, în munca pentru înfăptui
rea politicii interne , și externe 
a partidului și statului. Tn fe
lul acesta, Frontul Unității So
cialiste își va putea îndeplini în 
condițiuni mai bune sarcinile, 
scopul pentru care a fost creat, 
va putea juca un rol tot mai ac
tiv în întreaga viață socială a 
țării.

La ordinea de zi a fost și ac
tivitatea internațională a Fron
tului. Trebuie subliniat faptul 
pozitiv că într-un răstimp rela
tiv scurt, Frontul Unității Socia
liste a reușit să stabilească re
lații largi cu un șir de organiza
ții și mișcări de eliberare națio
nală, cu organizații democratice 
și progresiste din diferite țări 
ale lumii. Trăgînd învățămin
tele corespunzătoare din acti
vitatea de pînă acum, se im
pune să fie intensificate con

tactele, colaborarea cu dife
rite partide și organizații 
politice din alte state, cu 
mișcările de eliberare națio
nală, contribuind, în felul a- 
cesta, la întărirea solidarității 
forțelor antiimperialiste, a tu
turor forțelor care se pronunță 
pentru o politică de pace, pen
tru colaborare între toate sta
tele lumii.

Celelalte măsuri adoptate de 
Consiliu t au, de asemenea, o 
importanță deosebită. Hotărîrea 
de a se studia îmbunătățirea 
Legii electorale, dezvoltarea de
mocrației socialiste în țara 
noastră, este chemată să con
tribuie la înfăptuirea măsurilor 
stabilite de Conferința Naționa
lă a Partidului, de Congresul 
al X-lea, privind perfecționarea 
întregii noastre vieți sociale, a 
organizării societății, creșterea 
rolului organelor alese ale oa
menilor muncii în conducerea 
statului socialist. Nu aș putea 
să nu menționez, de asemenea, 
hotărîrea de a se începe pre
gătirea în vederea ținerii Con
ferinței Naționale a Frontului 
Unității Socialiste. Consider că 
această conferință va trebui să 
analizeze mai temeinic activita
tea de pînă acum, și, mai cu 
seamă, să stabilească orientarea 
de viitor, cristalizînd mai bine 
rolul Frontului Unității Socia
liste în societatea noastră socia
listă, astfel ca acesta să devină 
într-adevăr o forță politică im
portantă în realizarea unității 
întregului nostru popor.

Cu aceasta, tovarăși, declarăm 
ședința închisă : vă urez tutu
ror succes în activitatea dum
neavoastră. (Aplauze puternice).

Miercuri, 19 aprilie a.c., to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de • Stat al Repu

blicii Socialiste România, a pri
mit pe Vasili Ivanovici Droz
denko, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al U.R.S.S.

la București, la cererea aces
tuia.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească.

Ambasadorul Republicii Zambia
Miercuri, 19 aprilie a.c., to

varășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a

primit pe ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Repu
blicii Zambia, Paul John Fir- 
mino-Lusaka, în legătură cu ple

carea sa definitivă din țara 
noastră.

Cu' acest prilej, a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

MESAJUL
PlIISIIIHIilIII CONSIEIDIDI DE STAT 
Al lîEPIIIil IUI SOCIALISTE ROMANIA, 

NICOLAI CEAUȘESCU, 
adresat participanților la sesiunea jubiliară

a Comisiei Economice a 0. N. li. pentru Europa
îmi este deosebit de plăcut 

ca, în numele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România și al meu personal, să 
adresez participanților la sesiu
nea jubiliară a Comisiei Econo
mice O.N.U. pentru Europa un 
mesaj de salut și calde felicitări 
cu prilejul aniversării unui sfert 
de veac de Ia crearea Comisiei.

în cei 25 de ani de activitate. 
Comisia Economică a O.N.U. 
pentru Europa a adus o contri
buție însemnată la dezvoltarea 
și diversificarea raporturilor de 
colaborare și cooperare dintre 
statele europene, la promovarea 
unor relații bazate pe princi
piile fundamentale ale dreptu
lui internațional, la cauza în
țelegerii și destinderii pe conti
nent.

Participantă activă Ia proce
sul de destindere și colaborare 
între toate statele europene. 
România sprijină și va sprijini 
și în viitor activitatea Comisiei 
Economice O.N.U. pentru Euro
pa : ea este hotărî tă să contri
buie. alături de celelalte națiuni 
europene, la realizarea securită
ții și cooperării pe continent, 
care reclamă edificarea unui sis
tem de relații noi între state, 
menite să asigure dezvoltarea 
pașnică, nestingherită a fiecărei 
națiuni, într-un climat de res
pect mutual al independenței și 
suveranității naționale, neames
tec în treburile interne, deplină 
egalitate in drepturi și avantaj 
reciproc. în acest spirit, consi
derăm că trebuie depuse efor
turi de către toate statele pen
tru realizarea unui asemenea

climat, pentru organizarea și 
ținerea într-un timp cit mai 
scurt a conferinței general-euro- 
pene consacrate colaborării și 
securității pc continent.

Prin activitatea sa consacrată 
intensificării cooperării econo
mice, comerciale și tehnico-ști- 
ințifice pe plan european. Co
misia Economică pentru Europa 
poate și este chemată să dea un 
aport deosebit de însemnat la 
dezvoltarea largă a raporturilor 
dintre statele continentului, la 
eliminarea oricăror îngrădiri și 
bariere artificiale care mai stau 
în calea promovării unor ase
menea relații, la transformarea 
Europei într-un continent al co
laborării. păcii și progresului.

Cu aceste sentimente urez suc
ces deplin reuniunii dumnea
voastră jubiliare.

ÎN NUMĂRUL DE AZI
. • NIVELUL ATINS ÎN PERIOADA SEMI

CENTENARULUI — UN ÎNDEMN LA |

| AUTODEPĂȘIRE

| • PREZENȚA SECRETARULUI U.T.C. ÎN i 

VIAȚA ORGANIZAȚIEI ȘCOLII

• CRONICA LITERARA
— Marin Preda : MARELE SINGURATIC

PRIMIRE LA PREȘEDINTELE
7

CONSILIULUI UE MINIȘTRI, 
IUN GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Mau
rer a primit, miercuri, în vi
zită protocolară de prezentare, 
pe ambasadorul extraordinar și

plenipotențiar al Australiei, Ro
bert Henry Robertson.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, a 
participat Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

PRIMUL MINISTRU AL ISRAELULUI 
VA VIZITA ROMÂNIA

ÎN PRIMA DECADĂ A LUNII MAI

ȘCOALA 
k TREIA 
ETAPĂ

In succesiunea trimestrelor 
școlare, cel de al treilea are 
privilegiul de a cumula și re
zultatele primelor două. Pentru 
că e ultimul, în sarcina sa cade 
finalizarea unui întreg an de 
învățătură pentru patru milioa
ne de elevi. Se parcurge mate
ria prevăzută pențru această 
etapă, dar ceea ce se adună a- 
cum, în aceste ultime două luni 
de școală, bun sau mai puțin 
bun. rămîne și grevează asupra 
calificativului general. Formula 
„repar in trimestrul următor" 
nu mai poate fi aplicată. Tre
buie învățat din prima zi, și 
trebuie învățat bine. Imperati
vul e valabil pentru toți elevii.

Se detașează însă categorii de 
elevi pentru care finalizarea a- 
cestui an de învățătură coinci
de cu încheierea studiilor în
tr-un ciclu școlar — clasa a 
VIII-a, școala generală de zece 
clase, liceul. Evident, pentru 
tic,ești elevi, trimestrul eare în
cepe acum capătă semnificații 
in plus și le ridică răspunderi 
aparte ; ei urmează să îmbine 
învățătura „la zi“ cu pregăti
rea suplimentară în vederea ur
cușului pe următoarea treaptă 

Uacă această perspec
tivă părea pînă nu de mult de 
domeniul viitorului, acum tim
pul se precipită. Pentru .fi
nal iști" a început numărătoarea 
inversă.

Primii care încheie anul șco
lar sînt cei dintr-a XlI-a. Teo
retic. ei termină studiile liceale 
la sfirșitul lunii mai. Dar vor 
fi departe de a se gindi la va
canță. Va v.eni și ea și va fi cu 
atît mai apreciată cu cît va în
cununa succese școlare. Pînă 
atunci ei, cei dintr-a XlI-a.

La invitația președintelui Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, primul

ministru al Israelului, d-na 
Gblda Meir, va face o vizită o- 
ficială în țara noastră, în prima 
jumătate a lunii mai a.c.

MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a V-a)
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VIZITELE «ELECATIEI UNIUNII
CUMUNIȘTILOR

Tovarășul Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a avut o întîlnire cu de
legația UniUnii Comuniștilor din 
Iugoslavia, condusă de tovarășul 
Mitia Ribicici. membru al Pre
zidiului U.C.I., membru al Pre
ședinției R.S.F.I., care la invi
tația C.C. al P.C.R., face o vizită 
de prietenie în țara noastră.

La discuția care , a avut 
loc cu acest prilej au par
ticipat tovarășii Ștefan Voicu, 
membru al C.C. al P.C.R., redac
tor șef al revistei „Lupta de 
clasă", Petre Constantin, mem
bru al Comisiei Centrale de Re
vizie. adjunct al șefului Secției 
Propagandă a C.C. al P.C.R., 
Ștefan Mocuța, membru suple
ant al C.C. al P.C.R., prim loc
țiitor al rectorului Academiei 
„Ștefan Gheorghiu41 pentru pre
gătirea cadrelor de conducere a 
activității de partid, social-po- 
litice, economice și administra-

DIN IUGOSLAVIA
supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., președin- 
țele Academiei de științe so
ciale și politice, cu tovarășul 
Mircea Malița, membru suple
ant al C.C. al P.C.R., ministrul 
educației și învățămîntului, și 
a făcut o vizită la Academia 
„Ștefan Gheorghiu44.

★
Ambasadorul R.S.F. Iugosla

via la București, Iso Njegovan, 
a oferit un dejun cu prilejul 
vizitei delegației Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, con
dusă de tovarășul Mitia Ribicici, 
la care au participat tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, Cornel 
Burtică. Miron Constantinescu, 
Teodor Marinescu, membru al 
C.C. al P.C.R., șeful Secției 
Relațiilor Externe a C.C. al 
P.C.R., Ștefan Voicu. Ștefan 
Mocuța, Dimitrie Ancuța, se
cretar al Comitetului Municipal 
București al P.C.R.

Cronică hunedoreană î Centrala termoelectrică Mintia a produs și 
furnizat suplimentar sistemului energetic național peste 12 milioane 
kilovați/oră energie electrică ; Doctorul în medicină Alexandru Si- 
mionescu, medic primar ortoped la Spitalul unificat Hunedoara a 
introdus în practica curentă intervențiile operatorii pentru diformită
țile scoliatice după tehnica operatorie Harrington, rezolvînd pînă 
acum 17 cazuri ; Au fost modernizate instalațiile electrice la trei po
duri rulante de la laminorul de 650 mm ; 500 de elevi participă la 
amenajarea bazelor sportive de la Sarmizegetusa, Costești, Vața de 
Jos etc. ; La clubul muncitoresc din Gherla a avut loc concertul 
„Cîntare prietenilor dragi" ; Aglomeratoriștii de la Fabrica nr. 2 au 
realizat peste plan 20 000 tone fontă ; A luat sfîrșit faza municipală 
a concursului „Cinci decenii de luptă și muncă a tineretului sub 
steagul P.C.R." ; A fost amenajat terenul turistic dintre Ohaba de sub 
Piatra și Nucșoara, plantîndu-se 350 pomi fructiferi • Zilele trecute 
s-a inaugurat Complexul comercial situat pe șoseaua Tîrgoviște-Gă-

eștl. care dispune de o suprafață de 600 mp • Din manifestările or
ganizate de Casa de cultură a tineretului și studenților Iași consem
năm • seara cultural-distractlvâ. Festivalul de muzică ușoară al 
elevilor ..Vlăstarele cîntului", medalionul Ceaikovski, spectacolul de 
teatru ..Irod împărat", dezbaterea ..Legalitatea socialistă" etc. 9 60 
de profesori din județul Olt au fost în schimb de experiență la Liceul 
nr. 1 din Caracal • Pe strada Nicolae Bălcescu din Sibiu s-a deschis 
librăria cu autoservire ,,Mihail Eminescu" • Zilnic peste 1 000 de ti
neri din Sibiu participă la lucrări de canalizare, construcția acope
rișului patinoarului artificial, refacerea hanului din Dumbravă etc. 
fAu fost reluate lucrările pe șantierul tineretului de aducțiune a apei 
potabile Uișești - Iași • La Tr. Severin se pregătește cea de a IV-a 
ediție a Ștafetei „Drumul lui Tudor" • Comitetul județean Mehedinți 
al U.T.C. și-a depășit angajamentul economic luat în cinstea ani
versării semicentenarului U.T.C. în acest fel a fost realizat peste 50 
la sută din planul economic anual. (De la corespondenții noștri : Ma
ria Jugânariu, Ioan Vlad. R. Iosif, R. nie, Valeriu Bârgău, Alexandru 
Vasile, Mihail Vlad).

IZSselL] xxii— Competiția se reanimă

NAȚIONALA LA ULTIMA ORĂ

ției de stat.
A fost prezent ambasadorul 

R.S.F. Iugoslavia la București, 
Iso Njegovan.

lntîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

★
Delegația Uniunii Comuniști

lor din Iugoslavia a avut, de 
asemenea, întîlniri cu tovarășul 
Miron Constantinescu, membru

• DELEGAȚIA PARTIDULUI 
SOCIALIST BELGIAN, condusă 
de tovarășii Edmond Leburton și 
Jos Van Eynde, președinți ai 
partidului, miniștri de stat, care 
ne-a vizitat țara, la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a părăsit 
miercuri dimineață Capitala.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii J. Ramaekers și A. De- 
rore, membri ai Biroului Națio
nal al P.S.B., senatori, A. Sweert, 
membru al Biroului Național al 
P.S.B., și Robert Urbain, depu
tat.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost salutați de 
tovarășii Manea Mănescu. Paul 
Niculescu-Mizil, Ștefan Voitec, 
Mihai Gere, Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R., Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

A fost de față Jan Adriaens- 
sen. ambasadorul Belgiei la 
București.

• MIERCURI DIMINEAȚA, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, Maxim Berghia- 
nu, a avut o întîlnire de lucru 
cu președintele de onoare al 
Consiliului Național al Patrona
tului Francez, Georges Villiers.

în cursul aceleiași zile. Ion 
Pătan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, a avut o în
tîlnire eu oaspetele francez.

• MIERCURI SEARA, a ple
cat la Sofia o delegație a Fron
tului Unității Socialiste din Re
publica Socialistă România, con
dusă de Tamara Dobrin, vice
președinte al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socia
liste, care va participa la cel 
de-al VII-lea Congres al Fron
tului Patriei din Republica 
Populară Bulgaria.

• LA MINISTERUL INDUS
TRIEI CONSTRUCȚIILOR DE 
MAȘINI. au început, miercuri 
după-amiazâ, tratative între Ot- 
fried Steger, ministrul indus
triei electrotehnicii și electroni
cii din Republica Democrată 
Germană, și loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini din Republica Socia
liste România.

La startul tinal 
al concursurilor 

școlare
Gazdă ospitalieră a etapelor 

finale ale tradiționalelor con
cursuri școlare, sala de festivi
tăți a Liceului „Mihai Viteazul" 
din Capitală a adunat ieri ma
tematicienii. S-au întîlnit aici 
401 finaliști ; elevi ai liceelor de 
cultură generală, de specialitate 
și pedagogice în calitatea lor de 
slujitori ai Reginei științelor — 
matematica. Unii dintre ei — 
ca Alexandru Dimca. elev al 
Liceului nr. 3 din Constanța — 
vine aici pentru a patra oară. 
Și tot pentru a patra oară se nu
mără printre laureați. Fiecare 
an de liceu a înscris în palma
resul său de elev eminent și o 
victorie pe tărîmul matematicii. 
Alții, ca Roberto Florea, și-au 
început „cariera44 de concurenți 
abia de anul acesta, care co
incide cu primul an de liceu. 
Roberto Florea își începe carie
ra de viitor matematician, stră
lucit, cu premiul I la etapa pe 
tară a concursului. I

Festivitatea de premiere pri
lejuiește finaliștilor întîlnirea cu 
acad. Gri gore Moisil. în multi

MATEMATICIENII
plele sale calități : președinte al 
Societății de științe matematice, 
savant, entuziast căutător de ta
lente în domeniul matematicii 
printre cei care mai poartă ma
tricola școlară. Cu rigoarea ști
ințifică și farmecul care-1 ca
racterizează, acad. Moisil înfă
țișează tinerilor săi discipoli 
rolul matematicianului în socie
tatea modernă, în care aproape 
toate științele cunosc un rapid 
proces de matematizare. In a- 
ceastă perspectivă, concurenții 
înțeleg mai bine cit de actuală 
este aderența lor la studiul ma
tematicii, indiferent de speciali
tatea pe care o vor îmbrățișa 
după terminarea liceului.

...In sala care păstrează ecoul 
numelor a zeci și zeci de elevi 
premiați de-a lungul anilor pen
tru succesele lor la matematică, 
se exprimă acum alte nume, a- 
proape 50 — premianții și men
ționații ediției 1972 a concursu
lui de matematică.

M. V.
PREMIILE :

CLASA A IX-A, Premiul 1 
Florea Roberto. Liceul nr. 36.

București ; CLASA A X-A, 
Premiul II Ocneanu Adrian. Li
ceul „Mihai Viteazul44, Bucu
rești : Premiul III Olariu Silviu, 
Liceul „C. Brcdiceanu44, Lugoj ; 
CLASA A XI-A Premiul I Ba- 
laban Gheorghe, Liceul nr. 3 
Constanța și Buruiană Nicolae 
(acordat de C.C. al U.T.C.), Li
ceul nr. 1 Alexandria. Premiul
II Romașcanu Marian, Liceul 
„Gh. Bacovia44 Bacău, Premiul
III Șurtea Traian, Liceul „N. 
Bălcescu44 Craiova ; CLASA A 
XII-A Premiul I Dimca Alexan
dru, Liceul nr. 3, Constanța și 
Breazu Valeriu (acordat de C.C. 
al U.T.C.) Liceul nr. 2 Ploiești, 
Premiul II Martin Mircea. Li
ceul „I. Mureșianu44. Blaj. PRE- 
miul III. Costăchescu Dan, 
Liceul „Gh. Lazăr" București ; 
Licee industriale anul V, Pre
miul II Călinescu Dinu, Li
ceul P.T.T., București, LI
CEE PEDAGOGICE anul II, 
Premiul III. Anghelescu Tama
ra. Liceul pedagogic Tirgoviște, 
anul V, Premiul II. Mușunoiu 
O’imniii

Mușunoiu Olimpiu Călinescu Dinu

Foto :
Al. PRUNDEANU

Anghelescu Tama
ra, Liceul pedago
gic Tirgoviște — 

Mențiune

Barac Dumitru Li
ceul economic Si
biu — Menfiune.

Dumitrescu Gheor
ghe, Liceul indu
strial pentru con
strucții de mașini 
nr. 1 București — 

Mențiune.

înalte distincții pionierești 
acordate chirurgului 

CHRISTIAAN BARNARD
O NOUĂ 

BAZA ÎURISTICĂ 
PENTRU TINERET

Palatul pionierilor din Bucu
rești a găzduit ieri întîlnirea ce
lebrului chirurg Christiaan Bar
nard și a soției sale cu un grup de 
pionieri din Capitală. în sala Con
siliului, tovarășul Virgiliu Radu- 
lian a adresat profesorului Chris*  
tiaan Barnard un călduros bun 
venit din partea Consiliului națio
nal al organizației pionierilor și a 
Comitetului național român pentru 
U.N.I.C.E.F. Apoi, tovarășul Vir
giliu Radulian a arătat printre al
tele : „Faceți parte din galeria per
sonalităților ilustre, a cutezătorilor 
care se întîlnesc sub bolțile aces
tui palat cu micii cutezători din 
România. Cunoaștem minunata o- 
peră începută de dv. Știm că prin
tre cel aflațî sub îngrijirea dv. 
s-au aflat șl copii din țara noas
tră. Unul dintre aceștia este pio
nierul Bogdan Cristian. Vă purtăm 
recunoștință pentru ceea ce ați fă
cut pentru tînăra generație, pen
tru binele umanității, al progresu
lui. Vă rugăm să primiți ca ex
presie a considerației noastre Di
ploma de onoare a Consiliului na
țional al organizației pionierilor 
din România, pentru servicii uma
nitare aduse unor copii, pentru a- 
sigurarea fericirii lor și a fami
liilor lor, pentru perspectivele des
chise medicinii puse în slujba o- 
mului". De asemenea, s-au confe
rit profesorului Christiaan Bar
nard cele mai înalte titluri pe care 
mișcarea pionierească le acordă 
pentru săvîrșirea unor fapte de 
cutezanță — Pionier de frunte șl 
medalia Cutezătorii. Mulțumind cu 
recunoștință pentru distincțiile pri
mite, prof. dr. Ch. Barnard a ară
tat că Vizita în țara noastră,, oa
menii din România,, copiii îi Iasă 
amintiri de neuitat. „Am avut ini
ma unui copil al dv. în mîinile 
mele, a arătat apoi d-sa, și pot. 
să vă spun că, deși nu a fost o 
inimă complet normală, este o 
inimă frumoasă".

Discutînd cu pionierii, prof. dr. 
Ch. Barnard a subliniat înaltele 
valori etice pe care inima este în 
măsură să le întrețină : Inima 
poate tolera o lezare deosebită, 
putem să o tăiem, să lucrăm în 
interiorul el 3—4 ore, dar puțin 
timp după ce am suturat-o începe 
sâ lucreze. Aceasta ne face să 
avem un respect deosebit pentru

Inimă. Asemenea valori atribuite 
inimii vor trebui să fie lăsate in
tacte de către bisturiu. De aceea, 
vă spun că vă iubesc din toată 
inima.

După vizita în expoziția Cuteză
torii, oaspeții și-au luat rămas 
bun de la reprezentanții Consiliu
lui național al organizației pionie
rilor. de la pionierii care l-au în
conjurat cu admirație în tot cursul 
acestei întîlniri.

GEORGETA RUTA

Ieri, a fost inaugurată Baza 
turistică pentru tineret — Să- 
cele a Agenției B.T.T. Brașov. 
Situată pe drumul național nr. 
1, la 12 km înainte de intrarea 
în Brașov. într-un pitoresc decor 
natural, noua Bază turistică 
pentru tineret are 80 de locuri 
de cazare în vilă cu încălzire 
centrală, 40 de locuri în căsuțe 
de două persoane, 80 de locuri 
în corturi de patru persoane, o 
cantină unde pot servi masa

250 de persoane și un club pen
tru tinerii turiști.

Peisajul, apropierea de im
portantele obiective turistice de 
pe Valea Prahovei și Valea Ti
mișului, pîrtia de schi, cele 
două bâby-schi-lifturi recoman
dă această bază turistică de ti
neret ca un important loc de 0- 
dihnă și agrement în tot cursul 
anului, un însemnat punct de 
plecare în numeroase excursii la 
Brașov, Poiana Brașov, în Ma
sivul Piatra Mare.

I ™
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ASTA SEARA DANSAM IN FA
MILIE ; rulează la Patria (orele 

110; 12,30; 15; 17,45; 20,30). Melodia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;

20,45).
FELIX ȘI OTILIA : rulează la 

(Gloria (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Modern (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Scala (orele 9.30; 13; 16,30; 20).

