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ȘTI I \NI X H \RBU
Uzina Electronica, secția

320 mase plastice

GHFORGHI CIINGXRIV
I Uzina „Republica", secția 

laminoare
I______________

FIECARE MINUT 
FRUCTIFICAT CU 

VALOARE MAXIMA 
PENTRU PRODUCȚIEI
SCRISORI ALE UNOR COLECTIVE DE ÎNTREPRINDERI ADRESATE

COMITETULUI CENTRAL AL P. C. R,
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

• COMBINATUL SIDERURGIC
„GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ" GALAȚI

Pătruns de marea răspun
dere ce-i revine pentru darea 
în funcțiune, la termenele sta
bilite, a obiectivelor Combina
tului siderurgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ de la Galați, 
colectivul de muncitori, ingi
neri și tehnicieni de pe șantie
rele de construcție și unitățile 
industriale ale combinatului, 
în frunte cu comuniștii, și-a 
mobilizat forțele pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor 
încredințate de partid. Bucu- 
rîndu-se de îndrumarea direc
tă a conducerii de partid și de 
stat, avînd asigurat ajutorul

biroului comitetului regional 
de partid, colectivul nostru a 
îndeplinit sarcina de a realiza 
in primul trimestru al acestui 
an peste 20 la sută din planul 
anual de construcții, ritmul in
tens de lucru pe șantiere per- 
mițîndu-ne atingerea unor sta
dii fizice ale lucrărilor care a- 
sigură respectarea termenelor 
de punere în funcțiune a o- 
biectivelor.

Colectivul nostru, acordînd 
întreaga atenție folosirii din 
plin a timpului de lucru, bu-

(Continuare in pag. a lll-a)

TOM IN ' IH <’111 \NU
F.R.B., secția răsucit

I
CONST\NTIN X LAI)

Uzina Hidromecanica Bra
șov, secția strungaric

ELI N A BĂLĂCI
Uzina Electronica, secția

320 maso plastice

II I! CONST \NTIN 
Uzina Electronica, secția 

mecanica
MARIANA OPRESCU

F.R.B., secția ringuri

• UZINA DE CONSTRUCȚII
DE MAȘINI REȘIȚA

Colectîvul Uzinei de con
strucții de mașini Reșița care 
are cinstea de a deține pentru 
a treia oară consecutiv Stea
gul roșu și Diploma de între
prindere fruntașă pe ramură 
în întrecerea socialistă pe 
țară, este hotărît să îndepli
nească și în acest, an. în mod 
exemplar, sarcinile ce îi revin 
din planul de stat Raportăm 
cu satisfacție, că în primul 
trimestru, planul producției 
globale a fost îndeplinit în 
proporție de 100,3 la sută, cel

producției marfă de 102,5 
sută, iar productivitatea

CADRAN J
0 CĂMILĂ

al 
la 
muncii a crescut cu 0,8 la sută 
față de prevederi. Succese 
importante au fost dobindite 
în economisirea metalului, re
ducerea prețului de cost și spo
rirea beneficiilor.

Indicațiile 
P.C.R. din 
constituie 
nostru colectiv un prețios în
drumar în activitatea de or
ganizare științifică a produc
ției și a muncii. In această am
plă acțiune își dau aportul nu
meroși ingineri, economiști, 
muncitori și tehnicieni cu o 
bogată experiență, care anali
zează multilateral posibilită
țile existente de folosire de
plină a capacității de produc
ție și a forței de muncă în ve
derea ridicării eficienței acti
vității economice a uzinei 
noastre.

Plenarei C.C. al 
decembrie 1966 
pentru întregul

(Continuare în pag. a lll-a)

STO
GRĂDINĂ
S-a scris și s-a expli

cat îndelung care este 
rostul și locul unei ima
gini frumoase in locurile 
publice. Si se părea că 
s-a infeies de ce trebuie 
să nu admitem nici un 
rabat artei de gang în 
inițiativa de a decora in
terioare si exterioare 
destinate — într-un fel 
— și exersării simțului 
estetic. Nu mai e un se
cret pentru nimeni că 
decorația rotunjește cre
ația arhitectonică, că un 
amănunt, ridicat la cri
teriul estetic, impune o 
altă comportare. mult 
mai civilizată, omului pa
sager prin locurile bene
ficiare de acestea Și de 
aceea merită aplauze ne
ostenite orice înțelegere

V. ARACHELIAN
(Continuare 

in pag. a lll-a)
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Proletari din toate țările, uniti-vă !

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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SUCEAVA — de Ia co
respondentul nostru).

Trei întreprinderi su
cevene. respectiv Combi
natul de celuloză și hîr- 
tie Suceava, întreprinde
rea forestieră Rădăuți și 
Fabrica de mucava din 
Vama au anunțat îndepli
nirea sarcinilor de plan 
pe primele 4 luni ale a- 
nului.

rea amintită se impun a 
fi consemnate. S-a reali
zat pînă acum 29 
din pianul anual 
ducției globale, 
sută la creșterea 
tivității muncii.

CLUJ (de la corespon
dentul nostru).

întreprinderea de con
strucții și montaje din 
Cluj este de 4 ani conse
cutiv evidențiată pe ra-

la sută 
al pro- 
112 la 
produc- 

600.000
mură. Colectivul de 
muncă al acestei între
prinderi s-a făcut cunos
cut la ridicarea unor im
portante obiective indus
triale (Combinatul de a-

lumină Oradea, Combina 
tu) de celuloză și hîrtie 
Dej, Combinatul de în
grășăminte azotoase Tg. 
Mureș etc>). Succesele 
obținute de întreprinde-

VEȘTI DIN ÎNTRECERE

Distincția
muncii entuziaste

Ici economii la prețul dc 
cost, peste 500.000 lei be
neficii.

Moment din timpul luminării drapelului de organizație fruntașă, 
organizației U.T.C. de la Combinatul chimic din Tîrnăveni

ÎNMÎNAREA DRAPELULUI DE ORGANIZAȚIE FRUNTAȘĂ 
UNOR ORGANIZAȚII U.T.C.

Acum, în preajma aniversării a 45 de ani de la 
crearea U.T.C., în întreaga țară se desfășoară ample 
activități menite să sublinieze semnificațiile eve
nimentului pentru tineret. între acestea, un loc 
deosebit îl ocupă întâlnirile, adunările în cadrul 
cărora mii de tineri iau cunoștință de istoria glo
rioasă a Uniunii Tineretului Comunist creată și 
condusă de partid, de sarcinile ce le revin în vii
tor pentru a-și spori contribuția la dezvoltarea și 
înflorirea patriei socialiste. Tinerii din toate regi- i_ i. «-»u.. e _-.i i unf)r asemenea

regionale do
unile țării s-au înlîlnit în cadrul 
întîlniri cu membri ai birourilor 
partid, cu secretari ai C.C. al 
U.T.C., cu membri ai Biroului și 
Comitetului Central al U.T.C., 
cu activiști de partid și - ai orga
nizației de tineret. De asemenea, 
în întreaga țară au loc adunări 
în cadrul cărora unor organizații 
U.T.C. și tineri li se acordă dis
tincții ale U.T.C. Faptul acesta a 
devenit cu atît mai obișnuit, cu 
cît este firesc ca asemenea mo
mente deosebite din viața unui 
om sau a unui colectiv să fie le
gate de semnificațiile unei ani
versări.

în cadrul unor emoționante 
festivități, celor mai bune orga
nizații U.T.C. din fabrici și uzine

din unități agricole sau comune, în conformitate 
cu noimele prevăzute în Statutul U.T.C., li s-a 
acordat dreptul de a avea drapele proprii. Alte 
organizații U.T.C., precum și un mare număr de 
tineri merituoși, au primit Diploma de Onoare 
a C.C. al U.T.C. în semn de prețuire a activită
ții pe care o desfășoară la locurile lor dc muncă.

Tinerii din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară 
au avut în mijlocul lor pe tovarășul PETRU ENA- 
CHE, prim-secretar al C.C. al U.T.C. care a înmînat

(Continuare in pag. a lll-a)

5 AN! DE LA ÎNCHEIEREA
COOPERA TI VIZĂRII A GRICUL TURI!

In regiunea București 
mănatul porumbului, 
gospodăriile agricole 
stat continuu cu toate 

forțele
Foto: AGEBPRES

extemPora
Wsf ® profesii

ANCHETA
NOASTRA

y'

elev aflat
timpul unei mari hotăriri : alegerea profe-

in preajma examenului de ‘ba-Pentru fiecare 
calaureat. a sosii 
siunii viitoare.

De aceea am și ales un asemenea moment pentru iritîl- 
nirea noastră cu elevii a 25 de clase a Xl-a din liceele ora
șului Brăila Intîlnirea noastră a marcat, evident, dorința 
de a le alia preocupările. Irăminlările. l-am rugai să parti
cipe la ancheta noastră râspunzind următoarelor întrebări :

1. V-ATI ALES PROFESIA? CARE ESTE ACEASTA?
2 CINE V-A AJUTAT ÎN OPȚIUNEA DUMNEA

VOASTRĂ ?
3. CARE SINI CRITERIILE ȘJ CONDIȚIILE PE 

CARE LE CONSIDERAȚI NECESARE AFIRMĂRII 
ÎN PROFESIA ALEASA?

4. DACA NU V-ATI HOTARÎT PENTRU O ANUME 
PROFESIE, CE INTENȚIONAȚI SA FACEȚI DUPĂ 
TERMINAREA LICEULUI ?

Majoritatea răs
punsurilor sînt a- 
firmalive : din 754 
elevi chestionați, 
doar 20 nu s-an 
decis, (B. A. „Mă

gîndesc după ce termin liceul“, 
G. O. „Cred că am să lucrez 
undeva după absolvirea șco
lii“ I).

Preferințele sînt însă dintre 
cele mai diverse. Recordul jp- 
țiunilor este deținut de profe
sia de... profesor (dacă adău
găm și pe acei care intențio
nează să dea examen de ad
mitere la institutele pedagogice 
obținem 265 răspunsuri). Un

număr de 210 tineri urmează 
să se înscrie la facultățile 
tehnice. Școlile tehnice sînt 
preferate de 75 elevi. Un sin
gur elev și-a manifestat do
rința de a îmbrățișa cariera 
ziaristică, tot unul pe cea de 
aviator, trei vor să devină ac
tori, trei filozofi, iar patru ar- 
hitecți.