MARY POPPINS : rulează la I Aurora (orele 9; 12; 16,30; 19,30),
Floreasca (orele 15,30; 19), Capitoî 
(orele 9,30; 12,30; 16,30; 19,30).

JUNGLA XANOO : rulează la I Lumina (orele 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Luceafărul (o- 

Irele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
București (orele 8,30: 11; 13,30; 16; 
18.30; 21).

MAREA DRAGOSTE : rulează la I Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18.15; 20,30), Favorit (orele 9,15; 
11.30; 13,45; 16; 18.15: 20,30).

PRERIA : rulează la Festival (o- 
Irele 9; 11.15; 13,30: 16; 18,30; 20,45).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Buzești (orele 15,30; 19), 

IVitan (orele 16; 19.15).
PENTRU CA SE IUBESC : ru

lează Ia Bucegi (orele 15,45; 18; 
20,15), Volga (orele 9; 11,15: 13,30; 

115.45; 18; 20,15), Miorița (orele 10; 
12,30: 15; 17,30: 20).

FARMECUL ȚINUTURILOR 
SĂLBATICE : rulează la Doina I (orele 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30:
(la orele 10 — Program pentru 
copii).

I INCIDENTUL ; rulează la Victo
ria (orele 9; 11,15: 13.30; 16; 18,30;
20.45), Flamura (orele 9: 11.15:
13.30: 16; 18.15: 20.30).

I LAMPA LUI ALAD1N : rulează 
■ la Timpuri Noi (orele 9—18,30 In

La această, oră interesează, poate, mai puțin 
ce se întîmplă într-o etapă a campionatului in
tern, fie chiar și atunci cînd feroviarii clujeni 
ne rezervă o surpriză senzațională învingînd la 
Iași la un scor ce nu mai comportă dubii, re- 
lansînd, astfel, lupta pentru evitarea locu
lui 15, și îndemnîndu-i pe învinșii lor să re
flecteze la ceea ce s-ar putea întîmplă. La 
această oră, ne interesează care este situația 
naționalei de fotbal. în cele ce urmează, pe <>aza 
unor aprecieri făcute, ieri, de președintele fe
derației, tovarășul Mircea Angelescu, în cadrul 
unei discuții ce a avut loc Ia sediul forului soc- 
cerului nostru, vom încerca să prezentăm citi
torilor cîteva repere, câteva opinii exprimate in 
acest sens.

S-a apreciat, și pe drept cuvînt, că lotul nos
tru a avut posibilități de omogenizare, de per
fecționare a jocului, de verificare timp de o 
lună și jumătate, prin turnee peste hotare, 
meciuri de verificare susținute acasă și în de
plasare. Programul întocmit a fost judicios 
chiar dacă în altă situație s-ar mai fi putut 
susține, după meciul cu Franța, încă o partidă 
cu o echipă de peste hotare care să-i între
buințeze serios pe selecționabili. Avem, în clipa 
de față, o echipă căreia trebuie să i se aducă 
unele retușuri, pentru prezent, și poate cu atît 
mai mult pentru perspectivă. Dar despre aceste 
aspecte vom mai avea timp, prilejul să dis
cutăm. Privind meciul de la Budapesta echipa 
prezintă următoarele caracteristici. . Nu ridică 
probleme, cum se afirma în discuția amintită, 
apărarea imediată, respectiv portarul și linia de 
apărători, cu excepția apărătorului de margine 
de pe stingă. în cazul în care Deleanu nu se 
restabilește complet se va recurge la soluția cu 
Nae Ionescu sau Hălmăgeanu. Linia de mijlo
cași este compartimentul stas — Radu Nunweil- 
ler, Dumitru, Anca. La înaintare se ivesc pro
bleme mai delicate prin imposibilitatea de a-i 
avea apți de joc pe multi dintre atacanții noștri 
de bază care au figurat neîntrerupt perioade 
lungi pe posturi în echipa națională. Dumitrache, 
după o eclipsă de formă contractează și un 
traumatism. Acum se află în spital. La lipsa 
de înțelegere și interes a clubului pentru re
cuperarea Iui, se mai adaugă și lipsa de since
ritate a lui Dumitrache în a colabora cu medicii, 
cu clubul în acest sens. Și iată că el . este scos, 
pentru o perioadă, din circuitul sportiv. Neagu, 
cu toate strădaniile Federației, n-a putut fi 
repus pe linia de plutire, nouarul rapidist trece 
printr-o situație greu de explicat. Există unele 
disensiuni și conflicte între el și club, între el 
și coechipieri care-i reproșează că le ratează 
toate ocaziile. Ieri, am văzut cît de mult s-a 
străduit dar, ca de atîtea ori, îl paște ciudat de 
mult ghinionul pe acest băiat. Tătara, după o 
perioadă confuză, reapare și sînt semne bune 
că va deveni un atacant periculos, laborios și 
util. Va fi încercat cu echipa olimpică în meciul 
de duminică, cu reprezentativa Perului. Dobrin, 
cea mai mare și grea de recuperat pierdere 
pentru națională a făcut o întindere, a intrat, 
apoi, să joace Intr-un meci, nu era bine resta
bilit și perioada de tratament s-a prelungit. El 
nu va fi folosit în meciul de Ia Budapesta. Chiar 
dacă se va putea vindeca pînă la ora „h“, el va 
rămîne într-un deficit cu pregătirea fizică. 
Dobrin, însuși, a declarat, cu sinceritate, că nu 
e bine să se conteze pe el pentru acest meci

întrucît nu va putea da randamentul așteptat. 
Dar pentru meciul retur, cu îngrijirea atentă 
care i se dă acum, el va fi disponibil. La această 
oră și Lucescu are o întindere. La el se mai 
adaugă și forma sportivă precară. Urmează să 
fie văzut cum evoluează la pregătirea comună 
și dacă va corespunde atunci va intra în echipa 
de bază, dacă nu... Dembrovschi, după meciul 
mai slab făcut cu francezii, se pare că-i într-un 
proces de revenire, de progres. Odihna creată 
de întreruperea campionatului îi va reda forța, 
energia, încrederea de care are nevoie. Nici lor- 
dănescu nu a impresionat în ultimele lui evo
luții. Din aceste considerente la lot au fost 
chemați jucătorii în mare formă, Domide 
și Pescaru, cu scopul de a fi utilizați în ofen
siva echipei.

Deci, există evidente greutăți în alcătuirea 
celei mai bune, mai redutabile formații 
Ia această oră, prin absența, din motive 
obiective sau subiective — acum nu prea 
contează — a acestor valori. Dar această 
situație nu poate fi o justificare preme
ditată pentru o eventuală comportare slabă, 
nici pentru antrenor și echipă, nici pen
tru Federație. Cum afirma președintele Fe
derației, nici în Mexic, nici în alte „campanii" 
grele, cum au fost acelea pentru calificarea na
ționalei în turneul final al C.M. sau a Campio
natului european, n-am putut alinia, niciodată, 
cea mai bună formație. Să ne amintim de ab
sențele notabile : Răducanu, Dobrin, Boc, Du
mitru, Moeanu etc.

în ciuda acestor obstacole pasagere, în ciuda 
acestor deficiențe pentru meciul de la 29 apri
lie echipa, Federația nu-și schimbă obiectivul 
propus : un rezultat pozitiv Ia Budapesta și, în 
final, calificarea. Are echipa noastră calități, 
atu-uri pentru a aspira la un asemenea rezul
tat ? Fără discuție. Formația tricolorilor are un 
„schelet44 de echipă stabil, un număr de jucă
tori de bază care joacă de multă vreme îm
preună, și care au trecut prin încercări mai 
grele. Două din compartimente — apărarea și 
mijlocașii — sînt echilibrate, omogene. Există 
o unitate morală în echipă. în atac avem cîțiva 
jucători care, cu un randament bun, cu o bună 
pregătire psihică, pot face mult. Apoi nu trebuie 
uitat că avem informații precise, detaliate 
despre adversar. Tehnicienii noștri au văzut, în 
ultima vreme, multe meciuri ale echipelor 
maghiare și jocul lor nu prezintă secrete deose
bite pentru ei. După cum se știe, nici adversa
rul nu e lipsit de anumite probleme. Actuala 
echipă a Ungariei mizează mult pe faptul că 
poate prinde o zi bună. în meciul cu noi poate 
s-o prindă sau nu. Ofensiva ‘lor cu Dunai și 
Fazekas e mai bună, noi, la această oră, nu 
putem prezenta asemenea atacanți, dar restul 
jucătorilor sînt comparabili. Mulți dintre jucă
torii noștri au o experiență mai bogată decîț 
adversarii, au personalitate. Oricum, contăm mai 
mult pe atu-urile, pe calitățile jucătorilor, ale 
echipei noastre, decît pe lipsurile adversarilor. 
Dorim să credem că absența lui Dobrin nu .va 
constitui un mare handicap. în orice caz echipa 
noastră poate pune probleme grele adversaru
lui. Bineînțeles, într-o manieră elegantă, în
tr-un spirit de înaltă sportivitate, cum se cere 
într-o dispută în care victoria n-o tranșează alte 
criterii decît măestria sportivă, calitățile fizice 
și morale ale jucătorilor.

V. CABULEA

Lotul și programul 
echipei naționale

Pentru astă dimineață, an
trenorul Angelo Niculescu a 
convocat la București, următo
rul lot : Răducaiiu, Adamache, 
Sătmăreanu, Lupescu, Dinu, 
Deleanu, Hălmăgeanu, Nae lo- 
nescu, Dumitru, Radu Nun- 
weiller, Anca, Lucescu, Dem
brovschi, Iordănescu, Domide, 
Pescaru, Florian Dumitrescu, 
Uifăleanu.

„Cartierul general" pentru 
pregătire și refacere s-a stabi
lit la Poiana Brașov, unde vor 
rămîne pînă marți, Duminică, 
lotul va susține un meci de ve
rificare, în compania Steagu
lui Roșu, la Brașov. Miercuri, 
la Snagov unde vor reveni de 
la Poiana, selecționabilii vor

susține un joc-școală cu o 
echipă de categorie inferioară. 
Joi, echipa va pleca, cu avionul 
la Budapesta, și va fi găzduită 
la Grand Hotel de pe insula 
Margareta. Meciul cu echipă 
Ungariei va avea loc sîmbătă, 
29 aprilie, la orele 17 (18, ora 
Bucureștiului) pe Nepstadion. 
Meciul va fi transmis de pos
turile noastre de radio și tele
viziune. Echipa se va reîntoar
ce duminică seara, 30 aprilie.

De pregătirea echipei se 
ocupă și răspunde Angelo Ni
culescu. Profesorul Ion Voica îl 
va ajuta la pregătirea fizică a 
jucătorilor, în calitate de pre
parator, nu de antrenor se
cund.

MERI PIAN
• IN PRIMA RUNDA a tur

neului internațional de șah de 
la Thornaby (Anglia), marele 
maestru român Florin Gheor
ghiu, jucînd cu piesele negre, a 
cîștigat la Tringov (Bulgaria).

• CEA DE-A 4-A EDIȚIE a 
Olimpiadei de șah a nevăzăto
rilor s-a încheiat la Medulin 
(Iugoslavia) cu victoria echipei 
U.R.S.S., care a totalizat 21 de 
puncte. Medalia de argint a re
venit echipei Iugoslaviei cu 20,5

puncte, iar medalia de bronz 
selecționatei României — 15,5 
puncte.

• ÎN PRIMA ZI a turneului 
internațional de tenis de la 
Charlotte (Carolina de Nord) 
s-au înregistrat cîteva mari sur
prize. Astfel, englezul Mark 
Cox l-a învins cu 4—6, 6—2, 
6—3 pe australianul Rod Laver, 
iar egipteanul Ismail El Shafei 
l-a eliminat cu 6—4, 6—1 pe 
Arthur Ashe (S.U.A.).

DIAGRAMA ETAPEI
Etapa a 22-a a diviziei A la 

fotbal a oferit spectatorilor 
partide viu disputate în care, 
cu o singură excepție, gazdele 
au fructificat avantajul terenu
lui. Surpriza etapei s-a înre
gistrat la Iași unde, penultima 
clasată echipa C.F.R. Cluj, a 
reușit să învingă cu 4-2 (2-0) 
formația locală Politehnica. 
Derbiul etapei, disputat la Pi
tești între F.C. Argeș și U.T. 
Arad, a revenit cu scorul de 
2-1 formației piteștene care s-a 
apropiat la numai un punct de 
lidera clasamentului. Confir- 
mînd buna comportare din a- 
cest campionat, echipa A.S.A. 
Tg. Mureș, la numai o săptă- 
mînă după ce a învins la Bucu
rești pe Dinamo, a reușit să 
întreacă și formația Steaua.

Iată rezultatele tehnice și • 
autorii golurilor : Pitești : F.C. - 
ARGEȘ—U.T. ARAD : 2-1 (1-0).« 
Golurile în/ingătorilor au fost _ 
marcate de Olteanu (min. 14) 
și Roșu (min. 67). Pentru oaspeți * 
a înscris Broșovschi în minutul 
80. Iași : POLITEHNICA—C.F.R. 
CLUJ : 2—4 (0—2). Au marcat 2 
lncze (min. 70) și Dănilă (min. . 
72), respectiv Sorin Bretan 
(min. 8), Petrescu (miii. 21 și 
88) și Octavian Popescu (min. 
84). Cluj : UNIVERSITATEA— 
DINAMO BUCUREȘTI 2-1 (2-0). 
Au marcat : Mureșan (min. 5), » 
Anca (min. 38), respectiv FI. 
Dumitrescu (min. 61). Brașov : 
STEAGUL ROȘU—CRIȘUL O- 
RADEA : 1-0 (0-0). Golul victo
riei a fost realizat în minutul 
74 de Ghergheli. Bacău : SPORT • 
CLUB — JIUL PETROȘENI : 
1-0 (0-0). A marcat Catargiu în 
minutul 7. Tg. Mureș : A.S.A. — 
STEAUA BUCUREȘTI : l-10
(1—0). A înscris Fazekaș (m/n. 
9). în minutul 46, Murestari 
(A.S.A.) a ratat o lovitură dZ la 

11 m. București : RAPID — U- 
NIVERSITATEA CRAIOVA 2-0

—0). Cele două puncte au fost 
înscrise de Marin Stelian (min. 
5 și 85). Constanța : FARUL — 
PETROLUL : 1—1 (1—0).

CLASAMENT
1. U.T.A. 22 11 7 4 40—19 29
2. F.C. Argeș 22 14 0 8 36—28 28
3. „U“ Cluj 22 12 3 7 33—22 27“
4. A.S.A. 22 10 7 5 25-19 27
5. St. roșu 22 10 6 6 27—14 26
6. S.C. Bacău 22 11 4 7 34—26 26
7. Steaua 22 8 6 8 27—19 22
8. Dinamo 22 8 5 9 29—27 21
9. Rapid 22 9 3 10 26—27 21

10. Univ. Cr. 22 8 5 9 26—27 21
11. Jiul 22 8 5 9 19—26 21
12. Farul 22 7 6 9 20—29 20
13. Petrolul 22 7 0 9 11—26 20
14. Politehnica 22 5 8 9 24—31 18
15. C.F.R. Cluj 22 4 7 11 18—31 15'
16. Crișul 22 2 6 14 9—33 10

DERBIUL ETAPEI
La Pitești, într-o explozie de 

verdeață, clopote, sirene și su
porteri... aproape sud-americani, 
derbyul etapei a dat cîștig de 
cauză echipei gazde. Deși nu s-a 
desfășurat la tensiunea unui a- 
devărat derby, meciul a fost de 
bună factură tehnică, compo- 
nen|ii celor două fruntașe ale 
clasamentului prestînd un joc 
corect, curat, fapt pentru care 
arbitrul Otto Anderco nu a fost 
prea mult solicitat.

După maniera în care se con
sumă primele 10 minute de joc, 
„nervul44 lipsind de ambele 
părți, se părea că un „nul44 nu 
ar displace nimănui, mai ales, 
firește, arădanilor. Dar... în mi
nutul 14, apărătorul Olteanu 
face o cursă solitară pe mijlo
cul terenului și ajuns în apro
pierea careului mare, unde se 
formase un „desiș44 de picioare, 
șuteazâ spre poartă și Vidac, e- 
vident mascat, e nevoit să scoa
tă mingea din plasă. Golul dă 
aripi piteștenilor. Domide însă 
își alimentează propria linie de 
atac, împingîndu-i înainte pe 
Axente, Broșovschi, Kun II și 
Both. Revin și piteștenii, dar 
pînă la sfîrșitul reprizei, oca
ziile care se succed, cînd de o 
parte cînd de alta, rămîn ne
fructificate. 1

Jocul insistent în atac al ară
danilor, cu care debutează re
priza secundă, durează pînă în

minutul 62 cînd arbitrul nu a- 
cordă, pe drept, un gol înscris 
cu capul de Broșovschi, porta
rul piteștean, Stan, fiind evi
dent jenat. Urmează o suită de 
atacuri ale piteștenilor. La u- 
nul dintre ele, Jercan, in cursă 
spre careu, se aruncă asupra 
adversarului pe care nu putuse 
să-1 depășească și... lovitură li
beră pentru F.C. Argeș ( ? !) 
transformată impecabil de Roșu 
(min. 67). Elevii lui N. Dumi
trescu înscriu golul de onoare 
tot dintr-o lovitură liberă, din 
apropierea careului mare, tran
sformată frumos de Broșovschi 
(min. 80). în continuare U.T.A. 
„dansează44 lent, iar F.C. Argeș 
atacă, cu neregularitate și de- 
zordonațî. Poate că un rezultat 
de egalitate ar fi fost mai just 
după modul cum și cît s-au 
străduit fiecare dintre parte
neri pentru obținerea victoriei.

O. MILEAi

BOX„CENTURADE AUR"

continuare) ; Program de docu
mentare (ora 20,15).

EVADARE DIN PLANETA MAI
MUȚELOR : rulează la Feroviar 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45), Excelsior (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

TATA DE DUMINICA : rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18; 20,15).

ADIO, DOMNULE CHIPS : ru
lează la Grivița (orele 9; 12,15; 16;
19.30) , Tomis (orele 9; 12,30; 16;
19.30) .

PIROSMANI : rulează la Lira 
(orele 15,30; 18; 20,15).

MICUL SCALDATOR : rulează 
la Drumul Sării (orele 15,30; 17.45; 
20), Giuleștl (orele 15.30; 17.45: 20).

PĂDUREA PIERDUTA : rulează 
la Flacăra (orele 15,30; 17,45; 20), 
Viitorul (orele 15.45; 18- 20,15).

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

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulează 
la Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

OLESIA : rulează la Pacea (orele 
16: 18: 20).

MIRII ANULUI II : rulează Ia 
Crîngași (orele 15.30; 18; 20,15).
Munca (orele 16; 18; 20).

TATA CU DE-A SILA : rulează 
la Rahova (orele 15 30; 18; 20,15).

LOVE STORY : rulează la Pro
gresul (orele 15.30; 18; 20,15).

LOCOTENENTUL BULLITT ! ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20.15).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT PE 
TOTI LA MOARTE • rulează la 
Moșilor (orele 15.30: 17,45: 20).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Arta (orele 15.30: IR: 20 15).

AVENTURI TN ONTARIO : ru
lează la Laromet (orele 15,30; 17,30;
19.30) .

CET ȘAPTE DIN TEBA (orele 
10; 12; 14), FRAȚII MARX LA 
CURSE (orele 16: 18). UN OM 
PENTRU ETERNITATE (ora 20.30), 
rulează la Cinemateca „Union".

JOI, 20 APRILIE 1972
Opera Română : PRIMĂVARA 

(premieră) — ora 19,30; Teatrul de 
Operetă : VOIEVODUL ȚIGANI
LOR — ora 19,30; Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : 
TRAVESTI — ora 20; (Sala Stu
dio) : DULCEA PASARE A TINE
REȚII — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : PLAY STRINDBERG — 
ora 20; (Sala Studio) : SPECTA
COL DE POEZIE ȘI MUZICĂ — 
ora 20; Teatrul „C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) ; OMUL CARE... 
— ora 19,30; Teatrul „C. Tănase“ 
(Sala Savoy) : BIMBIRICA — ora 
19,30; (Sala Victoria) ; GROAPA — 
ora 19,30; Teatrul Mic : PISICA 
SĂLBATICA — ora 19,30; Teatrul 
Evreiesc : DOUA NUNȚI ȘI UN 
DIVORȚ — ora 19,30; Ansamblul 
„Rapsodia Română" : LA IZVOA
RE DE FRUMUSEȚE — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Vasilescu" : CÎNTE- 
CELE FANTOȘEI — ora 19,30; 
Circul București : PLANETELE 
RID SUB CUPOLA — ora 19,30.

JOI, 20 APRILIE 1972
PROGRAMUL I

9.00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex. 9,05 Prietenii Iul

Așchluță. 9,30 Ritm, tinerețe, dans. 
10,00 Curs de limba engleză — lec
ția a 12-a. 10,30 Telecinemateca :
„Falstaff“. 12,20 Telejurnal. 16,30— 
17,00 Curs de limba germană — 
Lecția a 11-a — reluare. 17,39 Des
chiderea emisiunii de după amia
ză. Emisiune în limba maghiară.
18.30 Confruntări. Cum își exercită 
întreprinderile și centralele indus
triale atribuțiile lor în domeniul 
aprovizionării și desfacerii. Redac
tor Ciprian Enache. 19,00 Cîntă 
Nicolae Nițescu. 19,15 Publicitate.
19.20 1001 de seri : „Pățaniile lui 
Moș Ispravă". 19,30 Telejurnal. 
20.00 Reflector. 20.15 Tinerii des
pre ei înșiși. 21.00 Pagini de umor: 
„Ursul" de A. P. Cehov. Interpre
tează : Dora Cherteș, Boris Cior
nei, Candid Stoica. Scenografia și 
costume Cornel Ionescu. Redactor 
Georgeta Postolea ; regia artistică 
Lucian Mardare. 21.40 Panoramic 
științific. 22,10 „24 de ore". 22,40 
Campionatul mondial de hochei — 
grupa A : U.R.S.S. — Cehoslovacia 
(reprizele a Il-a și a IlI-a). înre
gistrare de la Praga. Comentator : 
C. Diamantopol.
PROGRAMUL II

20,00 Concert simfonic al orches
trei Radioteleviziunil. Dirijor Ion 
Baciu. Solist Dan Iordăchescu. 
21,00 Desen animat 21,10 Agenda.
21.20 Film serial : „Planeta gigan- 
ților". 22,10 Muzică ușoară cu Că
tălina Marinescu șl Dan Gherasim.
22.30 Cărți și idei. Un proeminent 
eveniment editorial : Documente 
ale Partidului Comunist Român.

Pe ringul instalat în incinta 
patinoarului 23 August" din 
Capitală au început aseară în
trecerile turneului internațio
nal de box dotat cu „Centura 
de aur“, competiție la care 
participă pugiliști din Bulga
ria, Cehoslovacia, Cuba, Franța, 
R. D. Germană, Polonia, Unga- 

I ria, U.R.S.S. și România.
Gala inaugurală, a oferit ce

lor peste 3 000 de spectatori 
Iprezenți în tribune meciuri 

spectaculoase și de un bun 
nivel tehnic.

ILa categoria semiușoară, 
Dumitru Antoniu l-a învins 
prin abandon în repriza a Il-a 

pe polonezul Wasowicz.

I O victorie rapidă a obținut 
Victor Zilberman (categoria 
sernimijlocie), care a dispus

Iprin abandon în prima repriză 
de cehoslovacul Opalka. în limi
tele aceleiași categorii, boxerul 
cubanez Emilio Correa l-a în- 

I trecut la puncte pe Gheorghe
Ene.

La categoria mijlocie, Al.

INăstac a cîștigat prin abandon 
în repriza a doua în fata‘polo
nezului Pazdzior.

Iln meciul dintre „greii44 Ion 
Alexe (România) și Teofilo

Stevenson (Cuba) arbitrii au
dictat o decizie de „non com-

|bat“, deoarece ambii boxeri s-au 
accidentat.

IAlte rezultate : categoria co
coș : V. Kis (România) b.p. pe 
Kolîțev (U.R.S.S.) ; I. Lungu

I (România) b.p. pe Morus (Po
lonia) ; categoria semiușoară • 
C. Bumb (România) învinge

Iprin abandon în repriza a Il-a 
pe Nemecek (Cehoslovacia) ;

II. Gyorfy (România) b.p. pe 
Montoya (Cuba) ; categoria 
grea : D. Zelinca (România)

I cîștigă prin abandon în repriza 
• a Il-a la Iuhasz (Ungaria).

<__
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Nivelul atins în perioada semicentenarului —

UN ÎNDEMN LA AUTODEPAȘIRE

CORNELIU NEREMZOIU

secretar al Comitetului județean 
Dolj al U.T.C.

ÎNCEPE cu stilul de MUNCĂ!
— Sărbătorirea jubileului or

ganizației noastre a prilejuit 
închegarea unui adevărat sistem 
de acțiuni. Tovarășe secretar, 
în raport de învățămintele des
prinse din ultimele luni de ac
tivitate, cum vă gindiți să asi
gurați și pentru viitor materia
lizarea acestui obiectiv ?

— Din punctul meu de ve
dere problema nu se referă 
doar la ansamblul unitar al ac
țiunilor ce se întreprind, ci cu 
precădere la felul în care se 
realizează, la acele calități de 
eficiență educativă pe care tre
buie să le evidențieze stilul de 
muncă al organizației. In pre
zent, aceasta este direcția spre 
care sînt orientate eforturile 
noastre, de a fortifica modali
tățile în care se desfășoară 
mtinca în organizații, pe tere
nul unor acțiuni concrete în
scrise în programul de activi
tăți. Ca să fiu mai explicit, am 
să mă opresc asupra cîtorva 
dintre ele.

De pildă, în primele luni ale 
anului s-a desfășurat concursul 
„File din istoria U.T.C.". Cu 
toate că s-a bucurat de o lar
gă participare din partea tine
rilor, am constatat totuși că au 
rămas destui în afara cuprin
derii acestei acțiuni. Ținînd 
seama de aceasta, acum o re
luăm, dar într-o formulă orga
nizatorică specială. Nota parti
culară o dă faptul că va avea 
loc doar faza de masă pe în
treprindere, comună, școală, 
fără a se trece îa alte etape 
ulterioare, care ar diminua po
sibilitățile de participare a tu
turor tinerilor așa cum dorim.

De asemenea, avem în vedere 
extinderea în timp a unor ac
țiuni de muncă patriotică. In 
rîndul lor se numără și decla
rarea anului curățirii și între
ținerii pășunilor. Pentru a în
țelege mai bine despre ce este 
vorba, este de ajuns să preci
zez. că în anul trecut aceeași 
acțiune a durat doar 2 luni. 
Identic se poate discuta si des
pre expozițiile școlare. Recent 
am organizat multe acțiuni de

GHEORGHE CATANÂ

secretar al Comitetului județean 
Argeș al U.T.C. * •

— V-am ruga să ne spuneți 
care este obiectivul central al 
preocupărilor comitetului jude
țean pe trimestrul in curs ?

— Unul din rezultatele acti
vității depuse în primul trimes
tru. care a ooineis, de fapt, cu 
sărbătorirea semicentenarului 
U.T.C., a fost și acela că ne-a 
îndemnat să medităm mai în
deaproape asupra rezervei de 
posibilități de care dispunem, a 
capacităților noastre organîzato-

• rice și acționare. Detectarea și 
valorificarea lor ocupă un im
portant compartiment din efor
turile definitorii acestui mo
ment.

Totodată, ele se circumscriu 
intențiilor de a răspunde cu 
mai mult angajament cerințelor 
reclamate de tineri. Adeseori 
lipsurile semnalate au ca izvor 
o asemenea stare de lucruri. 
Tocmai asupra acestei situații 
negative ne-a atras atenția, din 
nou, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, în cuvîntul rostit 
la adunarea festivă dedicată 
sărbătoririi semicentenarului 
U.T.C., de a eradica o dată pen
tru totdeauna practica nesoco
tirii exigențelor pe care tinerii 
înșiși le pretind organizațiilor 
din care fgc parte.

— Puteți preciza dteva din 
căile care le exprimă transpu
nerea în practică ?

— Desigur, chiar dacă ne a- 
flăm de-abia la începutul pe
rioadei la care mă refer. Prin
tre altele, întreprindem o Inves
tigație de amploare pe întreaga 
rază a județului pentru cunoaș
terea tuturor tinerilor care se 
ocupă de creația din orice do
meniu. O dată încheiată această 
cercetare, vom trece la forma
rea. La nivel județean sau de 
comună, întreprindere, școală, a 
unor cercuri de creație. Acum, 
în ultima vreme ne-am dat sea
ma că numărul acestor tineri 
este Impresionant de mare, că 
stimulați, într-o formă sau alta, 
pot să aducă organizațiilor cîș- 
tiguri educative cu totul remar
cabile. _Un prim pas îl vom face 
organizînd în curînd o consfă
tuire cu tinerii inovatori din 
unitățile industriale. Avem, tot
odată, în proiect formarea unui 
ansamblu artistic județean, com
pus din artiști amatori, mem
bri ai organizațiilor U.T.C.

Pe agenda acelorași preocu
pări se găsesc și schimburile de

SĂ NU RĂMÎNĂ
NEFRUCTIFICATĂ!/

SISTEMUL
DE ACȚIUNE

acest gen. Dar și în ceea ce le 
privește s-a făcut obiecția că 
ele intră în atenția organiza
țiilor U.T.C. din școli doar cînd 
se apropie vreun eveniment 
deosebit. Acum, încercăm să le 
mobilizăm la inițierea periodi
că a unor asemenea expoziții 
fără să se mai aștepte vreo săr
bătoare, ci urmărind pur și sim
plu satisfacerea necesităților 
procesului instruetiv-educativ.

De un larg ecou s-a bucurat 
inițiativa „Nici un tînăr în afa
ra acordului global", declanșa
tă în perioada pregătirilor de 
întâmpinare a semicentenarului. 
Ceea ce dorim este să efec
tuăm un atent control al cali
tății lucrărilor executate de ti
nerii de la sate în acest cadru. 
Intenționăm să cunoaștem mai 
bine roadele inițiativei, să o 
sprijinim în funcție de datele 
pe care ni le va oferi terenul.

In același context, aș mai a- 
minti de un ultim argument, cel 
al formării brigăzilor de pro
ducție ale tineretului. Actual
mente sîntem pe calea extinde
rii lor. Stimulăm cu toată ener
gia dezvoltarea acestei acțiuni, 
întrucît ea aduce un prețios 
aport la eliminarea paralelis
mului existent între activitatea 
depusă de tineri la locurile de 
muncă și în organizația dm 
care fac parte. Aflîndu-se sub 
directa responsabilitate a orga
nizațiilor U.T.C., brigăziîe sînt 
foarte bune instrumente de in
tervenție pe linie de organiza
ție în problemele educative 
ridicate de participarea la mun
că a uteciștlor.

— înfăptuirea a tot ceea ce 
v-ați propus pretinde o crește
re corespunzătoare a contribu
ției activului U.T.C. Ce între
prindeți în acest sens?

— Pornim de la realitatea 
pozitivă, exprimată de activita
tea dedicată semicentenarului. 
Astfel, mergem pe drumul ca, 
de fiecare acțiune să răspundă 
un membru al biroului sau co
mitetului U.T.G., așa cum s-a 
întâmplat în ultima vreme. Ac
ționăm prin toate mijloacele 

PENTRU CA NICI
O POSIBILITATE

experiență. Ele nu sînt o nou
tate, s-au făcut și mai înainte. 
Numai că adeseori au avut un 
scop strict profesional. în con
tinuare, vrem ca accentul să 
cadă în special pe transferul de 
experiență pozitivă în proble
mele care privesc munca pro- 
priu-zisă a organizațiilor U.T.C., 
viața lor internă.

Pe aceeași bază a valorifică
rii posibilităților, în luna mai, 
elevii școlilor din Pitești vor 
lua parte la o sesiune de refe
rate a cercurilor și societăților 
lor cultural-științifice. Consi
derăm că această acțiune este 
urmarea firească a alteia des
fășurată pe primul trimestru, 
care ne-a arătat, însă, că nu a 
epuizat toate disponibilitățile a- 
flate la îndemîna uteciștilor din 
școli.

O frumoasă dovadă a forței 
colectivelor de tineri ne-a ofe
rit-o recent organizația de la 
Uzina Mecanică Muscel. Aici au 
apărut echipe de intervenție 
care după programul de lucru, 
la nevoie, acționează pentru re
zolvarea unor probleme urgen
te ale producției. Este încă o 
modalitate de exprimare prac
tică a competenței profesionale, 
dar și a capacității mobilizatoa
re a tinerilor și a organizației 
lor. Ca ei sînt și alții. De a- 
ceea, în prezent, consultăm a- 
cele organizații care ar putea 
prelua experiența menționată.

Din activitatea Închinată se
micentenarului am mai învățat 
un lucru. Informările politice 
care au avut loc s-au ținut cu 
concursul unor invitați, dar și 
al unor cadre locale. Mă gîn- 
desc, mai ales, la comune. Ei 
bine, rezultatele mai bune au 
apărut acolo unde informările 
au avut ca autori cadrele locale. 
Cel puțin două motive explică 
realitatea î apropierea acestora 
de tinerii din comună, și apoi, 
eliminarea unor obstacole ce ți
neau de aspectul organizatoric 
al deplasării invitaților, al aș
teptării momentului în care 
dispun de timp etc. Or, folo
sind specialiști din comune, a 
căror pregătire și bunăvoință 
nu pot fi puse la îndoială, ase
menea neajunsuri dispar. Am 
indicat tuturor organizațiilor să 
se orienteze spre mobilizarea 
lor mai consecventă.

Ca o altă expresie convingă
toare a preocupărilor noastre

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

pentru încetarea practicii ca 
secretarii U.T.C. să se ocupe 
de toate, iar ceilalți aleși ai ti
nerilor, fie că se complac în 
pasivitate, fie că-și consumă 
timpul cu lucruri mărunte. Ne 
preocupă, totodată, ideea de a 
alcătui pentru munca secreta
rilor U.T.C. din comună un ri
guros calendar al deplasărilor 
lor în organizațiile subordona
te. Aceeași preocupare este va
labilă chiar și pentru unii 
membri ai biroului și comitetu
lui județean, care nu cunosc 
direct alte organizații, decît pe 
acelea din care fac parte. O 
parte dintre ei au răspuns a- 
cestei cerințe firești de abia în 
ultima vreme. Trebuie să-i mo
bilizăm să facă respectivul 
efort și în continuare.

Toate acestea, adăugate celor 
spuse anterior, demonstrează 
că acțiunile înscrise în progra
mul de activități pe trimestrul 
II tind să răspundă necesității 
îmbunătățirii stilului de mun
că al organizațiilor U.T.C. In 
acest sens, cum sublinia tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU la 
recenta adunare festivă consa
crată aniversării semicentena
rului U.T.C., un factor decisiv 
îl constituie combaterea atmos
ferei de automulțumire călduță 
manifestată încă în multe orga
nizații, lupta împotriva tendin
țelor de estompare a neajunsuri
lor din munca noastră. Conce
pem materializarea acțiunilor 
pe care le vom întreprinde în 
continuare ca modalități de a 
veni în întîmpinarea îndemnului 
ce ne-a fost adresat de secre
tarul general al partidului.

O activitate eficientă trebuie 
să fie, în 
tică, dar 
numai în 
de muncă
punzătoare. Acest lucru îl fa
cem acum, cred eu, cu mai 
multă competență și angajare 
decît înainte.

I
I

primul rînd, sistema- 
aceasta este posibilă 
baza unor modalități 
organizatorice, cores-

I
I
I
I

TKAIAN GINJU

deose- 
asupra

I
I
I
I

I

prezente, aș'mai aminti de creș
terea numărului de șantiere ale 
muncii patriotice, de la 6 la 10. 
Aceasta este consecința cunoaș
terii a noi zone unde sînt nece
sare și unde organizațiile din 
acele locuri dispun de tot ce 
le trebuie pentru a face față 
lucrărilor preconizate.

— In perspectiva ansamblu
lui tuturor acțiunilor pe care le 
va înregistra actualul trimestru;- 
cum apreciați interesul ’ 
bit acordat obiectivului 
căruia ați insistat ?

— Ștafeta laborioasei ____
tăți desfășurate în lunile semi
centenarului trebuie dusă mai 
departe. Punerea în valoare a 
posibilităților interne ale orga
nizațiilor U.T.C. este o pîrghie 
pe care nu avem dreptul s-o 
neglijăm. Datele pe care vi 
le-am prezentat sînt argumen
tele unui adevăr de care 6întem 
pe deplin 
dorim să-i 
practic tot

activi-

conștienți și căruia 
asigurăm un contur 
mai pregnant.

G. TRAIAN

Prin eforturi comune, 
spre satisfacții comune

Nenumăratele acțiuni ce au 
marcat aniversarea semicente
narului U.T.C., dincolo de ca
racterul lor festiv, au dat naș
tere unor inițiative durabile, au 
descoperit posibilități neutiliza
te, au creat o atmosferă de en
tuziasm angajant, cu rezultate 
ce se vor cere, încă multă vre
me de acum înainte, consem
nate de istoria scrisă și nescri
să a organizației. Revelatoare 
pentru un asemenea mod de a 
gîndi și concepe acțiunile pre
zentului, pentru deschiderea o- 
ferită muncii spre o largă utili
tate mi s-a părut a fi întîlni- 
rea ce a avut loc la Facultatea 
de limbă și literatură română

I
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I B
să

ineințeles ca nu este ușor 
să spui despre tine : „da, 
sînt un bun secretar**.  Su

nă a lipsă de modestie, a laudă. 
Dar cu cei patru interlocutori 
pe care o ședință in Capitală 
mi-a dat ocazia să-i întâlnesc, 
ani vrut cu tot dinadinsul 
ajungem la un răspuns.

„AM PORNIT 
DE LA CONVINGEREA 
CĂ POT CONDUCE 

O ORGANIZAȚIE 
CU 1 400 UTECIȘTI"
MIOARA VERGU

Liceul „Mihai Eminescu“
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— Cum ai devenit secretar 
I U.T.C., Mioara Vergu, ce cali

tăți te-au recomandat ?
— Cred că am ajuns secretar 

prin antecedentele mele de ute- 
cist; sînt utecistă din 1967 și de 
atunci am lucrat în organizație 
cu plăcere. Activitatea U.T.C. nu 
m-a încurcat ca elevă, nu m-a 
obosit. Dimpotrivă, m-a făcut să 
caut să mă descopăr pe mine în
sămi, să-i descopăr pe alții. Anii 
petrecuți în aceeași activitate 
nu m-au blazat, am devenit chiar 
mai activă, mai bătăioasă Sînt 
secretar U.T.C. de liceu de trei 
ani j anul acesta absolv și voi 
regreta despărțirea de organi
zația U.T.C. a școlii mele. Am 
lucrat într-o organizație bună, 
în unele compartimente, chiar 
foarte . bună. Sînt 38 de organi
zații U.T.G. de clasă cu viața 
lor proprie — e drept, mai den
să sau mai puțin densă, dar ac
tivitate există. Acesta este cîș- 
tigul.

— Ce înscrii, în primul rînd, 
la capitolul „organizație bună"?

— Un comitet U.T.C. care lu
crează, 29 de activiști U.T.C. ai 
școlii. Pînă anul trecut, la ju
mătatea anului, lucrau vreo zece 
— restul erau doar cu numele. 
Multe probleme le scăpăm din 
mînă. Uneori le consideram mă
runte. Luoram puțin și nu ne 
informam asupra acestor lucruri 
mărunte. Și tot așa, azi un fapt 
mărunt, mîine altul, problemele 
se adunau și se măreau, deve
nind majore. De pildă, partici- 
pare^ uteciștilor la adunările 
generale. Lipsea unul o dată, 
mai lipsea o dată, lipseau 
și alții, pentru că nimeni , 
nu riposta și ajungeam la 
situații cînd țineam adunări 
generale în condițiile de ju
mătate plus unul. Statutar era. 
dar prin asta însemna că mulți 
uteciști nu trăiau ca uteciștii 
nici măcar în adunarea lor ge
nerală. Am decis să intervenim: 
ne-am repartizat precis sarcini, 
fiecare din comitet lucrează cu 
clasele, răspund de una—două 
organizații. Avem la sediu do
sare ale fiecărei organizații de 
clasă și acolo cel din comitet no
tează ce probleme ridică organi
zația resoectivă. Membrii comi
tetului proveniți din anul I. nu 
sînt repartizați la clase, n-au 
experiență, ei lucrează în comi
sii. 4—5 în fiecare comisie.

— Nu cumva o asemenea re
partiție amenință să scadă forța 
de acțiune a birourilor de clasă? 
Și-ar putea spune : ..dacă lu
crează cei din comitet, de ce să 
ne mai omorîm noi cu firea ?“.

— A. nu. înțelegerea nu este 
asta. De comun acord cu birou
rile U.T.C. de clasă, am conve
nit că ei conduc, membrii comi
tetului participă doar la acti
vități, îndrumă, nu-i suplineso 
în acțiuni pe cei în drept să le 
facă.

— Să clarificăm totuși ce în
seamnă că îndrumă...

— Să vedeți. Nu putem ține 
toată ziua ședințe de instruire, 
apoi, nu poți cuprinde tu, secre
tar pe școală, întreaga organiza
ție, să îndrumi 38 de secretari 
U.T.C. pe clasă. Ne întîlnim de 
două ori pe trimestru, cu toții. 
Permanența aproape zilnică a 
îndrumării o asigură membrii 
comitetului. Vă dau un exem
plu : cum s-a schimbat optica 
despre informarea politică. Pînă 
nu cu mult timp în urmă în 
toate organizațiile claselor aveau 
loo informări politice, dar în
totdeauna pe teme Internațio
nale. Ajunsesem acolo că mulți 
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SZOKE GABRIELA DAN NĂPAR
Foto: AL. PRUNDEANU

din București, între membrii 
consiliului A.S. al facultății și 
membrii comitetului U.T.C. al 
Uzinelor „23 August" din Capi
tală.

Cred că nu este lipsit de sem
nificație faptul că, pentru acti
vitatea lor, ambele organizații 
au fost distinse. în cadrul ma
nifestărilor dedicate aniversării 
semicentenarului cu Diploma 
de Onoare a C.C. al U.T.C.. or
ganizația Uzinei „23 August" 
primind și drapelul jubiliar. Un 
schimb de experiență între două 
organizații cu bogate tradiții 
revoluționare, se anunța asțfel 
rodnic dintru început, iar a- 
ceastă previziune n-a fost dez-

mințită. începutul unei cunoaș
teri reciproce între muncitori 
și studenți a căpătat o valoare 
simbolică. El reflectă legătura 
intimă ce există în zilele noas
tre între cultura socialistă și 
viața reală, viața milioanelor de 
oameni ai muncii din patria 
noastră. Studenții Facultății de 
română doreau, prin stabilirea 
acestor contacte, să cunoască 
direct, de la tineri asemenea lor, 
semnificația muncii de zi cu zi, 
sensurile ei profund educative. 
,.Scopu] acestei întîlniri ne-a 
fost foarte precis conturat încă 
de la început — declară lector 
univ. Eugen Marinescu, preșe
dintele consiliului AS al facul-

tății. Doream să stabilim astfel 
un contact cu viața dincolo de 
porțile universității, să inițiem 
între studenții noștri și tinerii 
muncitori ai uzinei raporturi de 
prietenie, de stimă și prețuire 
reciprocă. Și am apreciat că 
cel mai sigur mod de a ne a- 
tinge scopul nu poate fi decît 
munca în comun, o activitate 
care să-i adune laolaltă, prin 
preocupări și interese".

Alegerea, ca parteneră, a or
ganizației U.T.C. de la „23 Au
gust" a fost determinată în pri
mul rînd de rezultatele deose
bite obținute de această organi
zație, de faptul că în această 
mare uzină tinerii . reprezintă o 
pondere însemnată în ansam
blul salariaților, dar și de con
siderentul sentimental al do
rinței de a reactiva o veche tra
diție a _ facultății care, cu ani 
în urmă, întreținea cu aceeași 
organizație raporturi dintre 
cele mai rodnice.

Justețea acestor proiecte a 
fost verificată de promptitudi
nea și entuziasmul cu care u- 
tecișții uzinei au răspuns invi
tației. Se evidenția astfel încă 
o dată comunitatea de interese 
și idealuri care leagă toți ti
nerii patriei noastre, setea lor

dintre uteciști știau foarte multe 
lucruri despre evenimentele po
litice internaționale, însă pro
blemele politicii interne nu le 
6tăpîneau suficient, pentru că 
orientarea tematică a informă
rii era deficitară. Credeam, gre
șind, că aspectele acestea le 
trăim și le cunoaștem așa, de la 
sine. Membrii ' comitetului au 
fost împuterniciți să ajute bi
rourile de clasă ca, împreună cu 
diriginții, să pună la. punct 
informarea politică la clase prin- 
tr-o tematică care să fie echi
librată cu prioritate pe pro
blemele economice ridiciț?- de 
cincinalul actual referitoare la 
întreaga țară și apoi particula
rizate la județul Buzău ; trebuie 
să recunoaștem, elevii noștri 
știau puține lucruri chiar despre 
județ. Le-am atras atenția să 
nu-și risipească forțele, să se 
axeze în îndrumare asupra 
acestui aspect pînă cînd vom 
avea garanția că ne punem la 
punct și lucrurile întră în nor
mal. Eu am considerat întotdea
una că e mai bine să rezolvăm 
pe rînd, temeinic, anumite as
pecte ale activității, nu să ne 
ocupăm de mai multe odată, 
superficial.

— Ai aflat, direct sau indi
rect, ce reproșuri îți aduc ție, 
ca secretară, membrii activului 
U.T.C., uteciștii ?

PREZENTA SECRETARULUI U.T.C. 
ÎN VIATA ORGANIZAȚIEI SCOLII

1
— Am aflat direct. Nu le pla

ce că sînt zgîrcită cu aprecierile 
la adresa organizației liceului, 
îmi reproșează că laud puțin. E 
adevărat că mereu spun că mai 
avem lipsuri și le cer să facem 
și asta și asta

„ORGANIZATIA
NOASTRĂ U.T.C.