Destul de interesant este să 
urmărim și un alt aspect al 
problemei : care este raportul 
preferințelor în cadrul specia-

MIHAI STRIMBEI

(Continuare in pag. a 11-a)

S-au împlinit 5 ani de la Se
siunea Extraordinară a Marii 
Adunări Naționale din Aprilie 
1962, cînd, în prezența a 
11 000 de țărani, a fost con
sfințită de la tribuna înal
tului forum, ca urmare a 
terminării cooperativizării a- 
griculturii, victoria deplină și 
definitivă a socialismului la 
orașe și sate. Se încheiase ast
fel eu succes una dintre cele 
mai grele .și mai complexe sar
cini ale revoluției socialiste din 
țara noastră — înlocuirea 
treptată a micii gospodării ță
rănești care făcea cu neputin
ță mecanizarea și organizarea 
pe baze științifice a produc
ției. prin marea producție so
cialistă.

La temelia întregii munci 
desfășurate pentru transfor
marea socialistă a agriculturii 
a stat linia trasată de partid la 
plenara din martie 1949. Apli- 
cînd în mod creator la condi-

Victor Dușa 
vicepreședinte al Consiliului 
Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție

țiile țării noastre învățătura 
marxist-leninistă privind coo
perativizarea agriculturii, par- , 
tidul a desfășurat o activita
te îndelungată și răbdătoare, 
timp de 13 ani, pentru a con
vinge țărănimea muncitoare de 
a trece la marea producție 
cooperatistă.

Munca politică desfășurată 
de organele și organizațiile de 
partid s-a împletit și s-a spri- . 
jinit pe importantele succese 
obținute în dezvoltarea indus
triei. care de-a lungul celor 
13 ani a livrat agriculturii a- 
proape 44.000 de tractoare fizi
ce, circa 22 000 de combine 
pentru păioase, 42 900 de se
mănători și alte mașini agri
cole. La înzestrarea tehnică

s-au adăugat cele 23 miliarde 
lei, fonduri de investiții și cre
ditele importante acordate de 
stat în condiții avantajoase 
pentru dezvoltarea multilatera
lă a producției, întărirea eco
nomică și creșterea averii ob
ștești a cooperativelor agri
cole.

în aceste condiții procesul 
transformării socialiste a a- 
griculturii a fost însoțit, in 
țara noastră de o creștere con
tinuă a producției, în anul 1962 
producția totală de cereale 
fiind cu 5 124 090 de tone mai 
mare decit în anul 1948. îna
intarea treptată, continuă, pe 
măsura creării bazei, tehnice 
materiale necesare, respectarea 
cu strictețe a principiului li
berului consimțămîn.t, conso
lidarea economică-organizato- 
rică a cooperativelor înființa
te, întărirea continuă a.aliajn-

(Continuare in pag. a-lll-a)
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agendă

Aripi tehnice mi-au 
permis, pe nesperate, o 
evadare din îndeletnici
rea cotidiană, iar ieșirea 
din traiectoria diurnă a 
fost îmbogățită cu o în
doită plăcere : am putut 
amnea o privire peste 
tărimurile dintre Olt fi 
Jiu in care ancorează a- 
minfirile copilăriei ni 
toată boaăția lor de 
uni bre dragi. Abia ple
casem din Timișoara și 
stewardesa de pe avio- 
nul YR-IIG ne îndem
na. alaltăieri, să privim 
Referatul : la fine de a- 
priiie — Carpn(ii poartă 
pe creste o zăpadă pură, 
de un alb cum numai in 
imaginația serafică se 
poale obi'nc. M un fii : ce 
îngrămădire de tigrii de 
piatră râmași prin mi
lenii doar cu spinările 
— afară 1 O boare de 
sud. o dungă de suflare 
caldă se oprise in colții 
zăpezilor mulțumită, de
ocamdată. cu ciștiaarea 
pentru primăvară a unor 
povîrnișuri spre Dună
re. Și totul era o pace 
a contrariilor îngemăna
te nevăzut, din inima ei 
cohorind potecile de lut, 
miile de poteci ale Olte
niei, de unde porniră li
păi nd tălpile de țăran 
desculț ale aceluia ce a- 
rea să aibă azi un salon 
sacru fn cel mai mare 
muzeu al artelor moder
ne din New-York.

Speram intr-o traver
sare a T>rgti-Jiului, cum 
scria pe buletinul de in
formații ale navei aerie
ne. și. mai ales, intr-o 
primă vedere din pers
pectiva vulturului a co
lierului care se cheamă 
„Masa tăcerii". Aripile 
purtătoare ne-au dus. se 
pare, ori mai la dreap
ta, ori mai la stingă, și „Intre coloane'

în poezie. Geo Dumitrescu 
ine de foarte departe, din 
dincimi insondabile Istori- 
c.ște ale spiritului românesc, 

situindu-se totodată in orizon
tul celor mal contemporane 
tensiuni sufletești și al cerințe
lor acestora de a se elibera 
prin expresie O mai neaștep
tat de modernă si totuși bă
nuită. necesară fuziune între 
ceea ce cu vorbe searbede de 
al na întrebuințare numim tra
diție și inovație, nu chiar ușor 
s-ar putea afla in momentul 
actual al liricii noastre.

Nevoia de cercuri, ultimul 
volum de versuri al lui Geo 
Dumitrescu. e o împlinire 
exemplară, punctul terminus 
al unui proces de căutări care 
fusese marcat atît de decis 
încă prin juvenilele culegeri 
Aritmetică (1911) si Liberta
tea de a trage cu pușca (1946). 
Răzvrătirea surîz.ălor-sarcas- 
tfCfi ie atunci, — subtil pro
test insolit împotriva celor ce 
socoteau să potrivească zvâc
netul inteligenței umane după 
ritmul „pasului de giscă", — 
putea să pară exercițiul unui 
ins ce se joacă de-a poezia. 
Văzută din perspectiva limpe
zimilor atinse în Aventuri li
rice (1963) și Nevoia de cercuri 
(1966), singulara frondă lirică 
a începuturilor circumscris 
trauma fecundă a unei întregi 
generații. Smulsă pretimpu
riu din evanescența reveriilor 
nemaculate și din macularea 
existențială spre care o împin
geau rîndulelile unui sfîrșit de 
ev, generația lui Geo Dumi
trescu a înregistrat prin cei 
mai autentici reprezentanți ai 
săi o mutație psihică ale cărei 
manifestări abia urmează a se 
studia. Clar e însă (și în afa
ra unor asemenea docte studii) 
un lucru: că ea a traversat 
teafără sufletește fascismul și 
războiul numai întrucît și nu
mai prin acei exponenți ai săi 
care și-au putut integra. — 
regâsindu-1 instinctiv înainte 
de orice ideologie, — ceva din 
complexul mod temperamen
tal al rezistenței la silnicie și 
animalitate, propriu dintot- 
deauna poporului nostru.

Se cheamă acest mod de îm
potrivire „a face haz de ne-

PREMIILE
caz“, adică a domina întîi 
sufletește năpasta, prin luci
ditate persiflatoare, înainte de 
a găsi clipa prielnică anihilă
rii ei <ie fapt ? E foarte pro
babil. Presupune acest mod de 
împotrivire o inestimabilă re
zervă latentă de bun simț, 
probitate, demnitate, — cu fi
rescul lor corolar : superiori- 
talea resimțită neostentativ, 
dar ferm, față de cei certați 
cu asemenea însușiri ? Nimic 
mai sigur, lată de ce. în mo
mentele de cumpănă, „anaba- 
sa" sufletească a poporului 
nostru e și o „catabasă“ întru
chipată specific. Și se poate 
înțelege acum de ce încă în 
primele exerciții lirice ale lui 
Geo Dumitrescu întrevedem o

cund, spre a se Integra în 
permanențele dinamice ale 
spiritualității românești și a 
se converti, de pe această bază, 
in crezul deschis vremurilor 
noi. Un poem ca Despre cer
titudini o simbolic pentru în
tregul proces.

Apărute la distanță de două 
decenii față de erupția lirică 
a începuturilor, volumele A- 
venturi lirice și Nevoia de 
cercuri mențin intacte virtuți
le inițiale, polențîndu-le, de
cani indu-le, valorificîndu-le 
plenar tocmai pentru că le 
fac purtătoarele crezului între
zărit atunci. S-a glosat arhi- 
suficient. — spre a mai stărui 
și noi în aceeași direcție — 
asupra ororii binecunoscute a

mal aspectele aparent discre
ditate, insignifiante, ale vieții 
de aievea sau Intelectuale, mo
rale, afective, făcindu-se ast
fel exponentul acelei ascuți
te cumpăniri a lucrurilor care 
il atașează valențelor celor mai 
verificate ale spiritualității 
noastre de totdeauna. De aici, 
punctul de plecare mai tot
deauna paradoxal al liricii 
sale, din această fecundă îna
intare printre ambiguități (e- 
gal de distanțate de spiritul fi
listin și plaiul simț comun), 
care fac din Geo Dumitrescu 
spiritul cel mal socratic al 
poeziei noastre contemporane. 
Iar punctul de sosire, nu mai 
puțin paradoxal, îl constituie 
— de ce n-am sublinia-o cu

T
C

NIUNII

INERETULUI

OMUNIST
modernă a folclorului. Și de 
cc nu i s-ar recunoaște, dim
preună cu rara capacitate de 
disimulare în scopuri curat 
estetice, și o descendență din 
Caragiale, sau Creangă, sau 
Urmuz ? Voioșia și lipsa to
tală de morgă, simțul absur
dului și al grotescului, deta
șarea aci amuzată, dincolo iro
nică, aiurea de o indignare 
intempestivă (însă temperată 
la timp de un înalt umor In
telectual), compenetrația genu-