TSI ÎNDEPLINEȘTE 
CONȘTIINCIOS SARCINILE, 

DĂR NU EXCELEAZĂ 
PRIN CEVA ANUME"

DAN NĂPAR 
secretar U.T.C., 

Liceul de construcții 
de mașini — Brașov

— Am devenit secretar U.T.C. 
în 1970. încă nu pot vorbi des
pre organizație ca despre o 
organizație foarte bună, ceea 
ce înseamnă că nici eu nu 
mă pot numi un foarte bun 
secretar. Sîntem un liceu nou, 
abia cu cei care au consti
tuit prima promoție, anul 
trecut, și. cu noi cei de anul a- 
cesta, începe să se formeze o tra
diție. Elevii vin la noi în școală 
din toate colțurile țării, vin și 
din mediul rural mulți ; sînt e- 
levi muncitori, cu dragoste de 
învățătură, dar cu multe lacune 
în pregătire. Vreme îndelungată 
noi ne punem problema omoge
nizării colectivului. în primele 
trimestre întotdeauna avem un 
procent mare de oorigenți și asta 
are repercusiuni asupra vieții 
de organizație ; trebuie să-i lă
săm pe elevi să consacre mai 
mult timp învățăturii, recuperă
rilor și să afectăm mai puțin 
timp activităților de organizație. 
Cu cei de anul I abia pe vremea 
aceasta poți sta de vorbă despre 
o activitate de organizație sus
ținută.

— Să însemne asta că organi
zația voastră stagnează și aș
teaptă recuperările Ia învăță
tură ?

— Spuneam că o atare situa
ție ne împiedică să ne desfășu
răm în largul nostru, așa cum 
am dori. De pildă, resimt înde
osebi lipsa spiritului de iniția
tivă. utecistul se mărginește de 
multe ori la ceea ce i se oferă 
de către comitet. Nu vin cu pro
puneri, nu ne cer să facem anu-

ELENA ILEANA BALAȘA
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mite acțiuni. Să mă înțelegeți 
exact. Noi realizăm multe lu
cruri dar acestea nu au strălu
cirea inițiativei deosebite. De 
aceea, spun că organizația este 
bună. Adică izbutim să ne facem 
planuri bune, să le ducem la 
îndeplinire fără mari dificultăți. 
Sîntem o organizație puternică, 
avem numai băieți — 800.

Ceea ce mă neliniștește este 
faptul că nu am reușit să-mi 
formez din comitet un nucleu 
puternic sudat, care să lucreze 
cu forța sa numerică integrală.

— Dar ai o organizație de 
clasă foarte bună, care să-ți 
slujească ca stație pilot, dacă pot 
să mă exprim astfel, să o poți 
da mereu pildă pentru ceea ce 
întreprinde ?

— Cred că este organizația 
clasei mele. De aici, de la noi — 
sîntem și mai mari, după patru 
ani de liceu și de viață de.orga
nizație în liceu — a pornit ini
țiativa să ne gospodărim școala, 
clasele. Avem un liceu nou, a- 
cum se pune la punct. Să vedeți 
ce tim izbutit să facem în clasă. 
Am lucrat la înfrumusețarea ei, 
executăm obiecte din fier for
jat, o dotăm.

— Cunoști părerea elevilor 
despre tine ?

— Din cîte știu, părerea, e 
bună. Cred că s-a format și pe 
baza faptului că, în general, mă 
strădui eu să rezolv problemele 
cu care vin ei la mine, chiar 
dacă este nevoie pentru asta să 
intervin la conducerea școlii.

în schimb, sincer să fiu. nu 
cred că mă iubesc prea mult 
tovarășii profesori. Au fost ca
ruri cînd la consiliul pedagogie 
se scădea nota la purtare pen
tru neparticiparea la activități 
U.T.C. pe care tovarășii profe
sori nici măcar nu le cunoșteau. 
N-am fost de acord. Tn proble
mele muncii de organizație nu 
se stimulează șî nu se sancțio
nează cu note. Am spus lucrul 
acesta absolut politicos. Am o- 
biceiul să-mi spun punctul de 
vedere chiar riscînd, pentru că 
uneori mai iau și cîte o notă 
proastă pentru... prea mult cu
raj. Dar eu țin morțiș ca în pro
blemele muncii de organizație 
să ne spunem cuvîntul noi, ute
ciștii.

1
„A CRESCUT FOARTE MULT 

PUTEREA DE MOBILIZARE
A ORGANIZAȚIEI LICEULUI" 
ELENA ILEANA BĂLAȘA 

secretar U.T.C.,
Liceul „Nicolae Bălcescu" 

Craiova
— Cînd ai devenit secretar 

U.T.C. ce problemă ai conside
rat că trebuie să rezolvi în pri
mul rînd ?

Organizația noastră e bună 
prin tradițiile pe care le are, 
fiindcă este a unui liceu cu tra
diții, e puternică prin masa de 
uteciști pe care o cuprinde și 
prin responsabilitățile pe care și 
le asumă. Sînt de doi ani secre
tar U.T.C.

Se simțea nevoia să punem 
puțină ordine în acțiuni și să 
dăm mai multă suplețe stilului 
de muncă. Noi întotdeauna am 
avut activități frumoase pe li
nie de organizație dar erau ac
țiuni mari, pompoase, la nivel 
de comitet. Acum, ordinea și 
rapiditatea în acțiune am insta
urat-o la clase.

Lucrăm foarte bine cu secre
tarii pe clase.. Avem în fiecare 
săptămînă ziua secretarilor. 

' Simțim nevoia să ne întâlnim, 
să discutăm j nu sînt ședințe 
interminabile, dar la aceste în
tîlniri se nasc cele mai multe 
idei. Aici s-a conceput acțiu
nea „cea mai bună clasă" și 
„cea mai slabă clasă". Nu mai 
sîntem copii, dar recunoaștem 
că asemenea acțiuni sînt foarte 
apreciate, spiritul de întrecere 
se află în noi și e bine să-1 fo
losim. V-am spus că punem or
dine în activități, dar asta nu 
înseamnă că introducem rigidi
tatea. Principiul just mi se 
pare de a da foarte multă li
bertate șefilor de comisie. Pla
nuri există, le facem împreună, 
sîmbăta ne întîlnim cu toți 
șefii de comisii, discutăm ce fa
cem, problemele cele mai Im
portante, dar activitățile din 
plan trebuie să le realizeze po
trivit nrioepeirii lor. cu ajutorul 
uteciștilor. Eu particip la toate 
activitățile pe care le organi
zează, dar nu intervin în desfă
șurare. Secretarul n-are drep
tul să-și impună gustul și pă
rerea sa asupra tuturor acțiu
nilor. Multă vreme ne vom mai 
plînge că membrii comitetelor 
U.T.C. nu lucrează, dar nu ne 
gîndim că e și vina noastră. 
Vrem, ca secretari, să fim pre
tutindeni, să realizăm noi mult; 
le alimentăm astfel celor din 
comitet, comoditatea. De cîte 
ori nu auzim : „lasă, că face 
secretarul, el e obișnuit să 
tragă".

— Cine te ajută cel mai 
mult ?

— Tovarășul director, Andrei 
Nicolae, și tovarășul îndrumă
tor. Dacă avem de partea noas
tră conducerea școlii, îi cîști- 
găm și pe profesori. Fără 
consultarea lor nu se poate, 
dar și dînșii mă consultă 
pe mine, mă invită la con
siliul pedagogic. De la mu
nicipiul U.T.C. primim mai pu
țin sprijin. Sînt multe școli în 
oraș și cred , că pe noi ne lasă 
deoparte, știind că avem ceva 
experiență...

„UNEORI PROFESORII 
AR TREBUI 

SA UITE CĂ SÎNT ELEVA, 
SĂ MĂ TRATEZE

CA SECRETAR U.T.C." 
GABRIELA SZOKE 

secretar U.T.C.,
Liceul nr. 1 — Satu Mare 

— După cîte îmi dau seama,

de cunoaștere, dorința lor de 
apropiere. „Am avut aici reve
lația bogăției de mijloace pe 
care o poate oferi conlucrarea 
cu studenții acestei facultăți — 
ne spunea și Vasile Cristea, se
cretarul comitetului U.T.C. al 
uzinei. Deși contacte cu alte fa
cultăți am mai avut, era prima 
oară cînd izbuteam să stabilim 
un program detaliat, de durată, 
ce viza permanența".

Intr-adevăr, programul de 
acțiuni comune se anunță gene
ros prin diversitatea și com
plexitatea activităților preconi
zare. El prevede o serie de ma
nifestări de o deosebită valoa
re : schimburi de expoziții cu 
realizări ale cercurilor de artă 
plastică din cele două organi
zații. ședințe comune ale cena
clurilor literare, îndrumarea 
permanentă a cenaclului lite
rar al uzinei de către studenți 
și cadre didactice ale facultății, 
schimburi de spectacole artisti
ce, simpozioane pe teme poli
tice și culturale, întîlniri ale 
uteciștilor din uzină cu cadre 
didactice, de un înalt prestigiu, 
precum,și cursuri de pregătire 
a uteciștilor uzinei dornici de 
a da examen de admitere la 
Facultatea de limbă și litera-
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fiind în anul II ești la început 
de experiență ca secretar 
U.T.C. pe liceu.

— Sînt secretar U.T.C. abia de 
anul acesta. Nu am izbutit încă 
să-mi formez un comitet care 
să lucreze în întregime cu dă
ruire. Dacă lucrează trei, pa
tru.

— îți faci un reproș ?
— îmi fac un reproș, dar să 

știți că n-aveam cum să schimb 
lucrurile într-un timp atîț de 
scurt. Am de luptat cu' o anu
me stare de lucruri. Nu există 
suficientă dăruire din ' partea 
uteciștilor din școală. Eu cred 
că nu-i facem să simtă de la 
început ce înseamnă să fii cu 
adevărat utecist. începe să se 
producă o schimbare de opti
că, e adevărat, de cînd uteciș
tii sînt cuprinși la învățămîn- 
tul politic. Și eu conduc un cerc 
de învățămînt politic la o cla
să a VIII-a A. Am observat că 
știau puține lucruri despre or
ganizație, despre ce înseamnă 
aceea a fi tînăr militant, revolu
ționar.

în liceu avem condiții speci
ale. E un liceu cu internat, deci 
ou mulți elevi veniți din di
verse localități, alții de la Casa 
copilului. Mulți mă și întreabă 
de ce nu mă duc eu la liceul 
celălalt, considerat mult mai 
bun. Uite, nu mă duc. $1 liceul 
nostru poate fi foarte bun. Deci, 
elevii au realmente dificultăți 
la învățătură. Nu puteam trece 
peste această realitate. Și am 
disc-utat cu secretarii U.T.G., e- 
levi buni, să facă din învăță
tură o problemă a organizației, 
pe unii uteciști chiar să-i ajute 
dacă au nevoie de ajutor. Ade
vărul este că. trebuie să lucrez 
foarte mult cu secretarii U.T.C, 
pe clase, să-i întâlnesc mereu, 
Bă le cunosc problemele. Nu 
mi-e greu .pentru că și el vin 
la mine să mă întrebe, îmi cer 
sfatul. Săptămînal, o clasă este 
pusă în atenția întregii organi
zații, a școlii, la o gazetă apar 
nominal toți elevii cu notele. 
Nu este o plăcere să te vadă o 
școală întreagă că nu-ți faci 
datoria și e o plăcere să te 
vadă că ai note bune. Așa rea
lizăm și o întrecere.

— Cum te ajută profesorii ?
— Atingeți un punct nevral

gic. . Profesorii în general nu 
participă la acțiunile noastre, 
uneori dacă le spun ceva, mă 
întreabă cine sînt, le spun că 
sînt secretar U.T.C. pe șooală, 
și-mi răspund că nu știau. U- 
neori nu știu cum se face, se 
uită că trebuie să particip la 
un consiliu pedagogic, invocîn- 
du-se motivul că participă în
drumătorul și-mi comunică dîn- 
sul. Dacă diriginții ar veni 
la adunările noastre generale, 
ar vedea ce-probleme se ridică 
aici, i-ar cunoaște mei bine pe 
elevi și l-ar putea ajuta. Nădăj
duiesc că ceva se va schimba 
fiindcă nu se poate ca tovară
șii profesori să nu observe, cum 
a remarcat și tovarășul director, 
că organizația U.T.C. face niște | 
lucruri bune pe planul educa
ției. I

Apoi, consider că ml se cer 
prea multe grafice și planuri. 1 
Cine m-a învățat să lucrez ca 
secretar? Am fost în tabăra de 
la Homorod, cu secretarii | 
U.T.C. și asta m-a ajutat foarte 
mult. Pe tovarășii de la muni- I 
cipiu nu mă pot’ baza, li caut, | 
uneori îi găsesc, alteori nu, 
treburi' multe.
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Discuție realizată de 
LUCREȚIA LUSTIG

I

tură română. Pe linia muncii de 
organizație sînt prevăzute 
schimburi de experiență cu pri- 
vire la munca organizatorică, 
un prim schimb de; opinii pe 
aceasta temă avînd 'loc încă de 
la întîia întîlnire, precum și 
declararea unor, „organizații în
frățite", cele din uzină și aso
ciațiile studențești de an din 
facultate. Seriozitatea acestui 
program, cît și modul entu
ziast în care a fost primit de 
uteciștii celor două organizații, 
ne îndreptățesc să credem că 
roadele vor fi dintre cele mai 
bune. Din punerea sa în prac
tică vor beneficia toți uteciștii, 
acest autentic schimb de valori 
contribuind la., vitalizarea și 
îmbogățirea conținutului acti
vităților. Plasată sub semnul 
maturității politice și al respon
sabilității, acțiunea aceasta va 
avea, drept cel mai important 
rezultat, prietenia ce va lega, 
de acum încolo, în întreaga lor 
muncă și viață, pe uteciștii 
studenți și muncitori^ uniți prin 
aceeași școală a educației.

MARIAN GRIGORE

I
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DIALECTICA PERSOANEI

SURSĂ
Șl A COLECTIVITĂȚII - 

MAJORĂ DE INSPIRAȚIE
Tezele care au fost publicate 

recent în intîmpinarea apropia
tei Conferințe naționale a scrii
torilor au calitatea de a nu fi 
rămas la scheme banale și con- 
juncturale — așa cum e posibil 
în astfel de ocazii — ci^ de a 
fi formulat o problematică rea
lă. deopotrivă principială și 
nuanțată, cu ferestrele deschise 
spre o discuție fertilă.

Unul din aspectele fundamen
tale pe care le implică umanis
mul socialist al artei îl consti
tuie — cum, cu drept cuvînt, 
subliniază tezele amintite — dia
lectica persoanei și a colectivi
tății ca sursă majoră de inspi
rație și meditație. Formularea 
ny este nouă, firește, dar ea 
nu-i mai puțin actuală deoarece 
tocmai în ceea ce privește dia
lectica acestui raport, o anumi
tă literatură schematică a unui 
trecut nu prea îndepărtat a co
mis frecvente erori. Una din e- 
rorile cele mai grave ale sche
matismului în literatură con
stă într-o dizolvare unilaterală, 
aproape totală, a individului în
tr-o colectivitate indistinctă, re- 
nunțîndu-ise la nuanțarea pe 
care o solicită orice procesuali- 
tate dialectică. Dialecticul nu 
poate exista ca atare, în toată 
autenticitatea sa, atunci cînd ra
portările fenomenului în cauză 
nu sînt reciproce, atunci cînd 
termenii invocați nu-și respectă 
caracterele lor proprii.

Dacă literatura noastră epică 
— pe ■ lîngă eroi distincți, 
bine individualizați — a con
fecționat și o serie de per
sonaje lineare, incolore, lip
site de acel tumult inte
rior și irepetabil pe care să 
nu-1 poți uita, aceasta se dato- 
rește și unei confundări simpli
ficatoare a pianului legităților 
sociale cu evoluția strict indivi
duală a unor destine. Scriito
rul Marin Preda observa cu a- 
cuitatea care-1 caracterizează că, 
sub pretextul evoluției societății 
noastre într-un sens previzibil 
s-a negat orice imprevizibilitate 
în mersul destinelor individuale.

ACCESIBILITATE
Șl VALOARE

Ceea ce ni se pare deplin sem
nificativ, după lectura tezelor 
Conferinței naționale a scriitori
lor. este angajarea lucidă în a- 
bordarea unor valori estetice ale 
actului creator, un echilibru 
mărturisit în elucidarea unor 
date antinomice. Departe de a 
însemna o uni lateral izare a dis
cuțiilor posibile, recentele teze 
fixează problemele necesare ale 
unei dezbateri reale în care 
multiplele aspecte ale vieții li
terare își găsesc, cu discernă- 
mîntul necesar, soluționarea. 0 
pondere meritată în această dez
batere o are, credem, faptul bo
gat în consecințe, al accesibili
tății operei literare, locul adesea 
al unor violente contestări sau 
al unor adeziuni din cele mai 
spontane.

Este firesc să ne întrebăm — 
și tezele recente poartă am
prenta unor astfel de preocu
pări — care sînt limitele reale 
ale accesibilității operei. O dia
lectică a creației face ca. în re
ceptarea operelor de artă opera 
însăși să se îmbogățească per
manent prin adeziunea și expe
riența de viață a cititorilor de 
unde și caracterul de operă me
reu ..deschisă", inepuizabilă în 
ce privește interpretările. Dar, 
dincolo de acest fapt, creația 
autentică, are și o viață secretă, 
inefabilă, mal greu de sesizat, 
care-i asigură însăși permanenta 
în circuitul valorilor. Nu este de 
mirare atunci cînd un scriitor 
ca Gide' numește opera de artă 
,.o exagerare", ceea ce presupu
ne o fidelitate superioară în re
darea autenticității vieții în nu- 

subiectivității creatoare.
C«ea ce hotărăște interesul 

unoi^ onore este. în cele din 
urmă, nuterea ei de comunicare 
imediată, găsirea expresiei rea
le. subordonată structurii intime 
a onerei O ignoranță întreți
nu^ îndeajuns face ca adesea 
să fie sesizat un exces de ca
zuistică. de obscuritate formală, 
toate acestea în numele unei 
pretinse si tot atît de orgolioase 
comolexități.

cfl,ar ?’ ° ambiguitate 
a chiticii literare care, dintr-un 
motiv «mu altul, nu discerne cu 
^’’fî^antă convingere falsa pro- 
funzîme de experimentul au
tentic. eu atît . mai mult cu cit 
un scriitor tinăr este firesc să 
pn-eureă. în virtutea promisiu
nii unor opere viitoare, și etape 
mal dificile. Ar fi mult mal util 
in ac«cf caz ca demersul critic 
să aibă în vedere dtscemarea 
nuanțată a valorilor de ceea ce 
îndeamnă gratuitatea unui expe
riment sau altul. Este neîndoios 
că actul critic nu trebuie să se 
confunde strict cu prospectarea, 
cu prognoza" unui destin lite
rar dar sub semnul unor antici
pații. r1 unor opere viitoare, au
toritatea criticii literare se poa
te manifesta și aici. cu conse
cințe din cele mai favorabile 
pentru scriitori în a deosebi 
comnlexitatea reală a unor crea
ții de excesele formale, ușor 
enigmatice.

Accesibilitatea creației, dacă 
nu este singura care favorizează 
interesul față de un scriitor 
este fără îndoială o condiție a 
creatorului care trebuie să se 
adreseze unei colectivități anu
me pe care s-o convingă de fru
musețile infinite ale artei sale. 

Observația, întrutotul înteme
iată, este menită să denunțe o 
confuzie și prejudecată totodată, 
care a influențat nu puțini crea
tori. Intre logica existenței, a e- 
voluției istorice și logica unor 
destine individuale există, fără 
îndoială, o corespondență, în
să — nu o dată — apar și ne
potriviri dramatice și imprevi
zibile. Eroarea nedialectică ce 
se poate comite constă mai 
ales într-o ștergere totală a 
granițelor dintre generali
tatea, oarecum tipică, a legi
tăților sociale și cerințele speci
fice ale artei, intens interesată 
de individualitatea destinelor. 
Generalitatea legităților sociale 
nu poate acoperi în mod abso
lut și pe toată întinderea dra
matismul fierbinte al destinelor 
individuale.

într-o amplă emulație spi
rituală de combatere a sche
matismului în literatură, s-a 
comis din nou — la un moment 
dat — un alt atentat la indivi
dualitatea eroului literar. Dar 
de astă dată p'e altă cale. în
dreptățite, salutare, unele reacții 
combative față de schematismul 
anterior aJ multor săraci eroi 
..pozitivi" au alunecat către 
riscurile unor aprecieri exclu
siviste, lăsîndu-se să se înțe
leagă că revenirea epicii la con
diția artei înseamnă ignorarea, 
ba chiar „dispariția" eroului li
terar. Astfel de aprecieri au ris
cat dărîmarea unui conformism 
prin înscăunarea altuia.

Pe orice cale s-ar exercita, di
minuarea individualității perso
najului literar, sau ignorarea el, 
constituie erori care atentează la 
imanență estetică a artei, la fi
ința ei interioară, fără de care 
nu poate exista. Individualul și 
particularul constituie trăsături 
fundamentale, frapante, absolut 
inerente ale imaginii artistice, 
întruchiparea personajului lite
rar este o expresie fundamenta
lă a nevoii acute pe care o re
simte scriitorul de a particula
riza — corespunzător unui anu
mit ideal, unei anumite viziuni

Astfel, rolul scriitorului pare 
de neînchipuit fără prezența a- 
cestei colectivități căreia i se a- 
dresează și care, prin subiecti
vitatea sa, prin datele sale par
ticulare, „completează" fericit o- 
pera aceasta.

Este necesar de precizat că 
accesibilitatea operei nu trebuie 
confundată cu simplificarea ade
vărurilor vieții, ceea ce este la 
rîndul său, din nou, un exces 
nu o dată întîlnît. Creația unui 
scriitor de o tonalitate unică, 
gravă, ca Marin Preda pînă la 
ultimele apariții ale unor tineri 
scriitori de o diversitate ce ar 
trebui să îneînte, evidențiază că 
a confunda accesibilitatea crea
ției cu o astfel de simplificare a 
sensurilor vieții pare astăzi o 
ignorantă greu de înțeles.

Experiența de viață particu
lară nu interesează decît în mă
sura în care, păstrîndu-și datele 
originale ea poate pune în va
loare și aspectele unei biografii 
sociale.

A reduce creația artistică la 
redarea, fie chiar plină de fi
delitate. a vieții din jur dar 
fără rigoarea trebuincioasă ar
tei. fără tonul meditației filozo
fice. nu înseamnă în nici un fel 
autenticitate. Exigența artei a- 
devărate trebuie să fie expresia 
unei înțelegeri fundamentale a 
vieții pe care scriitorul este che
mat s-o dezvăluie în ipotezele 
cele mai semnificative de pe po
zițiile filozofice cele mai înain
tate ale epocii.

Intre accesibilitatea și valoa
rea creației nu trebuie să existe 
o distanță greu de străbătut. Un 
grad mai mare de accesibilitate 
a operei nu exclude valoarea, u- 
nicitatea creației, după cum nici 
un grad mai scăzut de accesi
bilitate nu conferă de la sine o- 
perei complexitatea și profun
zimea dorită. Există și aici un 
echilibru, propriu artei literare, 
asigurat de talentul și înțelege
rea artistului.

VASILE PETRE FATI

f mc- A
^CINEMATECA J

Aș putea începe foarte senti
mental spunînd : iată un film 
adevărat despre anii adolescen
ței și maturității. Ba mai mult, 
ar putea fi evocate reuniunile to
vărășești din serile studenției, aș 
putea să încerc să vă aduc amin
te unele lucruri mici, insignifian
te pe care nu se poate să le fi 
uitat.

Dar nu, acum, cînd trebuie să 
scriu despre filmul lui Kaisev, 
amîn o dată mai mult această ve
che dar statornică dorință.

Cu Ocolul, cinematografia 
țării vecine și prietene avea să 
confirme un salt calitativ, o ieșire 
din anonimat și evident o intrare 
merituoasă în elita filmului eu
ropean.

Tema, deosebit de fecundă a 
filmului, este interferența a două 

— individualul inerent imaginii 
artistice. Conturarea și reliefa
rea individualității eroului are, 
prin urmare, un substrat care 
ține de specificitatea fenomenu
lui artistic ca atare. Așadar, cu 
atît mai mult este justificat și 
necesar, atunci cînd se vorbește 
de raporturile dintre individ și 
colectiv în opera de artă, să se 
invoce dialectica acestor rapor
turi și nu inhibările unilaterale.

Literatura română în marile 
ei momente de dezvoltare a 
reliefat mai totdeauna aspecte 
ale relațiilor dintre individ și 
colectivitate. Problema acestor 
raporturi se face simțită cu 
toată acuitatea în literatura vea
cului nostru, care ancorează din 
plin în incinta zguduirilor și 
prefacerilor sociale. In fond, re
lația individ—colectivitate a că
pătat relief în romanul româ
nesc realist mai ales din pers
pectiva unei problematici a pre
facerilor de ordin social. Ce și 
cît aparține umanității indivi
duale. ce și cît aparține umani
tății colective — tocmai aici a- 
par cel mai adesea dificultățile, 
unde scriitorul reușește sau nu 
reușește să spună adevărul.

Uneori. însuși colectivul, 
masa, apare în postura de erou 
„individual" fără ca aceasta să 
constituie o inadecvare estetică 
dacă se respectă atît adevărul 
artistic cît și cel istoric. Este ca
zul romanului lui Liviu Re- 
breanu, Răscoala. Adeseori Pe
tre Petre — țăranul care merge 
în fruntea răscoalei — a fost a- 
nalizat ca un erou strict indi
vidual. neglijîndu-se faptul că 
el este mai degrabă un expo
nent al „individualității", masei 
decît al propriei sale personali
tăți. Forța artistică a acestui ro
man al Iui Rebreanu rezidă nu 
în individualitatea distinctă a u- 
nor eroi, ci — mai ales — în 
..personalizarea" zguduitoare a 
masei răsculate. Cu cîteva de
cenii mai tîrziu, la dimensiunile 
altei epoci, un alt mare scriitor 
român va dovedi din nou că e- 
roul esențial al unei opere li
terare poate deveni însuși desti
nul dramatic al colectivului. Ne 
referim, în acest sens, la volu
mul, al doilea din Moromeții lui 
Marin Preda. Dacă volumul în- 
tii este dominat de personalita
tea meditativă, multicoloră, fra
pantă a Iui Tlie Moromete, dacă 
individualitatea sa inepuizabilă 
revine cu forță surprinzătoare 
și în Marele singuratic, accentul 
se deplasează în volumul al doi
lea al Moromeților pe individua
lizarea unor destine colecti
ve. Am spune că literatu
ra lui Marin Preda. în ansam GRIGORE SMEU

în vîrtejul dansului

„CÎT ȚINE 

TINEREȚEA ?“
biografii în aparență extrem de 
banale: Boian — un inginei 
constructor, Neda — un arheo
log. Dar ce romantică frumusețe 
adună aceste existențe comune 
contopindu-le într-o poveste de 
iubire trăită și pierdută ireme
diabil în clocotul construcției so
cialiste.

Există aproape permanent în 
această peliculă o nostalgie a ani
lor trecuți, un fel de regret abia 
cu greu înăbușit, o continuă che
mare pe ocolite spre puritatea 
primei iubiri. Dar cale de în

blul ei. constituie un exemplu 
remarcabil, edificator, al relie
fării relațiilor dintre eroul in
dividual și colectiv, accentuîn- 
du-se configurația proprie atît a 
unui termen cît și a celuilalt, 
fără să cadă pradă canoanelor 
schematice. Marin Preda este 
un scriitor a cărui franchețe ar
tistică a mers pînă la capăt, 
pînă la curajul de a dovedi prin 
adevărul imaginilor sale că u- 
neori între logica istoriei, a 
existenței colectivului și logica 
destinelor strict individuale in
tervin contradicții și nepotriviri 
dramatice ce nu pot fi împinse 
ca neimportante dincolo de fi
loanele umanismului socialist. 
Călin Surupăceanu din Intrusul, 
Nicolae Moromete din Marele 
singuratic și monumentalul Uie 
Moromete însuși pe parcursul 
poeticei dar și dramaticei sale 
existențe, constituie destine 'in
dividuale a căror umanitate se 
afirmă printr-o maximă reflexi
vitate, printr-o personalizare a 
soartei ce nu concordă întot
deauna cu o anumită tipizare a 
unor legități istorice și colective.

Trăim într-un secol al cărui 
umanism se adîncește atît pe o- 
rizontală. la nivelul schimbării 
destinelor marilor colective, cît 
și pe verticală, la nivelul inten
sificării potențialului ontologic și 
gnoseologic al individului însuși. 
Virtuțile destinului individual se 
îmbogățesc substanțial prin ade
rarea insului la marile idealuri 
istorice, la frămîntările maselor, 
dar nu înainte ca individul să 
treacă totul prin filtrul persona
lității sale, pentru a putea do- 
bîndi convingeri de durată. Iar 
convingerile adînci se dobîndesc 
nu prin ignorarea contradicți
ilor. ci prin recunoașterea și de
pășirea lor dialectică. Ori de cîte 
ori literatura noastră nouă a 
reușit să surprindă complexita
tea acestui adevăr, ea s-a im
pus. Dacă eroul sadovenian s-a 
înscris în cartea de aur a spi
ritualității românești prin întru
chiparea revelatorie a unor tră
sături tipice ale sufletului a- 
castui popor, ale ființei sale co
lective, o legătură sincronică cu 
marile întrebări constructive ale 
celei de a doua jumătăți a aces
tui secol nu se mai poate limita 
exclusiv Ia un erou a cărui per
sonalitate să nu poată depăși o 
repetare — mai mult sau mai 
puțin pasivă — a eposului popu
lar. Fără a se înstrăina de co
lectiv. de destinele lui. indivi
dul este solicitat, totodată, să 
fie cît mai mult cu putință el 
însuși, un om pentru umanitate 
dar și o umanitate prin om.

toarcere nu mai există și drumul 
eroilor început la țară, printre 
„prea mulți măgăruși" se termi
nă pe un aeroport internațional 
de unde Boian va pleca la Viena.

M-am întrebat pe tot par
cursul acestui film : ce-i desparte 
oare pe acești oameni atît de 
potriviți, ce-i separă definitiv, 
unde este acea imperceptibilă 
fisură ?

Și tîrziu, abia spre sfîrșit, a- 
veam să înțeleg ca acum îi des
părțea tocmai acel ceva care 
altădată îi unise : marea lor cu-

Multe din mărturisirile și opi
niile din Imposibila întoarcere 
par acum comentarii la Marele 
singuratic. Totodată, romanul 
reia anumite fire și chiar sce
ne din volumul al doilea al Mo
romeților. Este, ne-am putea 
întreba, Marele singuratic un 
fel de roman-compendiu sau 
doar ramura care lipsea din 
„trunchiul" viguros al creației 
definitorii a scriitorului, aptă 
să primească în structura sa noi 
și noi capitole ? Un simplu in
ventar ar putea identifica tex
tele din Imposibila întoarcere 
puse pe seama unui personaj 
sau altul în Marele singuratic 
sau anume episoade din Moro
meții reluate acum ca material 
de meditație în solilocviile lui 
Niculae. S-ar putea presupune 
că de fapt în liniștea grădinii 
horticole de la Castelul Mogo- 
șoaia. unde se află acum, per
sonajul rescrie și modifică, oa
recum nemulțumit, romanele 
autorului. Niculae Moromete are 
în orice caz aerul că citează co
pios din cărțile lui Marin Preda, 
poate răspunzînd în acest fel, 
destul de contrariant, nelini
știi mai vechi a scriitorului 
legată de o anumită incapa
citate de a vorbi în literatura 
sa despre el însuși, de a-și 
găsi locul în impresionantul 
tablou al lumii moromețienilor. 
In acest caz, ne putem în
treba dacă Marele singuratic 
este expresia găsirii, în sfîrșit, 
a temei povestitorului. Oricum, 
condiția acesteia constă în des
facerea de sub vraja profund se
ducătoare a „mitologiei" lumii 
moromețienilor și, într-adevăr. 
Marele singuratic oferă această 
surprinzătoare structură ; pe de 
o parte, pagini de o intensă și 
calmă poezie despre lumea pă
răsită (aflată sub zodia „impo
sibilei întoarceri), pe de altă 
parte, lungi introspecții dificile 
și uneori dificultoase, demersuri 
cam aride însă revelatoare ale 
conștiinței unui personaj căruia 
nu știi ce să-i atribui mai întîi: 
o anumită voluptate a autoana
lizei, plăcerea, semnificativă în 
ea însăși, a unui ins satisfăcut 
de puterea proaspătă, nouă, de 
a-și urmări și pîndi toate reac
țiile interne ori resortul moral 
care dirijează această analiză ? 
Inocența personajului este du
blă : calitate intrinsecă, liberta- . 
te interioară dar și una adău
gată, suprapusă ca o satisfacție 
abia stăpînită a omului care a 
descoperit marea voluptate a 
cunoașterii de sine. Lirismul nu 
mai este al lumii care vorbește 
printr-un erou (Ilie Moromete) 
ci al conștiinței unui nou perso
naj care nu se poate cunoaște 
cu adevărat decît în măsura în 
care se sustrage forței fascina- 
torii a acelei lumi imaginare, 
mitologice. Condiția personaju
lui mai ține în bună măsură de 
acea lume., actele lui însă i se o- 
pun prin simplul fapt că izvorăsc 
dintr-o conștiință subiectivă și 
nu mai sînt comandate de acele 
„reflexe uitate" ale lumii lui cu 
care el încearcă și acum, zadar
nic, să se ferească de invazia a- 
caparatoare a iubirii. S-ar putea 
spune că eroul este, doar prin 
poziția lui în timp, nu și prin 
claritatea viziunii, un „Ianus bi- 
frons". Acel „semn de întrebare" 
pe care îl indică una din fețele 
lui este adresat desigur trecutu
lui. însă poate fi la fel de bine 
propriul său trecut ca și trecutul 
lumii sale, unul istoric, altul mi
tologic. Tema iubirii este, de a- 
semenea. ambiguă : plină de 
poezie este evocarea iubirii pe 
cînd iubirea reală este mult mai 
prozaică deși mai umană și in
vestită cu o marcată funcțiune 
morală. S-ar putea discuta în a- 
celași chip tema violenței : o 
stranie poezie se degajă din 
violențele lumii mitologice spre 
deosebire (!) de violența urîtă a 
unor scene ce se petrec în gră
dina de la castel. Cartea întrea
gă se constituie astfel ca o im
posibilă unitate a acestor două 
registre fundamental opuse a 
căror singură justificare nu ră
mâne să fie decît ilustrarea du
blei înfățișări a personajului, 
situat sub zodia unui echilibru 
dramatic între condiția și actele 
lui. Personajul se smulge cu di
ficultate din tipul ne care-1 re
prezintă ; el mai denumește în 
mare măsură categoria iar efor
turile de a se • emancipa literar 
de sub tutela ei, pasio
nante, definesc un proces mai 
larg, de emancipare socială și 
morală. Romanul introspecției 
dramatice, moderne, a unui 
personaj este dublat de un al
tul, „clasic" : romanul formă
rii unei personalități („bil
dungsroman"), istoria unui des
tin, a unei individualități incon- 
fundabile, mîndre și orgolioase. 
In orice caz, factura parabolică 
ar corespunde mai ales acestui 
din urmă roman unde fiecare 
întîmplare „reală", particulară, 
conține în sine și schema para
bolică, general valabilă. Insă 
Curiozitatea, sau ineditul, constă 
în faptul că tocmai romanul for
mării unei personalități con
stituie de fapt conținutul pro- 
priu-zis al romanului introspec
tiv. Intenția de modernizare a 
structurii romanești este mai 

rățenie sufletească.
Există în Ocolul un veșnic 

contratimp exploatat discret și 
sobru de regizor, datorită acestei 
savante dozări ca și jocului ma
gistral al actorilor, filmul nu tre
nează, scenele nu sînt puse cap 
la cap iar starea de grație este 
aproape permanentă.

Deci Neda (Nevena Kokanova) 
va continua să se întrebe : cît 
durează tinerețea ?, în vreme ce 
seriosul, ponderatul, veșnic 
ocupatul Boian (Ivan Andonov) 
va urca abia cu greu scările avio
nului care îl va duce la Viena, 
acolo unde el poate nu voia să 
ajungă niciodată. Iar noi, sau 
măcar unii dintre noi, ne vom a- 
duce aminte de un vers dintr-un 
splendid poem al lui Nichita 
Stănescu • de acel vers care îi 
cuprinde atît de bine pe acești 
eroi : „Eu sînt un adolescent de 
modă veche".

ȘTEFAN STOIAN 

mult decît vizibilă și trebuie 
spus că, în ciuda unor episoade 
parazitare sau, în orice caz, ex
cesiv de minuțioase (discursurile 
și convorbirile artiștilor de la 
castel, cercetarea crimei), există 
în Marele singuratic intuiția u- 
nei adecvări substanțiale între 
conținutul de viață și modalita
tea epică, literară. Nu întreză
rim oare aici o variantă tulbu
rătoare a temei mai vechi, a tim
pului ne-„răbdător" cu oamenii ? 
Modernizarea literară corespun
de unei suprapuneri de etape 
din biografia unui om care pune 
întrebări unui timp, în care s-a 
format, în numele altuia, pe 
care nu l-a trăit. Introspecția a- 
trage in raza sa de contami
nare și un timp netrăit, pentru 
că formarea unei noi personali
tăți umane presupune deschi
derea unui proces în care sub 
judecata morală cade nu doar un 
fragment dar întregul trecut al 
omului. Introspecția adoptă un 
unghi care nu mai poate rămi- 
ne particular, și acest unghi este 
asigurat de generalitatea ce se 
poate acorda procesului de for
mare („bildungsroman"). Ve
chea și calma structură a roma
nului este încălcată, liniile se 
modifică în favoarea simultanei
tății. Personajul este rezultatul 
propriei sale gîndiri asupra lu
mii și nu o pură și comodă re
flectare a acesteia. Adevăratul 
roman de „formare a personali
tății" este cel introspectiv. Se
diul formării este conștiința mo
rală a eroului, realitatea ofe-

MARIN PREDA:

„MARELE 
SINGURATIC"

rind numai condițiile, de fapt 
relațiile, fără de care, în lite
ratura realistă, problema per
sonajului nici nu s-ar putea 
pune.

în sfîrșit, obiecțiile care se 
pot aduce Marelui singuratic — 
privind în special anume repe
tiții, reluări, o oarecare slăbire a 
„transfigurării" literare pe a- 
locuri, sau chiar un anumit ac
cent pus pe latura senzațională 
— nu scad cu nimic valoarea 
noii structuri romanești și, desi
gur, a reflecțiilor eroului prin
cipal.

Tema romanului este tot ra
portul dintre individ și colecti
vitate, dintre om și istorie, din
tre o anume condiție a omului 
și actele sale. Niculae Moro
mete, ca Individ social, este re
prezentantul unei prime gene
rații de rurali puși în alte con
diții decît cele seculare. El este 
activist raional de partid și, 
după ce lucrează o vreme în a- 
ceastă calitate, din cauza unor 
acuzații nefondate este nevoit 
să se retragă la o fermă horti
colă din marginea Capitalei, la 
Mogoșoaia. Prilej de contacte cu 
noi medii, cu alți oameni decît 
urmașii „liberalilor" din poiana 
fierăriei lui Iocan. în relativa 
sa izolare eroul efectuează un 
fel de trecere în revistă a tre
cutului său de om totuși tînăr. 
Poate că una dintre izbitoarele 
caracteristici ale unor romane 
de azi constă în această presiune 
prematură a trecutului asupra 
unor oameni tineri, încă nein- 
trați în plină maturitate. Nota 
particulară a eroului lui Marin 
Preda în această timpurie con
fruntare cu propriul trecut ar 
consta în relativa detașare și 
seninătate a meditației și auto
analizei, spre deosebire de ae
rul posomorit, posac pe care îl 
au mai toate celelalte personaje 
din literatura actuală aflate 
într-o asemenea dificilă între
prindere. Obiectul meditației 
personajului rămîne, în conti
nuare, ca și în Imposibila în
toarcere, modificarea valorilor 
tradiționale și apariția altora 
noi, unele stingherindu-le, cînd 
nu le anulează, pe celelalte. 
Acea lume mitologică din Mo
romeții și căreia, spiritual, Ni
culae îi aparține, nu este nici 
atît de bună și nici atît de fru
moasă pe cît mărturisesc unele 
dintre sijnbolurile ei. Dacă 
grădina tinde să devină, nu nu
mai în Marele singuratic, un 
adevărat mit, întreținut de as
pirații înalte, nu este mai pu
țin adevărat că sub bolta aces
tui mit, acestei sublimări, se 
petrec și acte lipsite de frumu
sețe, unele de o cruzime absur
dă. Personajul poartă în sine 
amintirea unor astfel de situa
ții, meditația lui înglobînd nu 
doar un destin individual dar 
soarta unei întregi categorii 
umane. In numele ei istoria 
destinului individual devine 
semnificativă îneît se poate 
șpune că personajul romanului 
cuprinde în sine mai mult decît, 
în plan strict individual, se 
poate justifica. De aici se naște 
și o oarecare disproporție între 
ceea ce poate fi personajul în 
realitate și o secretă dorință a 
lui de a fi un exemplar repre
zentativ, cu mult peste datele 
propriei biografii. Pe scurt, per
sonajul nu este lipsit de un a- 
numii patos, grandilocvent, de 
teatralitate. însăși situația sa 
de „izolat" se pare că-i dă anu
me satisfacții secrete ; medita
ția intensă se transformă ade
sea în viziune polemică ori pur 
și simplu pamfletară (paginile 
dedicate descrierii vieții artiști
lor de la castel ori acelea, din 
partea a doua, închipuind un fel 
de parabolă a vitelor de pri
pas). In vechea lume, în care 
copilul fusese izbit la tot pasul 
de violențe și suferință, perso
najul își plasează ceea ce el 
numește „amintirea cea mai se
cretă", de fapt, momentul voin
ței de a se desprinde din cer
cul închis al unei lumi guver
nate de un destin orb, necunos
cut. Ceea ce sesizează Catrina 
atunci cînd îi pune adolescen
tului Biblia în mînă este o 

acută nevoie de repere și, din
colo de bigotismul precar, in
tuiția acestei femei simple este 
salvatoare pentru starea de spi
rit â fiului său. Dialogul tînă- 
rului erou cu destinul începe în 
acest chip tulburător înlesnit 
de o intuiție feminină. în acest 
fel ea contribuie, fără să știe, 
la constituirea „amintirii celei 
mai secrete" a fiului său. Fără 
o asemenea întîmplare, parabo
la șopîrlei (a provocării desti
nului) nu ar fi avut loc. Nece
sitatea este comandată de a- 
ceastă întîmplare „miracu
loasă".

De fapt, ldeea mai adîncă a 
„amintirii secrete" constă în 
convingerea inițială că o mare- 
idee, un ideal de schimbare a 
lumii și a oamenilor nu poate 
fi împrumutat în chip mecanic 
ci trebuie să se înalțe pe o ex
periență proprie, autentică.

Tensiunea dintre particular și 
general în problematica idealu
lui este ceea ce s-ar putea numi 
conținutul filozofic al Marelui 
singuratic. Sensul amintirii la 
care reflectează Niculae este tot 
timpul acesta : cum a ajuns el, 
pe căi numai de el străbătute, 
la nevoia „noii religii". Fostul 
notar îl ajutase să înțeleagă și 
să știe că nu era singurul aflat 
pe acest drum. Nu era singurul 
dar singur ajunsese acolo. In a- 
cest chip a doua întîlnire cu 
idealul este și ea implaca
bilă, de neocolit, imanentă 
și nu transcendentă. Necesi

tatea aceasta implacabilă n-ar 
fi însă o adevărată necesi
tate dacă n-ar ține seama de 
o mare întîmplare care, în acest 
caz, este chiar viața individului : 
culoarea personală a idealului. 
Copilul descoperise un miez 
identic de violență în „mica sa 
viață" ca și în aceea a unui po
por întreg. „Toate simbolurile 
pe care le ghiceam în spatele a- 
cestor crunte istorii — spune e- 
roul — simboluri înalte, de ex
pansiune a unei idei mari, a 
Dumnezeului unic, se stingeau în 
vărsările de sînge care trebuiau 
să le-o impună celor care nu 
credeau în El". Dacă violența 
este aceeași „în mica sa viață" 
ca și în „marea" viață a unei 
idei, înseamnă că vechile para
bole nu sînt bune, ba sînt chiar 
mincinoase, iar eroul se simte 
chemat să descopere el și să 
lupte pentru o astfel de lume în 
care violența să dispară, iar 
idealul să nu aplece spre pă- 
mînt, ca un jug, gîtul oamenilor. 
Cine să-i confirme însă că el 
este într-adevăr cel chemat și 
„că ceea ce gîndeam eu nu mai 
gîndea nimeni și că ceea ce 
vreau eu să realizez voi reali
za ?“. „Cum să aflu că puterea 
pe care o simțeam copleșin- 
du-mă va deveni Idee" ? Nevoia 
de confirmare este acută și ea 
nu poate fi amînată, ci trebuie 
să se producă chiar în momentul 
în care mintea tînărului păzitor 
de oi a aiuns la o anumită cer
titudine. Insă confirmarea nu-i 
poate veni în nici un caz din 
partea „cărții". Acel semn tre
buie inventat, destinul trebuie 
provocat cu mijloacele care-i stau 
la îndemînă. în momentul în 
care a ajuns la conștiința acestei 
necesități implacabile. Din nou, 
o întîmplare trebuie inventată 
pentru a confirma o necesitate. 
Aici stă semnificația „pa
rabolei" cu șopîrla care îi trece 
de trei ori peste mînă (nu pen
tru că așa vrea ea dar pentru 
că așa a hotărît el). Această 
alegere, în condițiile date, es’.e 
singura pasibilă. Este gestul 
unei supreme mîndrii, de sfida
re a unui destin orb. a cărui aș
teptare fatalistă și resemnată a 
redus la neant numeroase voca
ții, energii, talente. Tînărul 
mîndru și încrezător in proprii
le lui puteri, și-a creat el însuși 

Primăvară
Foto : EM. COJOCARU

această „amintire cea mai se
cretă", simbol de o mare fru
musețe al învingerii umilinței 
milenare a omului supus, sub 
diverse forme și întruchipări, 
așteptării înjositoare a unui 
semn al divinității că este demn 
să trăiască ori numai sa existe 
pe acest pămînt. Firește că 
gestul conține acea superbie de 
esență romantică, nescutită de 
un anumit individualism, foarte 
asemănătoare cu revolta arghe
ziană contra neantului insonda
bil, cu sfidarea pe care marele 
poet o aruncă divinității care-și 
bate joc de oameni făcîndu-i să 
creadă că se arată cînd vrea și 
unde vrea. Această așteptare a 
unui timp prielnic semnului, a 
unui moment favorabil omului 
— creat de altcineva sau altce
va decît el însuși — această vî- 
nătoare tragică a conjuncturii 
favorabile în lunga cursă a des
tinului este suprema umilință, 
jignire la care omul s-a supus 
ori a fost silit să se supună. îm
potriva ei eroul lui Marin Pre
da creează, el, situația, împreju
rarea favorabilă „apariției" sem
nului de care are nevoie în lun
gul și dificilul drum pe care se 
angajează. Istoria fiecărui om. 
adevărat, conștient de ceea ce 
este rău dar și bun în el și în 
lume, trebuie să conțină un a- 
semenea moment, o asemenea 
„parabolă a șopîrlei", expresie 
a nobleței gîndirii și conștiinței 
umane.