PERMANENȚA AUTENTICITĂȚII
expresie a acestei anabase- 
catabase, — „tradițională" în 
sensul cel mai fecund al cu- 
vîntului, chiar dacă, autorul 
o drapa într-o frustețe a ati
tudinilor și expresiei lirice, 
într-o blazare prezumativă și 
în alte intenționalități de ex
plicită ținută „modernistă“. 
Delimilindu-și-le astfel de 
obscurantismul neaoșist, „de 
literatura de goarnă și cădel
niță", — cum a precizat auto
rul la publicarea celui mai 
recent volum, — juvenilele 
Aritmetică și Libertatea de a 
trage cu pușca ne apar repre
zentative pentru momentul 
cind decepția existenițală a 
generației sale atingea gradul 
necesar de paroxism, cel fe-

George Munteanu

Jubileu 
artistic

poetului față de locurile comu
ne ale gindirii și atitudinilor 
existențiale, inclusiv asupra 
înclinației sale statornice și 
atît de moderne, de reconfor
tante pentru cititor, de a ne 
iniția in legătură cu fața as
cunsă a realității. în această 
privință, insă, rămîne încă ne
cesară o precizare : discredi- 
tînd reprezentările, atitudinile, 
credințele pe care inerția, con
veniențele, suficiența găunoa
să le ține în vogă, asigurîn- 
du-le o circulație pe care nu 
o merită, Geo Dumitrescu 
reabilitează statornic — înve- 
derindu-le permanența — toc-

toată tăria ? — calitatea poe
tului de virtuoz al limbii lite
rare contemporane, dezinvol
tura cu care valorifică (func
țional) cele mai neuzitate re
gistre și virtuți ale expresiei, 
capacitatea rar egalată de alții 
de a actualiza neîntrerupt re
zervele imense de sub și 
para-înțelesuri, proprii in cel 
mai înalt grad al limbii ro
mâne. S-au făcut raportări la 
Vi nea și i s-a semnalat, în 
acest sens. o filiație anton- 
panescă Numai în treacăt, 
deși merită o energică sub
liniere. i s-a relevat capacita
tea decantării din perspectiva

n-am pulul deal sa ma 
ytuuesc cu ne ujiuni ia 
t/ti Kuumem uva^upra 
Cucoanei injinuucui — 
ia a ane șue aia iu- 
cresiaiuiu aure Brun- 
cuși și soaie...

x auua privire spre 
tariniunie uimre Ou și 
Jiu mi-a pruejuii-u le- 
leviauncQ repruduand 
pe ecran oaieie și uige- 
ieie cu care-a venii in 
spuie din aeaiurue Hu- 
re-uiui pmu ia Pitești, 
Slenan ai iui Oyrezeuiiu, 
veche cuuufnuiu a iuui- 
toriiur de jrumus. Ae e 
drag batalul acesta care 
a tiivațai meseria de ia 
taiai lui, mare artist al 
tuiului ars, j undea ue-a 
demonstrai de aiuea uri 
— șt-ii expoziții, și ia te
levizor, mie personal și 
acasa, la Olari — cum 
aauna pambttctle poteci
lor tiurezene, cum le în
moaie cu apa, le pune cu 
palmele pe masa Lui ro
tunda și rotitoare și 
scoale din ele lujere de 
frumos. Duse-n tirg la 
Puiuvragi, știu de mic 
cum anuros luturile iui 
a Jtuare proaspata de țin 
și cum anta, încercate 
cu unghia, a izvor trecut 
pe sub bnncovenești 
zidiri.

Meritul de mare artist 
al Lui Ogrezeauu n-ar li 
forma — aici e tradițio
nalist. Strachina e stra
chină și ulciorul e ulcior. 
Nu-i plac abaterile de la 
ceea ce moșii și strămo
șii i-au lasat ca linie ar
monica, volumele. Arta 
lui e smalțul. Cu o u- 
nealtă de două bețe, in 
procesul de geneză al ro
ții, naște lumi de floare 
din culort topite la mo
dul cel mai propriu de 
el însuși dtn gloduri gă
site in ripile din jur.

Azi, la Pitești, Ogre- 
zeanu are prima sa ex
poziție personală, țcind 
il vedem — pe el șt pe 
alții — in expoziții per
sonale, la București ?). 
Au venit, cum ne infor
mează ziarul local, oas
peți din țară și străină
tate să-l vadă, și-au scris 
despre el cuvinte de ma
re laudă.

Noi am vrea să spu
nem că am văzut pe e- 
cran, scos din „gaița" 
lui, un cocoș cu pene de 
smalț alb de-o așa mare 
frumusețe incit avindu-l 
in față iți vine să săruți 
„lutul sfint al Horezu
lui", căruia olarul însuși 
i se-nchină.

EUGEN FLORESCU

Zilele trecute în cadrul unui 
concert festiv, Filarmonica de 
stat „Oltenia“ a sărbătorit două 
decenii de existență.

Bucurîndu-se de colaborarea 
celor mai prestigioși muzicieni 
români și a unora dintre dirijo
rii și artiștii străini care ne-au 
vizitat țara, Filarmonica craio- 
veană a desfășurat timp de 20 de 
ani o vastă suită de activități 
pentru ridicarea vieții artistice a 
orașelor regiunii Oltenia, pentru 
popularizarea valorilor ariei mu
zicale în mase.

de 3 mai se va des- 
aula Academiei una 

mai interesante mani-

L na din echipele de dansuri ale Ansamblului „Perimța"

Simpozion 
național 

de genetică
In ziua 

chide în 
din cele 
festări științifice ale aniloi din 
urmă : cel de al 11-lea Simpo
zion național de genetică orga
nizat de o comisie sub președin
ția acad. Ștefan Milcu.

Zeci de cercetători din cele mai 
diferite institute biologice și me
dicale din toate centrele științi
fice ale țării vor prezenta 101 
referate centrate în junii temei : 
poliploidc, mutații și recombi
nări genetice.

(Urmare din pag. I)

lizării. Aici, lucrurile se com
plică, deoarece mulți ne-au a- 
sigurat câ „îndrăgesc meseria 
de inginer“, dar nu sint de
ciși ce anume să urmeze, 44 
de elevi indicind Institutul po
litehnic dar neputind indica și 
specialitatea.

Predilecția elevilor se în
dreaptă spre facultățile de chi
mie industrială (57), mecanică 
(35), electrotehnică (36), în 
schimb pentru facultatea de 
energetică o singură opțiune, 
iar pentru facultatea de teh
nologia construcțiilor de ma
șini — 5. Aceleași diferențe 
apar și in cadrul medicinei 
(medicină generală — 28. far
macie — 22. medicină veteri
nară — 2 și doar 1 stomatolo
gie).

Așa putem afirma că exișiă 
o afluență pentru o serie de 
profesii (nu întotdeauna justi
ficate). Foarte multe profesii 
însă — unele de mare impor
tanță pentru dezvoltarea eco
nomiei noastre — întruneso 
doar cîleva opțiuni.

I. M.: „Cînd eram 
mică ascultam cu 
atenție explicații
le învățătoarei ; 
dînsa m-a învățat 
să deosebesc bine

le de rău. Am și acum întipă
rită în memorie figura învă
țătoarei care mă urmărește la 
orice pas. Doresc să devin și 
eu învățătoare, să-i învăț pe 
copii să scrie și să citească".

C. S.: „îmi place desenul 
tehnic și vreau să devin pro
iectantă. n-am avut ocazia să 
vizitez încă un asemenea in
stitut dar am văzut la jurna
lele de actualități numeroase 
secvențe cu această muncă".

22 la sută din cei chestio
nați vor urma ceea ce au ho
tărî! părinții. Un număr de 
44 elevi și-au ales profesia in
fluențați de profesia tatălui, 
mamei sau fraților. Conștiința 
propriei înclinații i-a determi
nat doar pe 27 din cei 754 e- 
levi să-și aleagă profesia. Un 
elev a notat chiar în răspun
surile sale „profesia aleasă, 
trebuie să fie aleasă de noi, 
de elevi și nu de părinți" 
(I. M ).

O

PBOFESIE
Un număr de 173 elevi 

au qotal „nimeni nu m-a 
ajutat", Aceste răspunsuri re
levă că nu s-au găsit formele 
cele mai potrivite pentru a-i 
ajuia pe toți absolvenții să-și 
descopere aptitudinile și, in 
funcție de ele, să opteze pen
tru o profesie. Faptul este 
confirmat de acțiunile între
prinse în liceele brăilene in 
vederea „influențării elevilor 
în alegerea profesiei". La Li
ceul nr. 1 de exemplu, in ca
drul lectoratului cu părinții 
s-au ținut expunerile „Viitoa
rea profesie" sau „între aspi
rație și vocație". Efectul prac
tic al acestor acțiuni nu a fost 
marcat în toate răspunsurile 
primite.

Edificatoare sînt în acest 
sens și acțiunile întreprinse 
de organizațiile U.T.C. La li
ceul nr. 1 simpozioanele me
nite să aducă sugestii și să 
înlăture oscilațiile între prefe
rințe, au tratat teme ca „Mun
ca, chestiune de onoare, eroism 
și cinste". „în 
meseriile sînt 
gente și mult 
De asemenea, 
au animat comitetul U T.C. al 
liceului nr. 2, avînd o astfel 
de problemă principală, au 
fost rezolvate formal într-o a- 
dunare generală cu tema „Cu 
toate pînzele sus, spre facul
tate" și un concurs „Cine știe, 
cîștigă“. Acest concurs pro
gramat pentru trimestrul al 
III-lea cu tema „Ce profesie 
ți-aj ales ? De ce ?" urmă
rește cine răspunde mai rapid. 
Acest lucru este cel mai im
portant ?

Salutară este preocuparea 
profesoarei Cornelia Cimpea- 
nu de la liceul nr. 2. Profe
soara a urmărit, în primul 
rînd printr-un chestionar, ca
re sînt preferințele absolven
ților. apoi pe baza răspunsu
rilor primite a angajat dis
cuții cu fiecare elev în parte 
și cu părinții acestora. Așa se 
poate explica faptul că după 
ce majoritatea elevilor clasei 
indicaseră „voi da examen la 
facultatea de istorie din lași", 
fiecare elev, în urma discu
țiilor purtate, a fost determi
nat să mediteze mult mai 
profund la cariera pe care do-

rește sâ o îmbrățișeze și să ia 
o hoiărîre bine gîndilă.