„Parabola șopîrlei", a provo
cării destinului, este confrunta
tă mai tîrziu cu acel „semn de 
întrebare" în jurul căruia va re
flecta personajul aflat în gră
dina de la Castel. în numele a

celei parabole apar noile sale 
întrebări. In virtutea credinței 
lui că fiecare trebuie să trăias
că pe cont propriu, că nimeni 
nu poate trăi ori gindi in nu
mele altuia, eroul este profund 
tulburat de neîntimplarea unui 
fapt care il privea (e drept că 
nu numai pe el, dar aceasta e 
altă problemă) : posibilitatea ex
cluderii din partid. Prevenit de 
un alt activist, Iosif, de ceea ce 
urma să i se întîmple, Niculae 
pleacă înainte ca un asemenea 
eveniment să se fi produs (ac
ționând. firește, cu înțelepciune, 
urmînd sfatul „fostului notar" 
care-i și asigură postul de grădi
nar lingă București). „Semnul de 
întrebare" este acesta : cum 
ar fi reacționat, în împrejura
rea aceea, dacă el ar fi partici
pat chiar la ceea ce i se pre
gătise ? Ce putem ști despre 
noi dacă evităm confruntarea cu 
ceea ce urmează să ni se întîm
ple ? Și în ce categorie s-ar fi 
plasat pe sine eroul dacă ar fi 
luat parte la „eveniment" ? Cel 
care știuse să nu aștepte umi
lit conjunctura favorabilă în 
care destinul să-i trimită un 
semn (parabola șopîrlei) a evi
tat a doua oară această provo
care a destinului Eroul pare să 
se întrebe : „ce s-ar fi întâm
plat cu mine, dacă aș fi accep
tat provocarea, chiar dacă ea 
era nedreaptă, cum aș fi eu as
tăzi dacă acest „semn de în
trebare" n-ar exista ? !“ Așa-1 
dar, istoria scoate la iveală 
asemenea semne de întreba
re. iar o adevărată conștiin
ță nu le poate eluda pentru că, 
pină la urmă, ideile nu sînt sim
ple instrumente ci ele constituie 
insăș: substanța morală a omu
lui

Din preocuparea de „roma- 
nul“ intim al formării unei con
științe revoluționare ies, după 
noi, paginile cele mai interesan
te ale acestei noi cărți a lui 
Marin Preda.

C. STĂNESCU



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 5 JOI 20 APRILIE 1972

MESAJE DE CONDOLEANȚE
Tovarășul IOSIP BROZ TITO, a trimis tovarășului NICOLAE 

CEAUȘESCU președintele Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România următoarea telegramă :

Cu profund regret am aflat despre moartea iubitului Dumnea
voastră părinte, tovarășul Andruța Ceaușescu.

în legătură cu această grea pierdere vă adresez, în numele 
soției mele și al meu personal, expresia sincerei mele com
pasiuni.

NICOLAEMOHAMMAD REZA PAHLAVI a trimis tovarășului 
CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, următoarea telegramă :

Adînc mișcat de știrea încetării din viață a domnului 
Andruța Ceaușescu, părintele iubit al Excelenței Voastre, țin 
să vă exprim dumneavoastră și membrilor familiei dumnea
voastră, expresia profundei mele simpatii și condoleanțele cele 
mai sincere.

ALLENDE GOSSENS președintele Republicii 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU președintele

SALVADOR
Chile a trimis __ , „ , _ __ ,____
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România următoarea 
telegramă :

Cu prilejul încetării din viață a ilustrului Dumneavoastră 
părinte, vă rog să acceptați, în numele meu și al soției mele 
sincerele noastre condoleanțe.

Președintele Republicii Zam
bia, dr. KENNETH KAUNDA 
a transmis, prin ambasadorul 
z^mbian la București, Paul Lu
saka, sincere condoleanțe tovară-

Din însărcinarea guvernului 
său și în numele președintelui 
Republicii Italiene, ambasadorul 
Italiei la București, Niccolo 
Moscato, a transmis președinte
lui Consiliului de Stat al Repu-

Secretarul de stat pentru afa
cerile externe și ale Common- 
wealthului a rugat pe însărcina
tul cu afaceri al Marii Britanii 
la București, R. M. Russell, să 
transmită președintelui Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, NICOLAE

Oamenii muncii din țara noas
tră împărtășesc marea durere 
pe care o resimte secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consi
liului de Stat, prin încetarea din 
viață a tatălui său, Andruța 
Ceaușescu.

A TREIA ETAPA
(Urmare din pag. I)

continuă <să învețe pentru pre
gătirea bacalaureatului și în 
vederea concursurilor de admi
tere în învățămîntul superior 
ori postliceal. Cum nu există 
elev aflat în pragul absolvirii 
liceului care să nu-și dorească 
un bun clasament în ordinea 
rezultatelor școlare, a bacalau
reatului și la admiterea în în
vățămîntul superior, ni-i închi
puim pe toți muncind cu dîrze- 
nie, de azi, din prima oră de 
curs.

Cîteva zeci de mii de tineri 
devin absolvenți ai șoolii gene
rale de zece clase. Și pentru ei 
acest ultim trimestru al anului 
școlar ridică răspunderi în plus, 
care se traduc, în ultimă in
stanță, tot prin necesitatea de 
a învăța. Diploma lor de ab
solvire trebuie să ateste că cei 
zece ani petrecuți în școală 
s-au soldat cu însușirea unui 
volum mare de cunoștințe, a 
unor deprinderi practice de ni
vel preprofesional și a unei con
duite ireproșabile. Sigur, au de 
depus eforturi în această ulti
mă etapă pe care o mai petrec 
în școala generală. Dar efortu
rile le vor fi răsplătite prin 
reușita la admiterea în școlile 
profesionale, în sistemul uceni
ciei la locul de muncă sau la 
angajarea directă în producție, 
cînd cunoștințele și deprinderi
le dobîndite îi vor ajuta să se 
încadreze rapid în noul angre
naj de obligații.

Și elevii claselor a VIII-a își 
leagă aspirațiile de viitor de 
rezultatele obținute în acest an 
școlar. Rezultatele bune și foar
te bune le dau dreptul să-și do
rească continuarea studiilor în 
învățămîntul liceal — de cul
tură generală ori de specialitate 
— și în învățămîntul profesio
nal. Trimestrul trei, folosit cu 
sîrguință, poate consolida și sta
biliza rezultatele bune obținute 
anterior, poate corecta anumite 
neajunsuri din pregătire, poate 
umple goluri descoperite la 
timp. Cu condiția să învețe se
rios, tenace chiar, în fiecare zi. 
Aspirațiile, acoperite astfel de 
fapte, se pot înfăptui.

Trimestrul trei are toate pre
misele să valorifice deplin și 
experiența dobîndită în munca 
politică educativă desfășurată 
de organizațiile U.T.C. Etapele 
premergătoare lui s-au caracte
rizat printr-o efervescentă 
muncă politică, închinată ani
versării semicentenarului U.T.C. 
Inițiative lăudabile au antre
nat uteciștii la acțiuni de mai 
mare sau mai mică amploare, 
foarte diverse ca forme, ca. or
ganizare, ca tematică, unite însă 
prin bogatul lor conținut de 
idei, prin momentele de trăire 
emoțională pe care le-au favo
rizat elevilor. Un asemenea te
zaur de experiență se cere fo
losit ; inventivitatea elevilor 
trebuie în continuare cultivată, 
iar obișnuința căpătată de a 
participa la activități cu multi
ple valențe educative se cere 
menținută. Acum, în acest sfîr- 
șit de an școlar, organizațiile 
U.T.C. pot finaliza și da am
ploare activităților specifice în
eît. și pe acest plan, elevii să 
cîștige în formarea lor ca oa
meni cu ferme convingeri poli
tice și etice.

Desigur, trimestrul trei poartă 
în germene și proiectele va
canței mari. Cu cit vor fi mai 
din timp cunoscute opiniile și 
preferințele elevilor privind mo
dul în care vor să-și petreacă 
Vacanța, cu atît mai devreme 
vor putea comitetele U.T.C. din 
școlț alcătuiască progra- 

șuiul NICOLAE CEAUȘESCU, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, în legătură cu decesul ta
tălui său Andruța Ceaușescu.

blicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU, senti
mentele de profundă 
pentru greaua durere 
afectat recent.

mîhnire 
care l-a

profundăCEAUȘESCU, cea mai 
compasiune din partea" Guver
nului Majestății Sale, cu ocazia 
pierderii pe care președintele 
Consiliului de Stat și familia sa 
au suferit-o prin regretabila în
cetare din viață a tatălui său.

Numeroși cetățeni — munci
tori, țărani, savanți, conducători 
de instituții și întreprinderi, 
profesori universitari, ofițeri, 
juriști, ziariști și alți oameni ai 
muncii — au trimis în aceste 
zile telegrame de condoleanțe 
conducătorului Iubit al poporu
lui nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

mele de rigoare. De bună sea
mă eu rezerva că, tot ce se 
prevede pentru vacantă urmea
ză să fie meritat, iar moneda 
de schimb să fie rezultatele 
foarte bune la învățătură. Care 
se pregătesc de azi, din prima 
ora de curs.

Pe Platoul Romanilor 
Alba Iulia care se întinde 
la zidurile cetății și pînă 
poalele ultimelor ramificații

de 
la 

ale

GHEORGHE AVRAM 
comandantul brigăzii 

,Horia, Cloșca și Crișan*

„Întrecerea continuă. De
punem toate strădaniile pen
tru ca în final să ne situăm 
noi pe locul I“.

NICOLAE MUNTEANU 
comandantul brigăzii 

„Constructorul"

„Presupunerile scepticilor 
nu s-au confirmat. Băieții și 
fetele au lucrat cu o tragere 
de inimă rar întâlnită".

Tovarășul EDWARD GIEREK prim secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez a trimis tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU secretar general al Partidului 
Comunist Român, următoarea telegramă :

Primiți vă rog expresia sentimentelor mele de profundă com
pasiune în legătură cu încetarea din viață a tatălui dumnea
voastră, Andruța Ceaușescu.

Președintele S.U.A., RICHARD NIXON, a trimis tovarășului 
NMCOLAE CEAUȘESCU, Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, următoarea telegramă :

Stimate domnule președinte,
Sînt profund întristat de vestea decesului, la 15 aprilie a.c., 

a tatălui dumneavoastră, domnul Andruța Ceaușescu. Doamna 
Nixon și cu mine dorim să vâ transmitem dumneavoastră și 
tuturor membrilor familiei, cea mai profundă simpatie a 
noastră, în aceste clipe de tristețe.

Vă rugăm să primiți condoleanțele noastre sincere.

General de armată JEAN BEDEL BOKASSA, președintele 
Republicii Africa Centrală a trimis tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, următoarea telegramă :

Domnule Președinte și scumpe mare prietene, am aflat cu 
profundă mîhnire știrea încetării din viață la București, la 15 
aprilie 1972, a tatălui dumneavoastră.

In aceste triste împrejurări, în numele guvernului meu, în 
numele, poporului centrafrican, în numele Doamnei Bokassa 
și al meu personal, vă adresez cele mai sincere condoleanțe ale 
noastre și expresia celei mai înalte considerațiuni.

ZULFIKAR ALI BHUTTO, președintele Republicii Islamice 
Pakistan a trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU președin
tele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România o 
telegramă cu următorul conținut :

îndurerat de trista știre a decesului iubitului dumneavoastră 
părinte, acceptați, vă rog, sincera mea compasiune și condo
leanțele mele.

EISAKU SATO, primul ministru al Japoniei a trimis tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, următoarea telegramă :

Am aflat cu profundă mîhnire știrea încetării din viață a 
iubitului tată al Excelenței Voastre, domnul Andruța 
Ceaușescu. Mă grăbesc să exprim Excelenței Voastre profunda 
mea compasiune și cele mai sincere condoleanțe.

Prințul BERNHARD al Olandei a trimis tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU președintele Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România următoarea telegramă :

Mă grăbesc să vă exprim condoleanțele mele 
cu ocazia decesului tatălui Dumneavoastră.

cele mai sincere

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit telegrame 
de condoleanțe din partea u- 
nor șefi de misiuni diplomatice 
acreditați la București, în legă
tură cu pierderea grea suferită 
prin încetarea din viață a ta
tălui său, Andruța Ceaușescu.

Au trimis telegrame : amba
sadorul Greciei — Jean Ch. 
Cambiotis, ambasadorul Israe
lului — Raphael Benshalom, 
ambasadorul Danemarcei — 
Torben Busck-Nielsen, ambasa
dorul Olandei — P. V.

Pe acest șantier vor lucra
f

tinerii municipiului
munților Apuseni, am fost pri
ma oară, cu mai bine de o lună 
în urmă, cu prilejul inaugurării 
unui mare șantier al tineretului. 
2 500 de uteciști din școlile, în
treprinderile și instituțiile ora
șului, înarmați cu lopeți și tîr- 
năcoape, au atacat în ziua a- 
ceea, lucrările la un obiectiv de 
mare importanță edilitar-gos- 
podărească : alimentarea cu apă 
potabilă a municipiului.

După o lună ne aflăm din 
nou pe aceste locuri. Peisajul 
a cunoscut o metamorfoză ra
pidă. Din punctul în care s-a 
dat prima lovitură de tîmăcop 
începe un șanț real, care se în
tinde pe o lungime de peste 2 
km. Prima cunoștință o facem cu 
brigada „Constructorul" formată 
din 350 de elevi ai Școlii profe
sionale și Liceului industrial de 
construcții. Urmează brigăzile 
„Horia, Cloșca și Crișan" (de la 
liceul cu același nume), „Mine
rul" (Atelierele centrale), „Pro
gresul" și „Mureșul" (cooperati
vele meșteșugărești). Intr-o altă 
zonă lucrează tinerii de la U- 
zina de utilaje și școala profe
sională a fabricii Refractara. De 
o lună încoace, în fiecare după 
amiază ei se îndreaptă spre 
șantier, deciși să asigure cu o 
oră mai devreme apa atît de 
necesară orașului.

Oriunde ai privi, constați că 
se muncește cu pasiune, cu un 
elan pe care nu-1 pot avea de
cît cei tineri. Fetele sapă cot la 
cot cu băieții fără să se plîngă 
că este greu, deși pămîntul e

EUGENIA MĂRGINEANU 
de la cooperativa „Progresul"

„Bătăturile dispar repede, 
dar amintirea șantierului ră- 
mine“.

ambasadorul Tur- 
Cuhruk, ambasa- 

Paul Lusaka,

man-Cramer, 
ciei — Nazif 
dorul Zambiei .. ,
ambasadorul Republicii Chile 
— Homero Julio, ambasadorul 
Australiei — R. H. Robertson, 
ambasadorul Indoneziei — 
D. M. Mursalin, însărcinatul cu 
afaceri ■ ad-interim al R. D. 
Vietnam — Nguyen Van Ham, 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Republicii Peru — Vic
tor Ponce, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Elveției — 
Guy Ducrey.

e e ®
Pe șantierul conductei de 

aducțitnie a apei potabile în 
municipiul Alba-Iulia se pre
zintă primul bilanț al activi

tății tineretului.

IOAN VOICU

bătătorit și uscat (n-a mai fost 
răscolit pină la o asemenea a- 
dincime de pe vremea romani
lor !) iar bășicile și-au făcut a- 
pariția nemiloase în palme. Ac
tivistul Victor Drașovean, de
venit în timpul după amiezelor 
comandant de șantier, ne pre
zintă cele mai semnificative 
fapte de muncă ale tinerilor. 
Intr-o lună ei au executat peste 
un sfert din șanțul planificat, 
excavînd 1 400 metri cubi de 
pămînt. în mod deosebit s-a e- 
vidențiat brigada Constructorul. 
Meritorii sînt și realizările brigă
zii „Horia, Cloșca și Crișan".

— Cînd noi, tinerii munici
piului — ne-a declarat Nicolae 
Muntean, elev la Liceul indus
trial, oomandantul brigăzii Con
structorul, — ne-am angajat să 
executăm această lucrare, multi 
ne-au privit cu neîncredere. 
„Este prea greu pentru voi ! 
susțineau ei. După prima zi de 
muncă mulți vor da bir cu 
fugiții". Presupunerile sceptici
lor au fost dezmințite, din pri
ma zi s-a lucrat cu o atragere 
de inimă, rar întîlnită.

— în școala noastră — a in
tervenit Doina Anghel, secre
tara comitetului U.T.C. de la 
Liceul Horia, Cloșca și Crișan.— 
fetele predomină din punct de 
vedere numeric. Este firesc, 
deci, ca prezența lor pe șan
tier să fie mai vizibilă. Cînd am 
apărut alături de ei, băieții 
ne-au privit cu coada ochiului 
și s-au întrebat : „Ce-o să facă 
fetișcanele astea la lopată ?“. 
Punînd mina pe unelte ne-am 
luat rolurile în serios. Lucrăm 
cot la cot cu băieții și nu cred 
că sintem mal prejos decît ei.

Participam, cu ani în urmă, la 
festivitatea pe care colegii de 
muncă o organizaseră cu prile
jul ieșirii la pensie a unuia din 
cei mai buni strungari de la o 
mare uzină bucureșteană. La 
un mo-ment dat, un tînăr, unul 
din sutele de tineri cărora omul 
cu tîmplele argintii le călăuzise 
pașii în meserie, a întrerupt 
brusc firul discuției punînd o 
întrebare complet diferită de 
cele de pînă atunci. Tînărul a- 
pela la experiența și înțelep
ciunea bătrînului pentru a afla 
care e, după opinia lui, crite
riul bogăției ! Avea să pri
mească un răspuns pe cît de 
scurt, pe atît de cuprinzător : 
„Nici o bogăție nu este mai de 
preț decît gîndirea omului. Va
lorează atît de mult, este atît 
de scumpă îneît nu poate fi con
vertibilă în monedă".

Mi-am amintit de această în- 
tîmplare în urmă cu cîteva zile, 
stînd, de vorbă cu doi ti
neri specialiști. Margareta Că- 
mărășan și loan Alexandru, 
mîndoi ingineri tehnologi 
Uzina mecanică din Cugir 
căci despre ei este vorba — 
absolvit facultatea de unul 
respectiv doi ani. Și în pe
rioada cînd se spune că stagia
rul trebuie să meargă pe căi 
bătute, cei doi au avut curajul 
să-și pună întrebarea dacă nu 
cumva există și niște căi ne
străbătute, dar care duc sere 
ceva util și valoros.

la

au
și

PENTRU A INOVA,
STAGIATURA NU E

UN HANDICAP
Au aflat că matrițele execu-Facultății 

tate în uzină, după ce înglo
bau în ele o cantitate conside
rabilă de muncă dar și sufi
cient de mult oțel de calitate 
superioară, se deformau în 
urma tratamentului termic. Co
rijarea deformației prin meto
dele obișnuite de prelucrare nu 
mai era posibilă. Stratul de 
rpetal dur se opunea oricărei 
scule. S-au gîndit că ar trebui 
să încerce să' aplice și aici pro
cedeul care de cîțiva ani zdrun
cină. tradiția prelucrării meta
lului pe mașini și prin metode 
clasice convenționale — prelu
crarea prin electroeroziune.

Au reușit ca, pe baza unei 
•documentații minime, cu toată 
lipsa lor de experiență în do
meniul respectiv, să realizeze o 
matriță prelucrată prin acest 
procedeu. Apăsați pe întreru
pătorul mașinii de cusut „Ilea
na" și vă veți convinge. Se ob
ține pe o matriță executată în 
țară, după procedeul lor. Să 
mai adăugăm că procedeul per
mite executarea matrițelor de 
cea mai mare complexitate, ca 
timpul de execuție s-a redus 
sensibil, ceea ce altfel spus în
seamnă creșterea productivită
ții muncii. „Nu vrem să ne o- 
prim aici — îmi spunea Mar
gareta Cămărășan. Dacă putem 
să facem matrițele înseamnă 
că vom reuși' să realizăm 
mașina pe care se execută 
Și de data această vom fi 
bițioși. în cel mult cinci 
toate sculăriile din

Și 
ele. 
am
âni,

Rezultatele obținute ne situea
ză pe locul al doilea In clasa
mentul hărniciei...

— Cei de la școala de con
strucții ne-au întrecut — o 
completează Gheorghe Avram, 
comandantul brigăzii — pentru 
că sînt mai mulți. Un singur bi
lanț nu este însă edificator. în
trecerea continuă.

Eugenia Mărgineanu, munci
toare la cooperativa „Progresul" 
are numeroase bătături în pal
me. In primele zile, cînd i-au 
apărut, a fost mai dificil. Acum 
n-o mai deranjează.

— Bătăturile — afirmă ea — 
dispar repede dar amintirea 
șantierului rămine. Am avut 
prilejul să-i cunoaștem pe ti
nerii municipiului, să legăm 
prietenii. Cînd se va pune pro
blema realizării unui nou obiec
tiv, mobilizarea va fi, deci, mai 
ușoară...

Gheorghe Ileană de la Ate
lierele Centrale ne mărturisea 
că a fost frapat de un alt fapt, 
în ziua deschiderii șantierului, 
cînd tinerii încolonați au stră
bătut orașul, numai ci ți va mer
geau cu lopețile pe umăr. Ce
lorlalți Ie era parcă, rușine să 
poarte aceste unelte. încerci nd 
să le ascundă, pe cit posibil, 
de privirile curioase ale cetățe
nilor. După 30 de zile petrecute 

astfel. Indreptîndu-se 
spre locul de muncă, 
poartă ] 
multe < 
f rupte 
Horia, 
care, la 
dumiriți 
că. Șantierul a avut o puternică 

pe șantier nu se mai intîmplă 
Indreptîndu-se cintind 

tinerii 
lopețile cu mîndrie. De 
ori pot fi văzuți în 
chiar elevii Liceului 
Cloșca și Crișan, cei 
început, erau puțin ne- 

l că trebuie să munceas-

avea nevoie de asemenea ma
șini. Din import se pot aduce 
dar costă enorm. Dacă realizăm 
asemenea mașini, cîștigăm un 
domeniu nou pentru industria 
românească".

Vor reuși ? Nu mă îndoiesc 
că da. „Ni se dă mînă liberă, 
ni se arată încredere — spunea 
loan Alexandru. Cum altfel ar 
reuși atîția ingineri de la Cu
gir, aflați în primii ani de ac
tivitate, să aibă inovații ? Spri
jinul inginerilor cu experiență, 
al maiștrilor și al muncitorilor 
îl simțim în fiecare zi". Că va 
fi greu, asta o știu și ei. Dar 
și-au făcut din meserie o pasiu
ne, o pasiune .. generatoare de 
idei.

Cînd spun asta ru-i am în 
vedere numai pe ce doi tineri 
din Cugir. Pentru că asemeni 
lor, un alt inginer iieșit de câ
teva luni de pe băacile facul
tății încearcă — de data a- 
ceasta în laboratoarele Institu
tului de cercetări tehnologice 
pentru construcția de mașini — 
să-și aducă contribuția la in
troducerea, din ce în ce mai 
mult în practica curentă, a 
prelucrărilor pe cale electro
chimică. Dacă în urmă cu nu
mai zece ani procedeul avea 
caracter experimental în lume, 
astăzi el tinde să se generali
zeze în industria prelucrătoare 
modernă. Inginerul Marius Dor- 
neanu a început încă din cercu
rile științifice studențești ale

de tehnologia con
strucțiilor de mașini de la In
stitutul politehnic București să 
studieze avantajele pe care 
prelucrarea electrochimică le 
aduce industriei. Lucrarea ela
borată de curînd oferă date cu 
caracter tehnico-economic pen
tru ca uzinele constructoare de 
mașini să cunoască parametrii 
procesului optim de prelucrare 
electrochimică, putînd astfel să 
aleagă posibilitatea cea mai a- 
vantajoasă din punct de vedere . 
economic. Procedeul poate fi 
aplicat de uzinele care reali
zează matrițe de forjare și pa
lete de turbine. România, care 
s-a înscris deja, alături de 
Uniunea Sovietică, S.U.A. și 
alte cîteva țări, ca producător 
de piese pe baza prelucrării 
electrochimice, va putea să 
dezvolte aplicațiile lui folosind 
și studiul tînărului inginer de 
la I.C.T.C.M.

Faptul că procedeele cele mai 
moderne și avansate de prelu
crare sînt abordate în cerceta
re de tineri specialiști,, dove
dește o dată în plus că amfi
teatrul creației, al elaborării 
celor mai îndrăznețe idei și 
soluții, rămîne cel mai bun loc 
unde se formează personahta- 
tea, unde se împlinesc aspira
țiile. Acele aspirații ce se ma
terializează în 
neconvertibilă 

idei de valoare 
în monedă...

înrîurire educativă asupra lor, 
le-a sădit dragostea și respec
tul față de munca fizică ceea 
ce, să
foarte

Cum 
fiecare 
pentru „ ___  ___ _________
șoară activitatea, Nicolae Roșu, 
prim-secretar al comitetului mu
nicipal de partid, primarul mu
nicipiului și DionLsie Heljoni, 
prim-secretar al comitetului ju
dețean U.T.C.

— După cum se știe — ne-a 
declarat tovarășul Nicolae Roșu, 
municipiul Alba Iulia întîm- 
pină mari dificultăți în pri
vința aprovizionării cu apă po
tabilă. Pentru a ieși din această 
grea situație, ne-au fost aloca
te importante fonduri, investiție 
în urma căreia debitul de apă 
al orașului se va dubla. Lucră
rile trebuie să fie terminate 
pînă la sfîrșitul anului. Dato
rită ajutorului primit din par
tea tinerilor, datorită faptului 
că, prin munca patriotică, au 
realizat deja un sfert din volu
mul de lucrări planificat, exis
tă premise certe ca orașul să 
primească apa necesară pînă cel 
tirziu la 1 august. Apreciez în 
mod deosebit gestul tinerilor și 
mă folosesc de acest prilej pen
tru a le mulțumi în numele ce
tățenilor.

— Cînd s-a pus problema rea
lizării acestei investiții, a adău
gat Dionisie Heljoni — exista 
o piedică greu de trecut : lipsa 
forței de muncă. Analizînd posi
bilitățile de care dispunem, am 
ajuns la concluzia că tinerii 
municipiului pot să execute, 
prin muncă patriotică, această 
lucrare. Chemarea lansată de

recunoaștem, înseamnă 
mult...
se întîmplă aproape în 
zi, pe șantier au venit, 
a vedea cum 'se desfă-

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita delegației
Partidului Socialist Belgian

în Republica Socialistă
Romania

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, delegația Partidului Socia^ 
list Belgian, condusă de tovarășii 
Edmond Lehurton și Jos Van 
Eynde, președinți ai partidului, 
miniștri de stat, a făcut o vizită 
in Republica Socialistă România 
în perioada 12—19 aprilie a.c.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii J. Ramaekers și A. De- 
rore, membri ai Biroului Națio
nal al P.S.B., senatori, A. Sweert, 
membru al Biroului Național al 
P.S.B., și Robert Urbain, depu
tat.

Membrii delegației au vizitat 
întreprinderi și instituții de in
teres economic și social-cultural 
din municipiul București, din 
județele Timiș, Mehedinți și 
Dolj, s-au întîlnit cu reprezen
tanți ai organelor locale de 
partid și de stat, cu oameni ai 
muncii. Pretutindeni, oaspeții 
belgieni s-au bucurat de o pri
mire cordială, expresie a legă
turilor de prietenie și colaborare 
între popoarele celor două țări.

Delegația Partidului Socialist 
Belgian a avut convorbiri cu o 
delegație a Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân. Din delegația P.C.R. au 
făcut parte tovarășii Manea Mă- 
nescu, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., Ștefan Voi- 
tec, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., Mihai 
Gere, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R., Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

Ambele delegații și-au expri
mat satisfacția pentru evoluția 
favorabilă a raporturilor priete
nești dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist Bel
gian și au hotărit să le extindă 

către Comitetul județean al 
U.T.C. a găsit un ecou puternic, 
in sufletele lor. Ne-am propus 
să avem pe șantier 1 000 de ti
neri dar la inaugurarea lucră
rilor am constatat că au venit 
2 500 ! S-a dovedit încă o data 
că atunci cînd sînt solicitați să 
realizeze ceva util, tinerii nu 
dau înapoi și că atunci cînd 
munca este bine organizată, re
zultatele nu întîrzie să se ara
te. Prin realizările de pină a- 
cum n-am făcut decît să ară
tăm că sîntem capabili de lu
cruri și mai mari.

★

Cu cîteva zile în urmă, pe 
Platoul Romanilor, s-a desfășu
rat o scurtă festivitate. In fața 
tinerilor oonstituiți în careu a 
fost prezentat bilanțul primei 
luni de activitate precum și 
clasamentul brigăzilor angrena
te în întrecere. Pe locul I s-a 
situat, cum era și de așteptat 
brigada Constructorul. Pentru 
hărnicia de care a dat dovadă 
ea a fost distinsă cu trofeul 
„A 50-a aniversare a creării 
U.T.C." — o frumoasă cupă e- 
xecutată de către tinerii de la 
Fabrica „Porțelanul" și cu Diplo
ma de onoare a Comitetului ju
dețean al U.T.C. Aceeași diplo
mă a mai fost înminată bri
găzii „Horia. Cloșca și Crișan", 
echipelor din anii IC, ID 
(școala profesională de con
strucții). III E (Liceul „Horia, 
Cloșca și Crișan") precum și u- 
nui număr de 10 tineri care 
s-au remarcat printr-o activi
tate cu totul deosebită.

ALEX. BĂLGRADEAN 
Foto : ILEANA TEREK 

și să le diversifice în viitor. In 
acest sens, se vor intensifica 
schimbul de delegații în diferite 
domenii de activitate, contactele 
și consultările, la diferite nivele, 
între P.C.R. și P.S.B.

Reprezentanții P.C.R. și P.S.B. 
au subliniat importanța deosebi
tă pe care o are, în activitatea 
consacrată cauzei păcii și pro
gresului social, dezvoltarea rela
țiilor de colaborare intre parti
dele muncitorești, pe deasupra 
deosebirilor de ordin ideologic 
existente intre ele.

Cele două partide au relevat 
cu satisfacție progresul relațiilor 
dintre România și Belgia. Ele au 
exprimat hotărirea de a acționa 
pentru dezvoltarea colaborării 
româno-belgiene în domeniile 
economic, tehnico-științific, cul
tural. pe toate planurile, fiind 
convinse că aceasta slujește in
tereselor popoarelor celor două 
țări, cauzei înțelegerii și coope
rării în întreaga lume.

Partidul Comunist 
Partidul 
apreciat 
deosebită . ... r___
pentru asigurarea păcii în Euro
pa. în întreaga lume făurirea ți
nui sistem trainic și eficace de 
securitate pe continentul nostru, 
care să conducă la crearea unui 
climat de destindere între toate 
statele europene, la renunțarea 
la forță și amenințarea cu 
forța, la intensificarea rapor
turilor de colaborare, pe pla- 
nuri multilaterale. între aces
te țări. In acest sens. P.C.R. și 
P.S.B. se pronunță pentru pre- 
.gătirea Conferinței consacrate 
securității și cooperării europe
ne. îneît ea să poată avea loc în 
cel mai scurt timp. Ele au subli
niat importanta ratificării grab
nice a tratatelor sovieto-vest- 
german și polono-vest-german.

Părțile s-au pronunțat pentru 
mobilizarea celor mai largi forte 
sociale și politice interesate în 
înfăptuirea securității pe conti
nent.

Subliniind că. în actualele 
condiții internaționale, un rol 
important îl deține dezvoltarea 
unor relații normale intre toa
te țările, fără deosebire de o- 
rînduire socială. în spiritul co
existenței pașnice, cele două 
partide consideră că pentru a- 
ceasta este imperios necesar ca 
Ia baza relațiilor între state să 
se așeze principiile deplinei e- 
galități în drepturi, respectării 
independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în tre
burile interne și avantajului re
ciproc. asigurării dreptului fie
cărui popor de a-?i hotărî el 
însuși destinele. P.C.R. și P.S.B. 
au subliniat, totodată, impor
tanța pe care o are participarea 
activă a tuturor țărilor, fie ele 
mici, mijlocii sau mari, la so
luționarea problemelor majore 
ale contemporaneității, în inte
resul tuturor națiunilor, al cau
zei păcii și progresului.

Ambele partide sînt de părere 
Că realizarea unei păci traini
ce implică luarea de măsuri 
practice, eficiente, pentru re
nunțarea la politica de forță și 
amenințarea cu folosirea forței, 
lichidarea sechelelor războiului 
rece care au dus la divizarea 
lumii în blocuri militare opuse, 
încetarea cursei înarmărilor și 
adoptarea altor măsuri practice 
in domeniul dezarmării, in pri
mul rînd al celei nucleare.

Cu acest prilej, 6-a apreciat 
că o influență decisivă pentru 
însănătoșirea situației interna
ționale ar putea avea stingerea 
focarelor de război și de încor
dare in diferite regiuni ale glo
bului. In legătură cu aceasta, 
cele două delegații sprijină 
dreptul inalienabil al popoare
lor vietnamez, laoțian și cam
bodgian de a decide liber asu
pra propriului lor destin, fără 
nici un amestec din afară.

P.C.R. și P.S.B. iși reafirmă 
simpatia și sprijinul / față de 
lupta popoarelor de pe conti
nentul african, din alte regiuni 
ale lumii, pentru lichidarea do
minației coloniale, apărarea și 
consolidarea independenței na
ționale. sprijinul față de efortu
rile acestor țări pentru dezvol
tare economică și socială, pen
tru lichidarea decalajului care 
le desparte de țările avansate.

Cele două delegații se pro
nunță pentru soluționarea si
tuației din Orientul Apropiat, 
în conformitate cu rezoluția 
Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967, pe care au vo- 
tat-c-Qatit România, cit și Bel
gia.

Vizita delegației Partidului 
Socialist Belgian în Republica 
Socialistă România, întilnirile și 
convorbirile ce au avut loc cu 
acest prilej, care s-au desfășu
rat in spiritul prieteniei și co
laborării reciproc acceptabile, 
au contribuit la aprofundarea 
cunoașterii și înțelegerii reci
proce, la găsirea de noi căi 
pentru extinderea, în continua
re, a raporturilor bilaterale, în 
interesul celor două țări șl po
poare, al mișcării muncitorești 
internaționale, al cauzei păcii și 
înțelegerii între popoare.

Român și 
Socialist Belgian au 
unanim însemnătatea 
pe care o prezintă



Plenara Comisiei
Economice a O.N.U

pentru Europa
VIU INTERES PENTRU MESAJUL TRANSMIS 
DE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
Corespondență de la Gheorghe Cercelescu : în cadrul ședinței 

de miercuri, Plenara Comisiei Economice a Organizației Națiu
nilor Unite pentru Europa, a ascultat cu un viu interes mesa
jul președintelui Consiliului 
România, Nicolae Ceaușescu, 
jubiliară a Comisiei.

In cunsul aceleiași ședințe, au 
luat cuvîntul șefii delegațiilor 
Elveției, Uniunii Sovietice, Or
ganizației Internaționale, a 
Muncii, Belgiei, Italiei, Cipru
lui, Austriei, Olandei, Greciei, 
Spaniei, R.S.Ș. Ucrainene, 
Bulgariei, Albaniei și Româ
niei. . . c

în intervenția sa, șeful dele
gației române, Gheorghe Gaston 
Marin, președintele Comitetu
lui de Stat pentru Prețuri, a 
adus un omagiu activităților 
Comisiei, puse în slujba apro
pierii și a unei mai bune înțe
legeri între țările continentului 

Vorbitorul a arătat că orien
tarea activităților Comisiei spre 
domenii de importanță majoră 
— cum ar .fi multiplele aspecte 
ale schimburilor comerciale, ale 
cooperării industriale și tehnice 
ca și studierea perspectivelor 
evoluției situației economice în 
țările europene — are drept 
scop final apropierea niveluri
lor de dezvoltare ale țărilor 
membre, lărgirea raporturilor

de Stat al Republicii Socialiste 
adresat participanților la Sesiunea

economice. Referindu-se la e- 
voluția și stadiul actual al co
merțului intereuropean, repre
zentantul român a spus că a- 
cesta ilustrează faptul că flu
xurile de mărfuri se află încă 
limitate de practici, restrictive 
și protecționiste.

în continuare vorbitorul a 
declarat delegația română 
consideră că nu se poate con
cepe exercitarea funcțiilor și 
realizarea obiectivelor viitoare 
fără participarea, cu drepturi 
depline, la activitățile Comisiei 
a Republicii Democrate Ger
mane, țară europeană dispunînd 
de un important potențial e- 
conomic. tehnic și științific.

După citirea mesajului adre
sat participanților de către to
varășul Nicolae Ceausescu, și 
rostirea cuvîntării, șefii unor 
delegații au venit la masa de
legației române și l-au felici
tat pe tovarășul Gheorghe Gas
ton Marin pentru mesaj și cu- 
vîntare.

asupra R.D. Vietnam.

S.U.A. — Aspect din timpul unei recente demonstrații desfășurate la Washington, 
apropierea Casei Albe. Pârtiei panții au protestat împotriva bombardamentelor americane

Succese ale forțelor 
patriotice sud-vietnameze

LUCRĂRILE CONFERINȚEI UNCTAD și cambodgiene
DE REZOLVAREA PROBLEMEI

SUBDEZVOLTĂRII DEPINDE PACEA
In ■ cursul nopții de 

marți spre miercuri, for
țele patriotice din Viet
namul de sud au lansat 
atacuri asupra unor po
ziții ale trupelor admini
strației de la Saigon, am
plasate la numai 37 kilo
metri de acest oraș.

rezistență 
Canibodgia 
dimineața

Forțele de 
populară din 
au lansat, în 
zilei de 19 aprilie, un pu
ternic atac asupra poziți
ilor deținute de trupele 
regimului Lon Noi în o- 
rașul Kompong Trabek, 
situat la 80 kilometri sud- 
est de Pnom Penh.

• Guvernul Danemarcei s-a 
pronunțat miercuri pentru înce
tarea imediată a bombardamen
telor aviației Statelor Unite a- 
supra Republicii Democrate 
Vietnam și pentru retragerea tu
turor trupelor străine din Viet
namul de sud — relatează agen
ția Associated Press. Ministrul 
de externe danez, Knud B. An
dersen, a declarat în fața Fol- 
ketingului (Parlament) că gu
vernul său se alătură „unor largi 
pături ale opiniei publice ame
ricane", cerînd încetarea bom
bardamentelor. „Mari pierderi 
umane și materiale, precum și 
îngrozitoare distrugeri sînt con
secințele imediate ale încercării 
de a forța o rezolvare militară a 
unei probleme care trebuie solu
ționată politic", a spus ministrul 
danez.

CUVINTAREA ȘEFULUI DELEGAȚIEI ROMANE
Luînd cuvîntul în ședința de 

miercuri a celei de a IlI-a Confe
rințe a Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare conducăto
rul delegației române, Nicolae M. 
Nicolae, ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exterior, 
a exprimat președintelui Salvador 
Allende, guvernului și poporului 
chilian, sentimentele de gratitu
dine ale delegației pentru exce
lentele condiții create desfășurării 
lucrărilor Conferinței. El a arătat 
apoi că guvernul român atribuie o 
mare importanță celei de a treia 
sesiuni a U.N.C.T.A.D., căreia ii 
revine un rol însemnat în identifi
carea căilor și mijloacelor de 
transformare a comerțului inter
național într-un instrument eficace 
al dezvoltării economice mondiale, 
în primul rind a țărilor în curs 
de dezvoltare. Astăzi, a spus 
vorbitorul. abordăm problema 
subdezvoltării în termeni eco
nomici, politici și morali, ca pe 
una din acele probleme mari și 
grave, de a căror rezolvare de
pinde pacea, progresul și prospe
ritatea întregii omeniri. Necesita
tea lichidării subdezvoltării, a ma
rilor decalaje dintre țările avan
sate și cele în curs de dezvoltare, 
nu s-ar fi imprimat în conștiința 
mondială, dacă numeroase po
poare nu și-ar fi luat soarta în 
propriile lor mîini, dacă sute de mi
lioane de oameni nu s-ar fi trezit 
la viața națională de sine stătătoaT 
re, dacă epoca noastră mar fi 
marcată de creșterea continuă a 
forțelor care aspiră spre o dezvol
tare independentă, spre progres 
social.Este timpul ca în abordarea pro
blemelor subdezvoltării să se pro
ducă o schimbare hotărîtă, să se 
treacă la acțiuni practice de mare 
anvergură, în vederea sprijinirii 
eforturilor țărilor în curs de dez
voltare, la înfăptuirea programului 
de măsuri cuprinse în strategia 
celui de-al doilea Deceniu al dez
voltării, la care țările avansate sînt 
chemate să-și aducă o contribuție 
substanțială.

în problemele aflate în dezba
terea Conferinței, Republica Socia
listă România a acționat cu 
nedezmințită consecvență pentru 
realizarea marilor obiective ale 
U.N.C.T.A.D. Această poziție de
curge logic din dezvoltarea social- 
economică a României.

într-un termen istoric scurt, țara 
noastră a obținut realizări de sea
mă in propășirea sa economică. 
Totuși, datorită stării de înapoiere 
de la care a pornit, România nu 
numai că rămîne separată prin- 
tr-un important decalaj de țările 
industrializate, dar în tot cursul 
perioadei postbelice a întîmpinat 
și continuă să întimpine -și; astăzi 
dificultățile cu care sînt confruntate 
celelalte țări în- curs de dezvoltare. 
De aceea, poporul român face, în 
continuare, eforturi considerabile 
pentru dezvoltarea șa economică.

în continuare, șeful delegației 
române a spus că, țară socialistă 
în curs de dezvoltare'. România a 
acționat în mod constant pentru 
elaborarea de programe multilate
rale de sprijinire a eforturilor sta
telor în curs de dezvoltare.

Identificîndu-se ' 6u ’ aspirațiile 
fundamentale ale* țărilor în curs 
dă dezvoltare, România își exprimă 
adeziunea la obiectivele și cerin
țele conținute în Declarația dg la 
Lima elaborată de., „Grupul c.elor 
77“, care exprimă, în. fapt, propri
ile sale cerințe și preocupări — a 
spus în continuare vorbitorul.

Apoi, vorbitorul a expus poziția 
țării noastre în cîteva probleme 
aflate în atenția Conferinței. Cău
tarea și găsirea unor-soluții' viabi
le multiplelor prdbJeYhe' ce șe pun 
pe planul colaborării internaționale 
sînt de neconceput fără- partici
parea directă a țărilor în curs de 
dezvoltare, care constituie' marea , 
majoritate a ștsjțglor — a
spifs el.

îmbunătățirea mecanismului co- ; 
mercial internâțiâ'ftal trebuig.să fie ’ 
subordonată instaurării unei di
viziuni internaționale a muncii mai « 
raționale șl echitabile, Care să 
ofere tuturor țărilor în curs de 
dezvoltare, indiferent de orîndu- 
frea lor socială sau zona geografi
că. posibilitatea de a-și pune cît 
mai bine în ------ 1 -

ționale, de a-și diversifica econo
mia. de a avea un acces mai larg 
pe piețele țărilor dezvoltate și de 
a-și accelera, astfel, creșterea eco
nomică.

Paralel cu intensificarea efor
turilor proprii ale fiecărei țări în 
curs de dezvoltare și cu adoptarea 
de măsuri eficiente în sprijinul co
merțului lor exterior, este necesar 
să crească volumul și să se îm
bunătățească substanțial condițiile 
ajutorului financiar acordat de 
țările dezvoltate din punct de ve
dere economic.

Considerăm, a spus în încheiere 
conducătorul delegației române, că 
este necesară perfecționarea me
canismului existent, astfel îneît 
U.N.C.T.A.D. să devină un orga
nism eficient de negociere și ac
țiune, un veritabil fdr de promo
vare a comerțului' international și 
dezvoltării economice.

Trebuie să se realizeze universa
litatea deplină a Conferinței. Toate 
țările au dreptul șă participe, în 
condiții de egalitate, la lucrările 
Conferinței și organismelor sale. 
Datorită hotărîrii de mare impor
tanță politică prin care au fost 
restabilite drepturile legitime ale 
R.P. Chineze la O.N.U., la confe
rința noastră participă, pentru 
prima oară, delegația acestei țări.

Pasul următor, care se impune 
a fi realizat neîntîrziat, constă în 
curmarea politicii discriminatorii 
care împiedică R. D. Germană, 
R.P.D. Coreeană și R.\ D. Vietnam 
să-șl aducă contribuția la dezba
terea și rezolvarea problemelor ce 
se află în atenția U.N.C.T.A.D.

Bazele deținute de , efectivele 
militare saigoneze la Lai Khe și 
în provincia Kontum, precum 
și fortificațiile de care acestea 
dispun în orașul Ben Cat au 
fost, de asemenea, bombardate 
de patrioți.

în același timp, în urma pu
ternicelor atacuri lansate de 
detașamentele F. N. E. asupra 
pozițiilor inamicului, în provin
cia Binh Dinh, trupele saigoneze 
se afla într-o situație tot mai 
dificilă. Potrivit relatărilor a- 
genției United Press Interna
tional, unitățile F.N.E. au pre
luat controlul asupra tuturor 
localităților din provincia Binh 
Dinh. situate la nord de orașul 
An Loc, eliberat de patrioți cu 
mai bine de o săptămînă în 
urmă.

Cu sprijinul forțelor armate 
populare de eliberare, numeroși 
locuitori din diverse provincii 
ale Vietnamului de sud, obligați 
de administrația saigoneză să 
trăiască în așa-zisele ,.sate stra
tegice" — adevărate lagăre de 
concentrare — s-au ridicat la 
luptă împotriva regimului de 
la Saigon — relatează agenția 
Eliberarea. în cursul lunii apri
lie, arată agenția, aproxima
tiv 40 000 de localnici din pro
vinciile Binh Dinh, Quang 
Nam, Quang Ngai, Dar Lac și 
Gia Lai, care au participat la 
asemenea acțiuni împotriva ad
ministrației de la Saigon, 
reușit să se elibereze.

au

Un purtător de cuvînt al ad
ministrației Lon Noi a declarat 
că efectivele militare ale aceste
ia, dislocate la Kompong Tra- 
bek, se află într-o situație difi
cilă și că unități saigoneze au 
fost trimise în sprijinul lor.