Acțiunea organizată pe oraș 
— „Iniîlnirea elevilor clase
lor a Xl-a cu specialisti din 
diferite domenii“ — nu a pu
tut înlocui Qcțitinile necesare 
pentru a ajuta pe elevi la o 
fermă opțiune. Acest luciu 
trebuie subliniat deoarece niei- 
unul din cele 754 răspunsuri 
primite nu a indicai ajutorul 
primit din partea organizații
lor de tineret. Această 
sențâ trebuie să dea de gin- 
dii comitetelor U.T.C. 
școlile respective.

Aceeași sincerita
te constituie coor
donata principală 
a răspunsurilor 
care indică crite
riile și condițiile 

afirmării în profesia

ab-

din

socialism toate 
utile", ca tan- 
prea generale, 
intențiile care

necesare 
aleasă.

O mare parte din elevi (254) 
au indicat ca o condiție în reu
șita afirmării, pregătirea profe
sională temeinică și continuă.

putea, 
flori, să a- 

mai ve-

diferitelor

Unele răspunsuri sugerează 
gingășia lor spirituală. (G. O. 
„Florile au descrețit fruntea 
oamenilor întotdeauna. Eu am 
iubit florile și cred că termi- 
nind horticultura voi 
prin mii și mii de 
jur oamenii să fie 
se|i"),

Necunoașterea
aspecte pe care le prezintă 
profesiunea aleasă au făcut , a 
multe răspunsuri să indice ca
lități generale, valabile pentru 
oricare profesie (dragoste de 
muncă — 65. putere de mun
că — 74, perseverență — 29), 
iar 54 de elevi nu au putut in
dica nici un răspuns,

Ljpsa de informare asupra 
conținutului profesiei alese a 
făcut posibilă și apariția unor 
răspunsuri ca acesta : „condi
ția să reușești în viață este să 
ai talent oratoric și pasiune" 
(T. M,). „Cu puțină răbdare 
poți ajunge repede un bun in
giner constructor" (M. I.).

Astfel de răspunsuri fac să 
apară necesitatea măririi efor
turilor de către școală, orga
nizația de tineret, organele do 
resort din Ministerul învăță- 
mintului de a găsi metode și 
forme care să informeze pe e- 
levi nu numai asupra numelui 
facultății dar și asupra conți
nutului muncii, calităților și 
condițiilor necesare. Am pu
tea da un exemplu conclu-

dent. în fiecare an elevii din 
Brăila vizitează Combinatul de 
celulozei de la Chișcam, Fiind 
informați asupr 
combinat din : 
vor să 
optat 
trială.

a muncii din
210 elevi care 

se facă ingineri, 59 au 
pentru chimia indus-

Din 754 răspun
suri primite, un 
număr de 20 de 
elevi nu au optai 
încă pentru o pro
fesie.

este tugrijorăloare, 
zintă un număr de 
tru care acțiunile 
nu au avut nicj un 
punsurjle 
opțiunea 
indicind < 
deva".

Cifra nu 
dar repre- 
elevi pen- 
intreprinse 
efect Răs- 

■ lor condiționează 
prin absolvirea școlii 
că vor „lucra un-

★
Școala și organizațiile U.T.C. 

trebuie să desfășoare acțiuni 
care să pună la îndemîna e- 
levilor dalele necesare opțiu
nii. Folosirea unor forme ca
re să stimuleze pregătirea e- 
levjlor („Cel mai bun mate
matician, fizician sau chi
mist al școlii" — Liceul nr. 
1). extinderea activității cercu
rilor pe materii pot constitui 
doar un început.

în plus, acțiunile întreprin
se trebuie să pună accentul 
pe convingerea elevilor asu
pra răspunderii sociale pe 
care o comportă opțiunea lor.

I 
I 
I
I
I 
I
I 
I
1

I 
I
I 
I
«

rilor șl a speciilor realizată de 
pe teritoriul lirismului, logo
direa celor mai neașteptate 
limbaje — iată numai cîteva 
dintre elementele care pledea
ză pentru o asemenea multiplă 
descendență, ilustrată cu de
plină vrednicie, prin faptul de 
a fi adus mai multă realitate, 
prospețime, imprevizibil, 
poezia ultimilor ani.

Voibind de disimularea cu 
precisă intenționalitate artis
tică specifică mai peste tot 
lui Geo Dumitrescu. voiam să 
subliniez jena cu care iși ob
servă el — din prea mare lu
ciditate, discreție și simț al 
ridicolului — propria-i condi
ție de poet. Considerată și in 
genere, dar mat cu seamă de 
la romantism încoace, lirica — 
întrucît e confesiune prin ex
celență — constituie expresia 
cea mai acuzată a impudorii 
sufletești, fie aceasta și de or
dinul sublimității Spre a ate
nua această impresie de impu- 
dicitale poeți romantici prin 
vocație pot tinde spre clasici- 
zare, cum se intimplă în ulti
ma vreme cu Al. Philippide, 
dar pot și sâ braveze propria 
condiție. E tocmai cazul lui 
Geo Dumitrescu. romantic și 
el prin înzestrare nativă, dar 
care a găsit soluția unei mo
dernizări a romantismului 
împinsă pînă la ultimele ei 
consecințe, pînă in punctul din 
care începe să pară un cla
sicism â rebours. adică sâ ob
serve ~lasica „măsură" în ma
niera de a-i asigura un regim 
asa zicînd pe muchie de cu
țit. Poetul se hărțujește ne
contenit pe sine, contrariin-r 
du-și în aceeași măsură și ci
titorii, prin maniera îndrăcită-, 
uneori „parșivă“, în care-și 
„joacă" rolul, prin — spre a 
invoca un argument a) struc
turaliștilor — inepuizabila 
fantezie cu care știe să se fo
losească de principiul „aștep
tării frustale" Poezia sa e de 
o structură neîntrerupt dialo
gată, adresîndu-se unui presu
pus interlocutor sau, adeseori, 
pe rând, mai multora, imagi
nați a fi de calibre intelectua
le sau morale foarte diferite 
(în lipsei acestora, interlocuto
rul indispensabil e propriul 
său alter-ego. proteic și el, 
realizai prin dedublare ironi
că. burlescă. grotescă. dar in 
fond mascînd o conștiință 
dine responsabilă, gravă, ade
seori tragică). Asa înțelege 
Geo Dumitrescu să scape de 
impudicitatea inerentă condi
ției de poet liric, eludîndu-f 
ipostazele dezagreabile prin
tr-o ținută ce vădește un gust 
artistic aproape totdeauna 
fără greș și — efect ultim, 
scontat cu subtilitate — pnten- 
țînd tocmai prin această regie 
complicată virtuțile confvsive 
ale lirismului, asigurînd prin 
caracterul colocvial al versu
lui său, drumuri cele mai ade
seori neașteptate spre inima 
cititorului.

Romantic fiind, Geo Duml- 
trescy, este, în fond, un impe- 
nitent căutălor de absolut, de 
frăgezimi aurorale ale simți
rii, de elevație etică. însă

in

a-

fiind un romantic de o struc-« 
lin A prin excelență modernă, 
cunoscător consumat al tutu
ror tentativelor — și eșecu
rilor — de a căuta absolutul 
în transcendent, in suprareal, 
autorul Nevoii de cercuri stră
mută această căutare in con
tingent, in cotidian. într-aces- 
ta se evidențiază apartenența 
lui organică, de netă origina
litate, la umanismul socialist. 
Aici se verifică rodnicele vir
tuți ale frondei sale lirice, 
care nu și-a atenuat virulența 
de-a lungul anilor, însă și-a 
găsit finalități net superioare 
celor din vremea debutului. 
Discredilind miturile fadelor 
utopii și conveniențe decurgind 
dintr-o imaginație bastardă, 
Geo Dumitrescu creează noi 
mituri, ale cotidianului celui 
mai stringent, asociindu-și mai 
ales aici — și reabilitîndu-le
— reprezentări sau figuri care 
odinioară puteau părea anacro
nice, însă in fapt prefigurau as
pirații devenite azi dimensiuni 
ale realului. Mult comentatul 
și pe drept elogiatul poem fere- 
mia este proiectarea neaștep
tată a atît de oropsitului erou 
din străvechea zicală într-un 
spațiu mitic nu mai lipsit de 
sublimitate decît acela in care 
imaginația populară din veaa 
l-a situat pe legendarul Meș
ter Manole. Figura, donquno- 
tescă la vremea ei. a lui Arhi- 
mede, n-ar mai părea de loo 
astfel, la noi, după cum su
gerează — printr-o savant or
chestrată invocație — poemul 
Nevoia de cercuri, tot cu ații a 
temei elogiat de critică. In 
sfîrșit, spre a mai aminti 
doar un exemplu magistral, 
poemul Clinele de lingă pod, 
înscrie in spațiul mitului o 
piofundă idee contemporană, 
cu loale reprezentările subia
cente luate din cea mai coti
diană stare de lucruri : asfin
țitul luncii epoci de alienare 
si apariția vremii cînd omul 
își poa’e restitui sieși întreaga 
sa umanitate potențială, prin 
suprimarea degringoladei in
terioare și acceptarea conștiin
ței drepi auxiliarul cel mai 
de preț al unui comportament 
învestit cu toate atributele lu
cidității,

Dacă n-ar fi dat pînă acuin 
d^cit Ieremia, Clinele de lin
gă pod și Nevoia de cercuri, 
această triadă de mituri care 
vor inciia mereu pe cititor la 
reverie fecundă — și încă 
Geo Dumitrescu ar rămîne de 
pe acum un poet excepțional, 
însă asemenea poeme, ca și 
antologicele Dar eu spun me
reu..., Din cite adevăruri..., 
Jurnal imaginar de campanie
— și ca majoritatea pieselor 
ce alcătuiesc omogenul volum 
Nevoia de cercuri — de
monstrează prin ele însele câ 
poetul e departe de a-și fi 
spus ultimul cuvînt.