Tot în ultimele 24 de ore. for
țele patriotice khmere au supus 
unor intense atacuri fortificați
ile deținute de trupele inamice 
în capitalele de provincie Svay 
Rieng și Prey Veng. situate, de 
asemenea, în regiunea sud-es- 
tică a Cambodgiei. Ca și Kom
pong Trabek. aceste orașe sînt 
străbătute de una dintre princi
palele căi de comunicație cam
bodgiene — șoseaua nr. 1 — care 
face legătura între Pnom Penh 
și Saigon,

Agenția khmeră de informații 
— A.K.I. — a difuzat un bilanț 
al noilor succese obținute de 
forțele armate naționale de eli
berare în cursul atacurilor lan
sate asupra pozițiilor trupelor 
administrației Lon Noi în pro
vinciile Kompong Cham. Svay 
Rieng și Kampot, arătînd că pa- 
trioțiî au scos recent din luptă 
alți aproximativ 250 de militari 
inamici și, totodată, au distrus 
sau capturat cantități însemnate 
de arme și muniții. Aceeași a- 
genție informează că. de la sfîr- 
șitul anului trecut pînă în luna 
februarie a.c., peste 1 000 de 
militari au dezertat din rîndu
rile trupelor regimului de la 
Pnom Penh.

• Secretariatul Uniunii Inter
naționale a Studenților a adre
sat președintelui S.U.A.. Richard 
Nixon, o telegramă în care con
damnă cu fermitate recentele 
bombardamente ale aviației a- 
mericane asupra teritoriului 
R.D. Vietnam și cere încetarea 
imediată a acestora și retrage
rea ' * ............................
lor

trupelor S.U.A. și ale aliați- 
lor din Vietnamul de Sud.

Tn capitala Suediei a avut 
o demonstrație ie protest 

împotriva reluării 
mentelor asupra ...................
R.D Vietnam. Participanții pur
tau drapele ale Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul 
de sud și pancarte cerînd retra
gerea tuturor forțelor americane 
din Asia de sud-est.

loc
bombarda- 
teritoriului

• Guvernul Finlandei a dat 
publicității o declarație în care 
se pronunță pentru reluarea 
convorbirilor de la Paris în pro
blema vietnameză. Exprimîn- 
du-și neliniștea în legătură cu 
urmările pe care le-ar putea a- 
vea agravarea situației militare 
în Asia de sud-est, guvernul 
finlandez declară că a sosit tim
pul. după zece ani de război ne
întrerupt. ca ponorul vietnamez 
să-și poată edifica în liniște 
țara.

valoare resursele na-

Procesul de la
San

Tn favoarea 
securității și 
cooperării în 

Europa
REUNIUNEA DE LA 

BRUXELLES
• în zilele de 18—19 apri

lie a.c., la Bruxelles a avut 
loc reuniunea Comitetului de 
inițiativă al Adunării repre
zentanților opiniei publice 
pentru securitate și coope
rare europeană.

Reuniunea — la care au 
participat reprezentanți din 
25 de țări europene — a exa
minat probleme privind or
ganizarea eforturilor opiniei 
publice în vederea promovă
rii păcii, securității, coope
rării și înțelegerii între po
poarele europene. Totodată, 
au fost adoptate recomandări 
privind pregătirea, conținu
tul și organizarea practică a 
Adunării reprezentanților o- 
piniei publice pentru securi
tate și cooperare europeană, 
care va avea Ioc la Bruxel
les, între 2—5 iunie a.c.

Din România, la lucrările 
reuniunii a participat tova
rășa Constanța Crăciun 
membru al Consiliului . Na
țional al Frontului Unității 
Socialiste.

MĂSURI 
REPRESIVE 

ÎN URUGUAY
Armata și poliția Uru

guayans au recurs la am
ple măsuri represive după 
declararea „stării de răz
boi" sub pretextul deju- 
cării acțiunilor desfășu
rate de grupurile de gue
rilă „Tupamaros".

După cum relatează agenția 
Pren<sa Latina, forțe militare au 
atacat sediul unei organizații 
locale din Montevideo a Parti
dului Comunist din Uruguay, 
ucigind șapte persoane și ră
nind alte trei. Comunicatul o- 
ficial al guvernului nu preci
zează circumstanțele în care 
s-a produs acest atac.

Agenția Prensa Latina rela
tează că aproximativ 100 000 de 
oameni ai muncii au organizat o 
amplă manifestație în semn de 
protest împotriva acțiunilor fără 
precedent ale armatei împotriva 
elementelor de stînga. In fața 
mulțimii îndoliate, care a con
dus pe ultimul lor drum pe cei 
uciși, au luat cuvîntul Liber Se- 
regni. liderul grupării forțelor 
de stînga „Frente Amplio". și 
Jose D’Elia, președintele Orga
nizației naționale a sindicate
lor (C.N.T.). Demonstrația s-a 
desfășurat sub semnul unității 
în lupta pentru a bara calea fas
cismului.

Senatorul Enrique Rodriguez 
a denunțat în Congres campania 
de represiuni și actele crimi
nale ale poliției.

Organizația Națională a sindi
catelor a chemat la o grevă de 
24 de ore în semn de protest 
față de măsurile represive ale 
guvernului.

Cuvintarea 
președintelui 

Mexicului

„Șoimii finlandezi" 
la București

Tntr-una din sălile hotelului „Athenee Palace" din Capitala 
își desfășoară lucrările un seminar organizat . de , mișcarea 
pionierească „Șoimii finlandezi", cu sprijinul Mișcării interna
ționale „Șoimii" (I.F.M.—S.E.I.). Printre participant;! la această 
manifestare se află Miguel Angel Martinez, secretar general 
a| I.F.M.—S.E.I., llpo Rossi, secretar general al „Șoimilor fin
landezi" și livo Salmi, coordonatorul seminarului, cărora ne-am 
adresat cu rugămintea de a ne acorda un scurt interviu. 
Oaspeții au dat curs cu amabilitate solicitării noastre.

— Pentru început 
v-am ruga să ne spuneți 
cîteva cuvinte despre 
scopul > pe care și l-a 
propus acest seminar...

— Periodic — ne-a răspuns 
livo Salmi — organizația noas
tră desfășoară asemenea acțiuni 
urmărind punerea la punct a 
programului de activități, schim
buri de experiență și exprima
rea opiniilor privind îmbunătă
țirea și elaborarea planurilor^ 
noastre viitoare. Prezentul se-a 
minar își va derula lucrările pe 
durata a 6 zile. în prima zi. 
Miguel Angel Martinez ne va 
face o expunere asupra activi
tății și contactelor pe care 
I.F.M. — S.E.I. le-a desfășurat 
pe plan internațional în ultima 
perioadă. Vom purta discuții a- 
supra acestei activități, vom 
pune întrebări. în următoarele 
zile, ne vom strădui să supunem 
atenției o serie de probleme — 
cele mai multe cu aspect educa
tiv — cu care am fost confrun
tați în perioada care s-a scurs 
de la ultima noastră întîlnire.

— Cei prezenți la București — 
intervine llpo Rossi — alcătuiesc 
Comitetul Central al organizației 
noastre — în număr de circa 50 
— principalii săi activiști ; ei 
sînt în cea mai mare parte mun
citori sau învățători, oameni, 
care după încetarea activității 
lor profesionale, își dedică restul 
timpului educării tinerei gene
rații, pentru formarea la copii a 
unor deprinderi necesare ca vii
tori făuritori ai unei societăți 
mai bune, în concepția noastră, 
socialistă.

— De ce ați ales Ca
pitala noastră drept loc 
de desfășurare a acestui 
seminar ?

— în primul rînd — a declarat 
llpo Rossi — aș vrea să spun că 
este prima asemenea manifes
tare care nu se ține în Finlanda.

știu, copii finlandezi urmează a 
fi oaspeți-ai unei tabere de pe li
toralul românesc. Seminarul ac
tual cuprinde, de asemenea, vizi
te in mijlocul pionierilor, con
vorbiri. schimburi de experiență 
cu conducători ai organizațiilor 
de pionieri și tineret din Româ
nia. Apreciem că stadiul rela
țiilor noastre permite un dialog 
fructuos, reciproc avantajos.

— Puteam foarte lesne să or
ganizăm o întîlnire aici, la Bucu
rești, cu participarea doar a vîr- 
furilor conducătoare ale „Șoimi
lor finlandezi", ne-a spus Mi
guel Angel Martinez. Dar, după 
părerea noastră, cu cît schimbu
rile internaționale îmbracă un 
caracter de lucru cit mai con
cret, cu cit un număr mai mare 
de oameni au prilejul să cunoas
că direct o anumită experiență, 
sâ judece la fața locului, cu 
atit mai ușor se poate găsi un 
limbaj comun care să servească 
înțelegerii și cooperării, priete
niei, Iată de ce Mișcarea inter
națională „Șoimii" a sprijinit 
inițiativa organizației finlandeze. 
M-a bucurat alegerea locului de 
desfășurare, deoarece am avut 
plăcerea să descopăr aici, la 
dumneavoastră — unde mă aflu 
pentru a treia oară — o dorință 
sinceră, reală de contacte și dis
cuții, o dorință de împărtășire a 
experienței proprii, de a asculta 
cu atenție și respect din expe
riența altora.

— în sfîrșit, o ultimă 
întrebare. Cum apreciați 
relațiile dintre organiza-) 
ția dumneavoastră și or
ganizația pionierilor ca 
și cu U.T.C. din Româ
nia ?

Ne-a răspuns Miguel 
Angel Martinez :

— Ne interesează experiența 
organizațiilor de pionieri și tine
ret din România nu numai prin 
prisma activității noastre inter-

Un om într-un căru
cior de invalid, 
paralizat de la 
mijloc în jos, de
pune mărturie : 
„Fusesem luat os- 

tatec de Jonathan Jackson și 
de alți trei negri care pătrunse
seră cu forța armelor în incinta 
tribunalului. împreună cu mine 
se afla și judecătorul Harold 
Hăley, ucis mai tîrziu. în schim
bul nostru trebuia eliberat Geor
ge Jackson și încă doi militanți 
negri. Fleeta Drumgo și John 
Clutchette numiți și „Soledad 
Brothers", învinuiți de a fi ucis 
un paznic alb la închisoarea So
ledad. Am profitat de faptul că 
în încăierare Jonathan Jackson 
a fost rănit la brațul drept și 
a scăpat pușca. M-am repezit 
și am început să trag în cei pa
tru negri care ne luaseră osta- 
teci. Am tras mai multe gloanțe 
cu care i-am nimerit pe toți. 
Jonathan Jackson a murit ime
diat. Am strigat atunci poliției 
care tocmai sosise la locul inci
dentului să nu mai tragă pentru 
că nu mai era nevoie, victimele 
erau imobilizate. în cîteva se
cunde m-am trezit totuși cu o 
împușcătură în șale care mi-a 
distrus o porțiune de coloană și 
m-a lăsat infirm de amîndouă 

. picioarele". Aceasta a fost măr
turia unui martor ocular în le- 

. gătură cu cele întîmplate la în
chisoarea San Quentin, la 7 au
gust 1970. El este martor guver
namental, ofițer de poliție și se 
numește Gary Thomas. Mărtu
riile acestea i-au fost solicitate 
în cadrul procesului intentat mi
litantei de culoare, Angela Da
vis, fostă profesoară de filozo
fie la Universitatea californiană

din Los Angeles, concediată în 
două rînduri pentru „vina" de a 
fi membră a partidului comu
nist și de a fi apărat drepturile 
negrilor americani.

Procesul a început la 27 mar
tie la San Jose, California. Au
toritățile intenționează să inte
rogheze 104 martori, mai mult 
de jumătate fiind polițiști sau 
gărzi ale închisorii. Mai mult de 
400 de reporteri participă la a- 
cest proces care a suscitat un 
viu interes în rîndul populației 
americane, neliniștită de cursul 
Pe care poate să-1 ia procesul 
într-un stat în care forțele ex

tremiste de dreapta s-au pro
nunțat în dese rînduri cu bruta
litate împotriva tendințelor de 
emancipare a. negrilor. Un fapt 
poate părea concludent chiar la 
prima vedere : abia după un an 
și jumătate, curtea a acceptat 
eliberarea pe cauțiune a Ange- 
lei Davis, în schimbul sumei u- 
riașe de 102 500 de dolari, bani 
strînși prin colectă națională și 
prin bunăvoința unei familii de 
fermieri albi, simpatizanți cu 
Angela Davis. Aceștia și-au a- 
manetat pur și simplu singura 
avuție și mijloc de trai pe care 
îl aveau — pămîntul lor.

Nu este un proces obișnuit : 
Angela Davis este binecunoscu-

tă în S.U.A. ca o tînără de 28 
de ani, serios pregătită pe tă- 
rîmul filozofiei, sociologiei și 
limbilor străine, o intelectuală 
cu studii efectuate în Europa, la 
Paris și în R.F. a Germaniei. 
Un astfel de om a făcut o opțiu
ne semnificativă : a intrat în 
Partidul Comunist, a organizat 
celule de militanți negri în San 
Diego — acțiuni care i-au atras 
persecuții de tot felul.

Angela este acuzată de «cri
mă", „răpire" și „conspirație" 
motivate, chipurile, de senti
mentele ei pentru George Jack- 
son pe care ar fi vrut să-1 eli
bereze din închisoare. George 
Jackson era o victimă a acelo
rași forțe conservatoare care nu 
vedeau cu ochi buni activitatea 
sa ne plan politic și social, în 
rîndurile negrilor. Cea mai bună 
dovadă că era nevinovat este 
faptul că tovarășii lui de închi
soare, numiți „the Soledad 
Brothers", Drumgo și Clutchett 
au fost găsiți nevinovați și, în 
consecință, eliberați din închi
soare. foarte recent. în realitate 
Angela Davis este persecutată 
pentru faptul de a fi comunistă 
și neagră. Angela Davis a stat 
închisă un an și jumătate fără 
să existe un cît de slab indiciu 
că ar fi „complotat", că ar fi in- 
mînat armele cu care a fost pre
gătită evadarea Iui George Jack- 
son.

Pe drept cuvînt, Angela Da
vis în cuvîntul său definea ca 
„uluitor de fantastice și absurde", 
acuzațiile care i se pun în spi
nare. adăugind că declarațiile a- 
cuzării dovedesc că „acest caz 
este cu lotul lipsit de substanță, 
dator conjuncturii politice din 
California presupunerilor și spe
culațiilor... o rețea-labirint de a- 
precieri false".

Se apreciază că procesul va 
dura un timp foarte îndelungat 
depășind poate șase-șapte luni, 
în S.U.A. persistă dubii serioa
se în privința unui proces echi
tabil de care ar putea să aibă 
parte Angela Davis.

• într-o declarație făcută la 
Radiodifuziunea franceză, Ngu
yen Tlii Binh. ministrul afaceri
lor externe al G.R.P. al Repu
blicii Vietnamului de Sud, a 
subliniat că unități terestre a- 
mericane participă la lupte în 
Vietnamul de sud și a citat, în 
această ordine de idei, batalio
nul nr. 1 al regimentului 196 de 
infanterie ușoară americană, 
care a fost deplasat de la Da 
Nang spre frontul din nord, în 
apropiere de Hue.

• AGENȚIA japoneză Jiji 
Press a anunțat că Henry Kis
singer, consilierul președintelui 
S.U.A. pentru problemele secu
rității naționale, va întreprinde 
o vizită neoficială de patru zile 
în Japonia, incepind de la 8 
mai a.c.

Provocări ale elemente
lor de extremă dreaptă 
împotriva unor partide 

politice din R.F.G.

P TNA TOPOR

în ultimele zile, elemente de 
extremă dreaptă din diferite 
localități vest-germane s-au de
dat la provocări împotriva par
tidelor politice și organizațiilor 
obștești care se pronunță pen
tru ratificarea tratatelor înche
iate de R. F. a Germaniei cu 
U.R.S.S. și Polonia.

Astfel, în cartierul hambur- 
ghez Altona, elemente neona
ziste au încercat să incendieze 
un birou raional al Partidului 
Social-Democrat, provocarea a- 
vînd loc la cîteva zile după ce, 
în alt cartier al orașului, a 
fost incendiată clădirea organi
zației raionale a P.C. German. 
La Hanovra, în timpul unei a- 
dunări, un grup de adepți ai 
organizației neonaziste „Acți
unea de rezistență" au atacat 
sediul organizației P. C. Ger
man din landul Saxonia Infe
rioară. în urma acestui act - și 
a altor provocări similare, con
ducerea organizației districtu
ale a P.C. German a adresat mi
nistrului de interne al landului 
o scrisoare, cerîndu-i să ia mă
surile necesare pentru curma
rea atacurilor forțelor revan
șarde.

Președintele Mexicului, Luis 
Echeverria, aflat într-o vizită 
oficială în Chile, s-a pronunțat, 
într-o cuvîntare rostită în Con
gresul chilian, pentru stabilirea 
unui sistem democratic în pro
movarea relațiilor internaționale, 
informează agenția Prensa La
tina. într-un astfel de sistem, a 
spus el, „trebuie exclusă politica 
de hegemonie, a împărțirii în 
sfere de influență, a echilibrului 
bazat pe teroare, pe intervenție 
politică și subjugare economică". 
Politica monopolurilor barează 
calea spre modernizarea societă
ții și pronunțarea de sine stătă
toare pentru un regim politic 
corespunzător intereselor națiu
nilor respective, a declarat Eche
verria.

Aceste seminarii, fiind organiza
te de conducerile naționale, se 
desfășoară în țara respectivă. 
De astădată am ales România. 
De ce ? Un răspuns implică 
două părți. Cred că pe de o par
te trebuie menționat interesul pe 
care organizația noastră îl poar
tă intensificării relațiilor sale cu 
organizații de copii, cu tineretul 
altor țări, fiind convinși că în 
acest sens facem un lucru bun, 
util. Apoi, pe de altă parte dacă 
am decis să ținem întîlnirea 
noastră actuală în afara Finlan
dei, am ales România, date fiind 
legăturile prietenești, multila
terale. existente între popoarele 
și țările noastre. între organiza
țiile similare din Finlanda și 
România, interesului manifestat 
de noi față de țara dumneavoas
tră.

— Noi cunoaștem cite ceva 
din activitatea organizațiilor de 
pionieri, de tineret din Româ
nia — adaugă livo Salmi. Anul 
trecut un grup de copii din țara 
dumneavoastră au participat Ia 
o tabără internațională din Fin
landa ; în acest an, după cite

naționale, dar și în măsura in 
care, in condițiile țărilor noastre, 
al abordării lor concrete. ea 
poate fi urmată. Pornind de la 
aceste lucruri avem contacte cu 
conducerea organizației, cu pio
nierii de la dumneavoastră. A- 
vem cu pionierii din România 
relații mai mult decît cordiale. 
Pentru a ne referi și la legăturile 
noastre cu U.T.C. aș dori «ă 
menționez că printre membrii 
organizației noastre, se află, cu 
diferențe de Ia țară la țară, 
membri-adolescenți pinâ Ia 
lfi—18 ani. în acest context, noi 
am putut stabili raporturi ami
cale și cu U.T.C., in special în 
ceea ce privește activitatea or
ganizației dumneavoastră de ti
neret pe linie educativă, spre 
exemplu, în rîndurile celor mai 
tineri membri ai săi. Sînt con
vins că în viitor cooperarea 
noastră se va intensifica, prin 
găsirea unor noi forme de cola
borare. cum ar fi schimburi de 
delegații, de informații, etc.

Interviu realizat de
IOAN TIMOFTE

• LA RAWALPINDI s-a a- 
nunțat că, în conformitate cu 
prevederile constituției provi
zorii a tării, adoptată de Adu
narea Națională pakistaneză, 
președintele Zulfikar Aii Bhutto 
și membrii guvernului său vor 
depune, la 21 aprilie, jurămîn- 
tul oficial pentru funcțiile pe 
care le dețin. Reuniunile celor 
patru adunări provinciale, pro
gramate pentru vineri, au fost 
amînate pînă Ia 2 mai, în ve
derea acestei ceremonii.

Potrivit agenției France 
Presse, constituția provizorie 
a Pakistanului prevede ca pre
ședintele tării să fie asistat de

La Helsinki s-a încheiat , 
congresul Uniunii socialiste : 
a studenților din Finlanda, 
care reunește organizațiile 
studențești progresiste din a7 
ceasta țară. Timp de două 
zile, delegații au discutat 
probleme ale activității stu
dențești. precum și proble
me internaționale actuale. 
Congresul s-a pronunțat pen
tru un sistem trainic de 
securitate în Europa și pen
tru convocarea conferinței 
general - europene pentru 
securitate și colaborare.

EVOLUȚIA
NAVEI

slc|ulr|t
un vicepreședinte, ales pentru 
cinci ani, și de un Consiliu de 
Miniștri, numit de el și respon
sabil numai în fața sa. La rîn
dul ei. Adunarea Naționa’ă 
este aleasă pentru o perioadă 
de cinci ani și are o dublă com
petență — constituantă și legis
lativă.

După incidentele dintre 
Irak și Iran

• „IRANUL este gata să an
gajeze negocieri cu Irakul, ori
unde și oricînd" — a subliniat 
ministrul iranian al afacerilor 
externe, Ăbbas Aii Khalatbary, 
într-un interviu publicat de co-*  
tidianul „Kayhan" și reluat de 
agenția France Presse.

După cum s-a anunțat, săptă- 
mîna trecută au fost semnalate 
incidente la frontiera dintre cele 
două țări.

Conferința Partidului 
Congolez al Muncii
• LA BRAZZAVILLE s-au 

încheiat lucrările primei Con
ferințe naționale a Partidului 
Congolez al Muncii și a orga
nizațiilor sale de masă. Cei 
peste 500 de delegați au apro
bat în unanimitate proiectul de 
program al P.C.M., în care se 
reafirmă linia de dezvoltare ne- 
capitalistă a tării, și s-au pro
nunțat pentru o discuție largă 
a acestuia în toate organizațiile 
de bază ale partidului.

Vorbind la încheierea lucră
rilor, comandantul Marien 
N’Gouabi, președintele C.C. al 
P.C.M.. președintele Republicii 
Populare Congo, a reafirmat 
solidaritatea țării sale cu toate 
popoarele care luptă împotriva 
agresiunii imperialiste.

„APOLLO -16"
Cei trei astronauți de pe nava 

spațială „Apollo-16“, Young, 
Duke și Mattingly, au încheiat 
miercuri la ora 12,10 (G.M.T.)
cea de a treia perioadă de odih
nă de la începutul misiunii lor 
selenare, fără intervenția cen
trului de control de la Houston. 
Specialiștii N.A.S.A. au afirmat 
că aceasta a fost ziua cu progra
mul cel mai încărcat de pînă a- 
cum. la ora 22.23 (G.M.T.) fiind 
realizată înscrierea navei pe o 
orbită circumlunară. Joi la 
21.41 (G.M.T.) este programată 
aselenizarea astronauților Young 
si Duke, în apropierea crateru
lui lunar Descartes.

Ca moment mai important din 
desfășurarea zborului navei în 
cursul zilei de miercuri, poate fi 
menționată ieșirea din zona gra
vitațională a Pămîntului și in
trarea în cea a Lunii, eveniment 
petrecut la ora 5,13 (G.M.T.).

Centrul de control de la Hous
ton a comunicat că miercuri la 
ora 12,40 (G.M.T.). nava spațială 
„Apollo-16“ se găsea la o dis
tanță de 34 700 kilometri de 
Lună și înainta cu o viteză de 
4 020 kilometri pe oră, viteză 
care crește treptat, pe măsura 
apropierii de satelitul natural al 
Pămîntului.
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