N. B. Observ, ajuns la capă
tul acestor rînduri, că n-am 
citat absolut nici un vers șl 
că nu mi-am restrîns referin
țele doar la Nevoia de cercuri, 
— singurul volum propus pen
tru discuția din aceste coloane. 
Fapt e că Gen Dumitrescu nu-i 
dintre poeții ce pot fi citați pe 
sorînceană, — dacă nu vrem 
să-i trădăm, — ci doar citiți, 
căci „poezia" lui nu e apanajul 
urnii vers sau al altuia, ci ș 
acel abur inefabil ce dăinuiește 
în interstiții, intre cuvjnte și 
dincolo de ele Dimensiunea ei 
e una a profunzimii, a pluriva
lentei de sensuri ce nu pot fi 
paptate prin citare, ci prin re
verie prelungită, cu cartea îna
inte. Tot astfel stau lucrurile 
în privința volumelor, care se 
întregesc întreolaltă. ca o țară 
dăruită cu toate formele de re
lief Cine, cunoscînd doar Bă
răganul sau Carpații orientali, 
ar putea pretinde că s-a edifi
cat asupra geografiei româ
nești ?

G. M.

Pe meleagurile voievozilor Basarabi
De la Apa Neagră, de 

pe Motru, din preajma 
Padeșului, șoseaua curge 
lent, spre miază noapte, 
paralel cu Motrul, cotind 
ușor prin pădurea bă- 
trînă. Din cind în cind 
ne întîmpină luminișuri 
blinde. Riul se duce la 
vale fără zgomot. S-ar 
putea spune că aci, în 
preajma Padeșului, apa 
Motrului nici nu se aude,

Răcoarea din pădurile 
de pe Motru te învăluie 
ca o mireazmă iar oa
menii pe care îi intîl- 
nești in cale au în ei 
ceva
„Am văzut niște împă
rați".,, spunea un scrii
tor contemporan, fasci
nat de simplitatea unor

de voievozi :

țaptnari șt avea drep
tate. Purtau pe umeri 
„cergi groase, mițoase, 
mirosind a brad", dar 
erau „măreți prin sim
plitate".

După o oră de mers 
iată-ne în Costeni, sat 
situat în dreapta Motru
lui, ale cărui case te în
tîmpină cu ceardacuri 
pitorești pe care înflo
resc leandri și mușcate. 
In mijlocul satului o peș
teră mare, Fușteica, 
lungă de peste 2 km cu 
multe colonii de lilieci.

La marginea dinspre 
est a satului poposim la 
„Izvarna“, locul unde 
Orlea izbucnește din pâ- 
mint, printr-o sută de iz
voare.

Numele îi vine de la

natura sa însăși. Ono
matopeic, cuvîntul fl su
gerează de la sine : acel 
cîntec al izvoarelor cind 
țîșnesc din pămînt...

De aci vor bea craio- 
venii o apă rece de 
munte, purtată pe un 
drum de peste 100 km, 
prin conducte de beton 
centrifugat și compri
mat. Drumul apei care 
pleacă de aci străbate 
nenumărate obstacole, 
dar conductele acestea 
îi vor păstra toate pro
prietățile de la izvor 
prilej de laudă construc
torilor care conducind 
apa pe o distanță atît 
de mare, pe lingă pro
prietățile bine conser
vate scutesc o cantitate 
de oțel care ar fi cîntă- 
rit peste 40 000 tone.

Pe lingă frumusețea 
locului popasul la Iz
varna, oferă amatorilor 
un pescuit de păstrăvi, 
Finețele, de o rară bo
găție ale Văii Orlea se 
leagănă ca niște valuri, 
in preajmă, tablou de 
contrast, cu dealul mare, 
pietros, pe care începem 
să urcăm. Și 
ajunși sus, pe 
cestui munte 
care țîșnește 
spre nord, ne 
panorama unei văi lungi 
și înguste, închisă între 
munți pietroși și ple
șuvi : Cetatea de piatră, 
a Sohodolului. După Ni
colae /orga și B. P. Haș- 
deu, cel mai vechi loc 
de istorie românească.

— odată 
coama a- 
de sub 
Izvarna, 

intîmpină

Călcăm locurile de o- 
rlgină ale Basarabilor. 
Tihomir, tatăl marelui 
Basarab, venea din a- 
ceste locuri. Un sat vechi 
din preajmă se cheamă 
chiar Tihomir...

Numele de Basarab e 
fără amintire de vechi 
în acest sat, iar desig
ilarea lor de cnezt înain
te de 1 300 arată că el 
se afla aci mult mai de
mult și e foarte proba
bil, cum ne spune Ni
colae /orga, ca Lytovoi, 
Voievod al țării Lytua 
— menționat la l 247 în 
„Diploma loaniților'' 
fie el fnșuși 
rab.

Etimologic 
numele vine 
trecut foarte

să
un Basa-

vorbind, 
dințr-un 

îndepărtat

$1 aproape nebulos, sus- 
citînd multe ipoteze din 
partea lingviștilor ca- 
re-l caută pină chiar 
în preajma lut Dyoni- 
sos-Bacchus, căruia Ho- 
rațiu îi spunea Bassa- 
reus șj, după cum se 
știe, zeul acesta al li
corilor divine nu-și avea 
locuința in Olymp, 
in Tracia, " 
cea parte 
Dacie.

Oamenii 
te minări, ... __ ___
lor e vechi de fot. jn 
capătul de apus al co
munei sini încă mulțj 
cu numele de Basarabă. 
iar din marginea țari
nei se ridică Muntele 
Tihomirului...

_ ... ci 
din care fă- 
și vinuroasa

Igculut foar- 
știu că satul

N. D. CARPEN
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FIECARE MINUT FRUCTIFICAT 
CU VALOARE MAXIMĂ 
PENTRU PRODUCȚIE!

CADRUL PITORESC Al PARCULUI HERĂSTRĂU DIN CAPITALĂ VA GĂZDUI 

ÎN ZIUA DE 2 MAI

CARNAVALUL
TINERETULUI

A doua dimineață de 
mat. Parcă intreg Bucu- 
reștiul și-a dat mtilnire 
tn Parcul Herăstrău. Prin
cinci por(i principale, 
împodobit e cu arcuri 
carnavalești (o poartă 
maramureșeană, o imen
să mască, un poloboc, o 
poartă de flori, o carte 
de basme) iși anunță in- 
trurea zrci a'c mii de 
băieți yi fete — munci
tori, ingineri și tehni
cieni, funcționari, elevi 
și studenți. Tinerii sint 
intim piuați de maeștri 
de ceremonii. „înarmați" 
cu serpentine, conjete, 
care ii indrumă spre 
locurile de distracție. 
Panouri uriașe — aflate 
la cele cinci intrări — 
„prezintă" programul 
Carnavalului. Alături, 
hărți cu amplasarea 
tuturor obiectivelor dis
tractive și rutele prin
cipale pe care circulă 
cortegiile carnavalești.

Trnmpeții dau semna
lul sonor. începe Car
navalul tineretului.

Două cortegii — 
cortegiul măștilor de 
carnaval și cortegiul 
ndrăgostiților, amplasa
te pe trenulefe elec
trice — „aleargă“ pe 
aleile parcului, primul 
avind in frunte o fanfa
ră. iar al doilea, o or
chestră gen dixilend. 
„Echipatele" sint alcă
tuite din animatori — 
costumați. Pe oglinda la
cului, un al treilea cor
tegiu, de fapt un șir de 
bărci remorcate, înscrie 
cu litere aurii : „CAR- 
NAVALUL TINERETU-
LL7 _ I9R7".

în împrejmuiri de 
forme geometrice varia
te sint instalate clasice 
jocuri și forme distrac
tive, deservite de 
„măști“ Estrada sportu
rilor. amenajata in ge
nul circurilor cu mai 
multe arene — Găzdu
iește demonstrații de 
haltere, box. lupte, scri
mă și gimnastică acro
batică. Artiști profesio
niști si artiști amatori 
din Capitală prezintă 
programe folclorice, de 
teatru și de muzică 
ușoară. Pe lac se desfă
șoară concursuri nautice 
— de caiac, canoe, yole. 
Un grup de maeștri ai 
aerului prezintă de
monstrații de pilotaj, 
lansări cu parașuta.

Peste parc se așterne 
vălul inserării Aleile, 
străjuite de figurine 
uriașe „decupate“ din 
basme populare româ
nești. sint acum lumina
te de lampioane și ghir
lande de becuri multico
lore. Orchestre de mu
zică ușoară, interpretând 
valsuri celebre, invită 
tinerii pe ringurile de 
dans. „Tabăra haidu-

REPORTAJ DE
ANTICIPAȚIE

ceașcă" — dispusă fn- 
tr-un splendid cadru na
tural tun intrînd de pă
durice! este animată 
de dansatorii și soliștii 
Ansamblului „Perinița" ; 
„Hanul Ancuțef" — de
servit de ospătari in 
straie țărănești, îmbie 
cu specialități culinare 
strămoșești; „Țara ope
retei“, „Arena circului", 
„Casa muzicii ușoare" 
„Scena comediei" atrag 
spectatorii cu selecțiuni 
din cele mai cunoscute 
operete, acrobații, pres- 
tidiaitații și numere de 
clownerie. scene comice 
și melodii de muzică 
ușoară. Șase ..scene plu
titoare" amenajate pe 
lac, in „bătaia reflectoa
relor". găzduiesc selec
țiuni din opere și opere
te, spectacole de teatru 
și de muzică ușoară, 
dansuri clasice și mo
derne, aimnastică artis
tică și demonstrații spor
tive. Deasupra parcului, 
proiectate pe bolta ce
rească. mii de rachete 
multicolore se desfac 
intr-un splendid evan
tai.

...Nu, Carnavalul tine
retului nu s-a desfășu
rat Noi am anticipat to
tul. fiind martori ai 
preaătirilor febrile care 
se fac in toate organiza
țiile U.T.C. din Bucu
rești.

Tineri din raionul Ni
colae Bâlcescu lucrează 
in prezent la amenajarea 
zonei cuprinsă intre in
trarea din Piața Aviato
rilor, Arcul de Triumf 
și Insula Trandafirilor. 
La întreprinderea de 
aparataj electric, la 
I.D.E.B., la Adcsgo, la 
Flamura Roșie, la Indus
tria bum hacului tinerii 
confecționează în ceasu
rile de răgaz mii de 
metri de ghirlande 
cu becuri multicolore și 
lampioane colorate. Rea
lizarea figurinelor, „de
cupate" din basme ro
mânești. s-au reprezen- 
tind monumente de ar
hitectură, sculpturi cele
bre românești, care vor 
străjui aleile parcului — 
constituie preocuparea 
tinerilor de la Intre- 
pririderea de material 
didactic, de la între
prinderea poligrafică 
„Tipograful" și de la 
Fahrica de timbre.

Pregătiri febrile se 
fac in raionul Nicolae 
Bălcescu și in vederea 
programului artistic. La 
Casa de cultură a tinere
tului repetă formațiile 
și soliștii de muzică 
populară și ușoară. Ti
nerii artiști amatori do
resc să-și aducă contri
buția la reușita carnava
lului printr-un spectacol 
de înaltă ținută.

în numerele următoa
re ale ziarului nostru 
vom relata amănunte 
privind contribuția tine
retului bucureștean la 
realizarea acestui impre
sionant carnaval.

ADRIAN VASILESCU

Vizita ministrului 
afacerilor externe 
al Republicii irak

Joi dimineața, ministrul afa
cerilor externe, Corncliu Mănes- 
cu, a primit pe ministru) aface
rilor externe al Republicii Irak, 
Adnan al Pachachi, care face 
o vizită în țara noastră. Cu acest 
prilej a avut loc o convorbire 
privind dezvoltarea relațiilor 
între cele două țări și un schimb 
dc păreri în principalele pro
bleme internaționale de inte
res comun.

Au participat, din partea ro
mână, Petru Burlacu, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, Ștefan Cleja, ambasador, 
director în minister. Octavian 
Bărbulescu. director ad-interi n 
în minister, iar din partea ira
kiană, Muhsin Hussein al Ha- 
bib, amabasadorul Irakului ir 
Republica Socialistă România, și 
Abdul Husse.n al Jamili, con
silier.

0 CĂMILĂ
(Urmare din pag. I) 

superioară din partea 
edililor sau a responsabi
lilor locurilor împodo
bite intr-adevăr, pentru 
eforturile făcute in a- 
ceastă direcție. Dar de 
stridente nu sîntem în
totdeauna scutiți. La co
fetăria Universității ce
lebră. cred prin produ
sele sale, dar oricum ce
lebră. sint singur, prin 
afluența consumatorilor 
dintre care foarte mulți 
tineri, dc o bună bucată 
de vreme a apărut o „ca
podoperă“ a artei de 
gang. O cămilă prin co
pitele căreia trec cîteva 
fire de iarbă, o grădină 
voit semiramidică și încă 
cîteva adause a unei ima
ginații care nu se prea 
laudă cu bogăția, domină 
cu prost gust cofetăria 
altfel plăcută cind în lo
cul „capodoperei" se afla 
o draperie de pluș viși
nia. Nu știu dacă deve
rul. la dulciuri, a crescut 
sau a scăzut de cind în

ȘI-0 GRĂDINĂ
sală a fost băgată a- 
ceastă comedie plastică, 
dar cert este că bunul 
simt al oricui a fost lezat. 
Mai știu un loc frecven
tat — restaurantul Gării 
de nord — împodobit din 
vremuri imemoriale (pen
tru subsemnatul) cu o 
altă „capodoperă" de a- 
celași gen. Din mila res
ponsabilului (adică cu 
banii publicit) și din 
crasa nepricepere a co
manditarului sîntem „fe
riciți" încă cu asemenea 
zugrăveli — estetic vor
bind — indecente. De ce 
oare ? Pentru că uneori 
cel care vinde crapi la 
proțap se crede tot atît 
de priceput și cu mirode
niile spiritului. Mă gîn- 
desc că n-ar fi inoportun 
ca forurile responsabile, 
cu treburile artistice să 
aplice sancțiuni celor vi
novat! așa cum Sanepidul 
pedepsește pe cel nevi
gilent cu sănătatea pu
blică. Căci pericolul e 
același : intoxicarea.

• Astăzi, pe terenurile clu
bului sportiv Progresul, în ca
drul „Cupei Davis“ echipa de 
tenis a tării noastre întîlnește 
valoroasa formație a Belgiei. 
Conform regulamentului, in pri
ma zi se vor desfășura două 
partide de simplu : Tiriac-Dros- 
sard și Nâstase-Hombergen. Jo
curile încep la ora 14.30. Sim- 
bătă are loc proba de dublu, iar 
duminică ultimele două probe 
de simplu : Țiriac-Hombergen 
și Năstase-Drossard.

© Sîmbătă urmează să so
sească in Capitală echipa selec
ționată de box a Cubei. Pugi- 
listii oaspeți vor susține două 
întîlniri în tara noastră. Ei vor 
evolua la 3 mai la Constanta si 
la 9 mai la București în com
pania lotului republican care se 
pregătește în vederea campio
natelor europene de la Roma.

c Tnvingînd cu scorul de 3—1 
(1—1) formația belgiană Stan
dard Liege, echipa vest-ger- 
mană Bayern München s-a ca
lificat in finala ..Cupei cupe
lor" la fotbal.

o Reprezentativa de fotbal a 
Poloniei a susținui un meci de 
verificare la Rennes cu forma
ția Stade Rennes. Fotbaliștii 
francezi au obținui o surprin
zătoare victorie cu scorul de 
6—3 (4—2).

• După cum s-a mai anuntat. 
zilele trecute la College Station 
(Texas), atletul american Randy 
Matson și-a corectat recordul 
mondial în proba de aruncarea 
greutății. realizînd o perfor
manță de 21.78 m.

(Agerpres)
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DIS11NCT1A
MUNCII 

ENTUZIASTE 
organizațiilor U.T.C. de la Com
binatul chimic din Tîmăveni fi 
Combinatul chimic din Tirgu Mu
rei drapelele ce înmănuncheau 
din ace) moment, în mod simbo
lic, succesele cele mai reprezen
tative ale ccIot două organizați) 
U.T.C. Luînd cuvîntul cu prilejul 
acestor adunări, tovarășul Petru E- 
nache a subliniat rolul însemnat 
pe care l-a avut Uniunea Tine
retului Comunist de-a lungul ce
lor 45 de ani de existență, a a- 
rătat că U.T.C., organizația fău
rită, condusă și educată de parti
dul comuniștilor — continuato
rul luptelor seculare ale poporului 
român pentru neatimarea țării, 
pentru progresul social — a pre
luat si dezvoltat tradițiile înaintate 
al*' participării generațiilor tinere 
la lupta pentru eliberarea națio
nală și socială In continuarea ex
punerii au fost prezentate princi
palele momente din lupta orga
nizației U.T.C.. arătîndu-se că în 
toate marile bătălii de clasă, în 
lupta poporului pentru dreptate 
socială și progres. împotriva asu
pririi capitaliste iar dună elibera- 
iea Tării în munca avântata pen
tru dezvoltarea economiei, științei

și culturii, U.T.C. și-a adus o con
tribuție de seamă, a militat pen
tru formarea unui tineret viguros, 
harnic și talentat, devotat poporu
lui și partidului, cu o concepție 
înaintată despre lume și viață, cu 
un înalt spirit de răspundere so
cială, hotărit să-și consacre în- 
tieaga putere de muncă și crea
ție ridicării țării pe noi culmi ale 
progresului și civilizației.

La Brașov, organizația U.T.C. 
de la Uzina „Tractorul”, coau
toare a marilor performanțe înre
gistrate de U 650 în țară și peste 
hotare, a primit și ea drapelul și 
Diploma de onoare a C.C. al 
U.T.C., înmînate de tovarășul VA- 
STLE NTCOLCIOIU, secretar al 
C.C. al U.T.C. In întreaga regi
une Brașov numărul tinerilor că
rora li s-a înmînat, pentru merite 
deosebite în activitatea profesio
nală și pe linie de organizație, 
Diploma de onoare a C.C. al 
U.T.C., se ridică la 126 Iar pentru 
a enumera toate organizațiile 
U.T.C. distinse în aceste zile spa
țiul devine neîncăpător. Ne mul
țumim că amintim doar cîteva : 
organizațiile U T C de la Grupul 
școlar ..Hidromecanica" și „Par
tizanul roșu" din Brașov, „Auto- 
mecanica" și „Balanta"-Sibiu, U- 
zina chimico-metalurgică din 
Consa Mică.

Organizația U.T.C. a comunei 
Ostroveni, raionul Corabia, este 
poate pentru prima dată în acti
vitatea ei amintită alături de 
nume care se bucură de o cele
britate incontestabilă : Hidrocen
trala „Porțile de Fier" și Uzinele 
„Electroputere" din Crai ova. A- 
lăturarea este însă firească odată 
ce aceste trei organizații U.T.C.

din regiunea Oltenia au de acum 
încolo dreptul la drapele proprii.

In regiunea Crișana, în prezen
ța tovarășului WALTER IOSIF, 
secretar al C.C. al U.T.C., tinerii 
din organizațiile U.T.C. de la 
Uzina „înfrățireaM-Oradea și 
cei din comuna Valea lui Mihai 
— raionul Marghita, au trans
format festivitatea acordării dra
pelelor într-un moment ce va 
rămîne multă vreme în amintiri.

De la Iași ne sosesc alte vești 
asemănătoare. în orașele Bîrlad 
și Pașcani tovarășul GHEORGHE 
STOICA, secretar al C.C. al 
U.T.C., a înmînat în cadrul unor 
emoționante festivități, drapelele 
organizațiilor U.T.C. de la Fa
brica „Rulmentul" și de la Ate
lierele R.M.R.-Pașcani. La ace
stea se adaugă numele altor or
ganizații cum sînt Liceul peda- 
gogic-Rîrlad, Fabrica de confec- 
ții-Vaslui, Liceul nr. 2-Iași, pre
cum și numele celor 124 de ti
neri care au primit cu emoție 
înalta distincție ce li s-a acordat, 
Dinloma de onoare a C.C. al 
U.T.C.

Organizațiile U.T.C. de la în
treprinderea ,,Bucegi"-Pucioasa 
și Uzina „1 Mai"-Ploiești conti
nuă și ele lista dar nu o între
gesc. Tn aceste întreprinderi to
varășul ION POPESCU, secretar 
al C.C al U.T.C., a particinat la 
festivitățile de acordare a drape
lelor ca semn al aprecierii între
gii activități desfășurate de ace
ste organizații.

In celălalt capăt al țării, în 
legiunea Timișoara, 27 de organi
zații U.T.C. din întreprinderi și 
instituții au primii Dinloma de 
Onoare a C.C. al U.T.C. Nu în-

COMBINATUL SIDERURGIC „GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ" GALATI

(Urmare din pag. 1)

nei organizări a muncii șl gos
podăririi chibzuite a materiale
lor de construcție, aplicării de 
soluții tehnice cit mai eficien
te, întărind disciplina muncii, 
a realizat integral sarcinile de 
plan pe primul trimestru, vo
lumul lucrărilor de construcții- 
montaj executate fiind cu 62 
la sută mai mare față de pla
nul pe trimestrul I a) anului 
trecut. Sporul producției s-a 
realizat, in principal, pe sea
ma ridicării au 35 la sută a 
productivității muncii, compa
rativ cu primul trimestru al 
anului trecut, in condițiile ex
tinderii gradului de mecani
zare al lucrărilor cu 12 ]a sulă 
și creșterii forței de muncă cu 
numai 15 la sută.

Raportăm conducerii parti
dului că la primul furnal de 
1 700 m.c. s-a montat blindajul 
și este în curs de finalizare 
montarea celor patru preîn- 
călzitoare. în stadii avansate 
sînt și lucrările la stația de 
epurare brută și fină a gazelor, 
la centrala suflantelor. Stadiile 
fizice ale lucrărilor la fabrica 
de aglomerare și la depozitul 
de materii prime sînt coordo
nate cu termenele punerii în 
funcțiune a furnalului Lucră
rile în sectorul oțelărie, unde 
voi' fi instalate convertizoare 
de 130 150 tone pe șarjă, se
desfășoară într-un ritm cores
punzător prevederilor, urmînd 
ca la sfirșitul trimestrului II 
să înceapă montarea principa
lelor utilaje tehnologice ale 
halei de elaborare. Construcția 
laminorului slebing se desfă
șoară în paralel cu toate fron
turile de lucru. Iar stadiile fi
zice actuale atinse creează 
condițiile ca în etapa urmă
toare să se realizeze impor
tante volume de lucrări. La 
turnătoria mixtă de fontă, oțel 
și neferoase, stadiul lucrărilor 
permite punerea acesteia în 
funcțiune în acest trimestru 
conform prevederilor planului 
de stat. Prima sect.ie.-de ne
feroase, a și fost pusă în func
țiune.

Toate aceste rezultate au 
însuflețit colectivul nostru, 
l-au mobilizat și mai mult, în
tărind hotărîrea tuturor con
structorilor combinatului de a 
îndeplini în mod exemplar 
sarcinile viitoare. Spre a rea

liza integral șl la termenele 
stabilite sarcinile mari ce ne 
stau în față, colectivul nostru 
este hotărit să acționeze. în 
continuare, pentru întărirea 
disciplinei în producție și fo
losirea completă a fondului de 
timp de muncă, să organizeze 
aprovizionarea ritmică și la 
timp a șantierelor și punctelor 
de lucru cu materialele și uti
lajele necesare, să folosească 
utilajele și instalațiile la în
treaga lor capacitate.

Munca politică desfășurată 
pe fiecare șantier, la fiecare 
loc de muncă de către organi
zațiile de partid, sindicale șl 
ale U.T.C. are ca principal o- 
biectiv întărirea disciplinei, 
fructificarea la maximum a 
timpului de muncă pentru pro
ducție, creșterea răspunderii 
tuturor muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor pentru rea
lizarea în termen și de bună 
calitate a lucrărilor încredin
țate. Măsurile luate pentru în
lăturarea pierderilor din tim
pul de muncă au dat rezultate 
bune pentru producție și sin- 
tem convinși că vor spori, în 
viitor, și mai mult eficiența 
activității întregului nostru co
lectiv.

Constructorii Combinatului 
siderurgic din Galați, fiind 
ferm hotărîți să îndeplinească 
sarcina de cinste și de mare 
răspundere încredințată, în în- 
timpinarea celei de a 20-a ani
versări a Republicii noastre se 
angajează :

— să realizeze în anul 1967 
o producție peste plan 
în valoare de 40 milioa
ne lei :

— să depășească cu 0.35 Ia 
sută sarcina de creștere 
a productivității muncii ;

— să obțină prin reducerea 
prețului de cost al lucră
rilor economii suplimen
tare de 2 milioane lei.

Pentru punerea in funcțiune 
la termen a obiectivelor plani
ficate, am prevăzut în angaja
ment :

— să începem cu 15 zile 
mai devreme probele la 
rece la primul furnal ;

— să începem cu 20 de zile 
înainte de termen pro
bele la fabrica de aglo
merare ;

— să punem în funcțiune, 
cu 15 zile înainte de ter
menul planificat, turnă
toria mixtă.

Tntrucît la realizarea anga
jamentelor luate de colectivul 
nostru trebuie să contribuie șl 
uzinele furnizoare din țară, a- 
pelăm la colectivele acestor în
treprinderi să lichideze restan
țele ce le au și să ne livreze 
la termenele stabilite în cbn- 
tract, și chiar mai devreme, u- 
tilajele tehnologice, echipa
mentele și aparatajele elec
trice, construcțiile metalice, 
cablurile, materialele refrac
tare.

Constructorii Combinatului 
siderurgic de la Galați 
vă asigură, iubite tovarășe 
Ceaușescu, că vor munci cu 
energie și pasiune pentru a în
deplini sarcinile trasate de

UZINA DE

partid, contribuind astfel la în
făptuirea istoricelor hotărîrl 
ale Congresului al IX-lea al 
Partidului Comunist Român.

CORNEL CAZAN 
director general al 

Întreprinderii de construcții 
și montaje siderurgice

Galați i
NICOLAE MOCANU 

secretarul comitetului 1 
de partid

DUMITRU CIOBOTARU 
președintele 

consiliului sindicatelor 
din combinat

NICOLAE PĂUN
secretarul comitetului U.T.Oi

CONSTRUCȚII

DE MAȘINI REȘIȚA

La cercul de aeromodele al Casei pionieri lor din Pitești

(Urmare din pag. I)

Din studiile efectuate, pre
cum și din recentele dezba
teri la care au participat sala- 
riații din toate secțiile și sec
toarele a reieșit că în uzina 
noastră există încă importan
te rezerve de timp de lucru, 
în adunări, numeroși munci
tori. ingineri și tehnicieni au 
arătat că întîrzierile, absen
țele nemotivate și învoirile ne
justificate, organizarea unor 
activități culturale și obștești 
în timpul programului de 
lucru ele. aduc daune uzinei, 
economiei naționale. De ase
menea. au fost criticate o se
rie de neajunsuri privind a- 
provizionarea locurilor de 
muncă cu materiale, scule și 
documentație tehnică, calita
tea reparațiilor la unele ma
șini. exigența scăzută a unor 
maiștri față de cei ce se abat 
de la normele disciplinei pro
ducției și muncii

Valorificarea deplină a a- 
cestor rezerve ne va da putin
ța să obținem — folosind ca
pacitățile de producție și for
țele de muncă existente — re
zultate și mai însemnate în 
creșterea producției și pro
ductivității muncii. în reduce
rea prețului de cost. In acest 
scop, a fost elaborat un plan 
de măsuri tehnico-organizato- 
rice propuse de muncitori, in
gineri și tehnicieni, prin apli
carea cărora să se asigure în
tărirea disciplinei în produc
ție șj în muncă, înlăturarea ab
sențelor, întîrzierilor și în
voirilor nejustificate, îmbu
nătățirea asistenței tehnice 
în secții, creșterea coeficien
tului de schimburi, progra
marea mai judicioasă a pro
ducției. aprovizionarea ritmi
că a locurilor de muncă cu 
materiale etc.

Colectivul uzinei noastre, a- 
preciind că dispune de condi
ții și posibilități sporite, a ho- 
târît să realizeze peste sarci
nile planului pe anul 1967 :

— 27 500 000 tel la produo 
ția globală ;

— 29 500 000 lei Ia produc
ția marfă vindută și în
casată ;

— 2 la sută spor la produc
tivitatea muncii ;

— 1 800 000 Ici economii Îs 
prețul de cost;

— 2 235 000 lei benefic».
In cadrul angajamentului 

vom produce și livra peste 
plan 2 motoare Diesel de 2 lOCf 
CP, 5,5 MW motoare electrice,
2 poduri rulante. 250 tone e- 
chipament hidromecanic, piese 
de schimb în valoare de
3 500 000 lei.

întregul nostru colectiv este 
hotărit să îndeplinească exem
plar sarcinile de plan și an
gajamentul asumat, să aducă 
o contribuție sporită la ridica
rea pe o treaptă superioară a 
eficienței activități) economi
ce a uzinei. Totodată, propu
nem ca și celelalte colective 
ale întreprinderilor din in
dustria constructoare de ma
șini să ia măsuri care să le 
ajute să folosească timpul de 
lucru integral și cît mai pro
ductiv.

Exprimăm Comitetului Cen
tral al partidului, dumnea
voastră. tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, holătirea .noastră 
fermă de a îndeplini cu cins
te sarcinile ce ne revin, de a 
întîmpina cea de-a XX-a ani
versare a Republicii cu noi și 
însemnate succese în muncă, 
de a asigura economiei națio
nale o producție sporită de 
mașini și utilaje cu caracte
ristici la nivelul tehnicii con
temporane.

In numele colectivului Uzi
nei de construcții de mașini 
Reșița :

Irig. IOSIF OPRIȘ 
director general 

MIRCEA GOLUMBA 
secretarul comitetului 

de partid
VASILE MATASE 

președintele comitetului 
sindicatului 
ION BUGA 

secretarul comitetului U.T.C.

timplător între ele se află nu
mele unor întreprinderi care sînt 
de mult cunoscute în țară pentru 
lealizările lor : Uzina mecanică 
Timișoara, întreprinderea „Elec- 
tro-Banat“, Oțelăria Siemens- 
Martin de la Combinatul side- 
rurgic-Reșița, „Oțelul roșu”, 
secția motoare Diesel de la 
U.C.M.-Reșița și altele. Sau „și 
alții" pentru că nu pot fi lăsați 
înafara enumerării și cei aproape 
130 de tineri din regiune care au 
primit înalta distincție a C.C. al 
U.T.C.

Și exemplele nu se opresc aici. 
De la o zi la alta, altele noi vin 
să se adauge la acestea, oferind 
un cadru entuziast manifestărilor 
care apropie ziua celei de a 45-a 
aniversări a U.T.C.

PERSPECTIVE
ței muncitorești-țărănești șl 
sporirea permanentă a pro
ducției agricole pe toată peri
oada cooperativizării — con
stituie trăsăturile fundamen
tale ale construcției socialiste 
în agricultura țării noastre.

Continuarea neabătută a po
liticii de industrializare a ță
rii — care, așa cum arată 
propria noastră experiență și 
realitățile din țările cu o eco
nomie dezvoltată, are rolul ho- 
tărîtor în *~rearea unei econo
mii moderne, caracterizată 
printr-o înaltă productivitatea 
muncii sociale — a determinat 
schimbări radicale în forțele 
de producție din agricultură.

La sfirșitul anului 1966 agri
cultura dispunea de 90 200 
tractoare fizice, 67 600 semă
nători mecanice, 42 900 com
bine pentru cereale și un 
număr însemnat de alte ma
șini și unelte agricole perfec
ționate. în primul an al actua
lului cincinal agricultura a pri
mit circa 400 000 tone îngrășă
minte chimice substanță acti
vă, îmbunătățindu-se proporția 
dintre sortimente prin spori
rea mai accentuată a livrărilor 
de îngrășăminte azotoase.

In sectorul producției vege
tale au fost create, experimen
tate și generalizate în practică 
soiuri noi de plante cu o mare 
capacitate de producție.

S-au produs schimbări tot 
mai pronunțate în caracterul 
producției agricole. Dispunem 
azi de o agricultură care se 
dezvoltă intensiv și multilate
ral, cu ramuri de producție ce 
se îmbină rațional și armo
nios.

Victoria socialismului în a- 
gricultură, succesele obținu
te de cooperativele agricole in 
dezvoltarea producției și conso
lidarea lor economico-organiza- 
torică au schimbat înfățișarea 
satului românesc, modul de 
viață al țărănimii noastre. In 
perioada construcției socialiste 
s-au construit în mediul rural 
peste 1 000 000 case noi, circa 
8 540 de sate erau la sfirșitul 
anului 1966 electrificate. Bi
nefacerile științei și culturii 
au pătruns tot mai mult în 
viața satelor, contribuind la ri
dicarea nivelului cultural, po
litic și ideologic a) țărănimii 
cooperatiste și al tuturor lu
crătorilor agricoli. Energia e- 
lecțrică, prezentă cu fiecare an 
în tot mai multe localități ru

rale, a deschis larg drumul de 
pătrundere în casele țărănești 
a radioului și a televiziunii, a 
altor binefaceri ale civilizației 
și progresului, menite să îmbo
gățească, să înfrumusețeze și 
să ușureze munca țărănimii 
cooperatiste.

Făcînd o amplă analiză ști
ințifică a rezultatelor obținute 
și posibilităților de dezvoltare, 
în continuare, a economiei 
noastre naționale, Congresul 
al fX-lea al P.C.R. a apreciat 
că țara noastră dispune de o 
însemnată suprafață agrico
lă, de condiții de sol și climă 
favorabile unei agriculturi in
tensive, stabilind că cea de-a 
doua mare ramură economică 
a țării are toate condițiile să 
aducă o contribuție tot mal 
mare la progresul țării, la ri
dicarea bunăstării poporului.

Programul complex elaborat 
de Congresul al IX-lea pentru 
dezvoltarea intensivă și multi
laterală a agriculturii preve
de ca obiective principale re
zolvarea, în linii generale, pînă 
în 1970, a problemelor mecani
zării și chimizării producției a- 
gricole, extinderea lucrărilor 
de hidroameliorații, în special 
a suprafețelor irigate, ridica
rea nivelului tehnic și organi
zatoric al producției în toate 
unitățile agricole socialiste. 
Coordonatele principale ale di
rectivelor Congresului al IX- 
lea al partidului pentru ridi
carea agriculturii la nivelul 
cerințelor desăvîrșirii construc
ției socialiste au fost sinteti
zate în planul de stat de dez
voltare a economiei materiale 
pe perioada 1966—1970.

Tn actualul cincinal statul 
Investește în agricultură peste 
35 miliarde lei, cu 60 la sută

Imai mult decît în cei cinci ani 
anteriori. Fondurile sînt în
dreptate spre direcțiile hotârî- 

Itoare ale intensificării agri
culturii: mărirea și diversifi
carea parcului de tractoare și 

■ mașini agricole, chimizarea 
I producției, extinderea suprafe- 
I țelor irigate, precum și spre 
■ crearea bazei materiale nece- 
I sare dezvoltării legumi cu Iturii, 
■ pomicullurii și sporirii efecti

velor și producției animale.
Agricultura cooperatistă ri

dică, așa cum s-a dovedit în 
practică, probleme deosebit de 
complexe privind conducerea 
și îndrumarea activității de 
producție și economico-finan- 
ciară. Acestea sînt determina
te de diversitatea condițiilor 
naturale și economice în care 
unitățile își desfășoară activi
tatea, de gradul diferit de 
dezvoltare și consolidare eco- 
nomico-organizatorică. Avînd 
în vedere aceste elemente, 
Congresul al IX-lea al P.C.R. 
a subliniat necesitatea creării 
unor organe proprii de condu
cere și îndrumare a coopera
tivelor agricole de producție, 
cărora să li se fixeze atribuții 
legate de coordonarea eforturi
lor unităților pentru sporirea 
producției agricole.

De la data ținerii Congresu
lui al IX-lea al P.C.R. se îm
plinesc în curînd doi ani. In
tre timp, hotărîrile adoptate a- 
tunci au început să se înfăp
tuiască. Pe baza măsurilor 
concrete, stabilite de Plenara 
C.C al P.C.R. din 11—12 no
iembrie 1965, ca expresie a de
plinei adeziuni a țărănimii la 
programul elaborat de partid 
pentru dezvoltarea agricultu
rii, au fost create, în urmă cu 
un an, prin liber consimțămînt, 
uniunile cooperatiste raionale, 
orășenești .și regionale și s-a ți
nut primul Congres al țăra
nilor cooperatori cind s-a con
stituit Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de 
Producție ca organ central de 
conducere și îndrumare. S-a 
creat, astfel, cadrul necesar 
pentru unirea eforturilor în
tregii țărănimi în vederea spo
ririi producției agricole, pen
tru organizarea unor acțiuni e- 
conomice de mai mare am-

ploare care depășesc posibili
tățile unei singure cooperative, 
ceea ce asigură folosirea mai 
rațională a forței de muncă, a 
fondurilor bănești și mijloace
le de lucru ale cooperativelor, 
ca și a potențialului tehnic-ma- 
terial, în continuă creștere.

LTnele din sarcinile pe care 
Uniunile coopera’iste sint che
mate să le realizeze au fost 
precis definite, conturîndu-se și 
formele organizatorice menite 
să asigure rezolvarea lor. O- 
rientînd mai rațional producția 
agricolă, indicatorii de plan pe 
anul 1966—1970 permit o va
lorificare superioară a resur
selor de care dispun coopera
tivele pentru a obține produc
ții ridicate în toate comparti
mentele.

S-au creat condițiile necesa
re pentru ca începînd cu acest 
an, să se facă plata pensiilor 
țăranilor cooperatori în cadrul 
sistemului unitar pe țară, în 
mărimea stabilită, potrivit în
deplinirii condițiilor de vechi
me și participare la muncă — 
măsură de o excepțională în
semnătate social-economică.

Perspectiva de dezvoltare a 
agriculturii noastre, oglindită 
în prevederile planului cinci
nal, constituie prin realismul 
cu care a fost stabilită, un pu
ternic stimulent în antrenarea 
țăranilor cooperatori, a tuturor 
lucrătorilor din agricultură, la 
îndeplinirea cu succes a mă
rețelor obiective pe care Con
gresul al TX-lea al partidului 
le-a stabilit pentru dezvoltarea 
agriculturii. Realizările obținu
te în primul an al cincinalu
lui, cînd producția globală a- 
gricolă a sporit cu 11,2 la sută, 
creșterea fiind cu 5,5 la sută 
superioară ritmului mediu pla
nificat pentru întreaga perioa
dă, demonstrează în mod eloc- 
vent marile posibilități de care 
dispune agricultura noastră 
socialistă, a căror valorificare 
va face să sporească aportul 
acestei importante ramuri a e- 
conomiei naționale la mări
rea venitului național, la ri
dicarea bunăstării întregului 
popor.
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ZILNIC

Vietnam

Atacuri prin surprindere
ale patrioților

Reuniți in cadrul unei j 
..adunări libere", studenții i 
Universității din Madrid au ! 
constituit miercuri sindica
tul lor democrat. Acesta 
este al doilea sindicat de
mocratic studențesc după 
cel al Universității din Bar
celona. care la rindul său 
s-a retras din asociațiile 
studențești oficiale, singu
rele autorizate in Spania, 
în cursul aceleiași zile, și-a 
anuntat demisia din funcția 
de președinte al Consiliului 
național al Asociațiilor stu
dențești oficiale Juan Luis 
Ortcea Escos, precum și cei
lalți membri ai acestui or
ganism sindical studențesc 
oficial, pe motiv că „și-au 
terminat studiile*'.

Tot miercuri. Ministerul 1 
Informațiilor al Spaniei a 
anunțat interzicerea revis- ' 
telor muncitorești „La Voz 
del Trabajo" și „Juventud 
Obrera".

Pat 
re' 
in

•tnamezi au

perimetrul Saigonului, în 
la dispozitivului întărit de 
iritate al autorităților mi-

Proteste împotriva 
bombardamentelor

americane
Miniștrii afacerilor externe 

ai celor cinci țări nordice : Da
nemarca, Finlanda, Islanda, 
Suedia și Norvegia, s-au pro
nunțat pentru găsirea unei so
luții în problema vietnameză 
conform intereselor și aspira
țiilor poporului vietnamez, se 
spune în comunicatul final dat 
publicității la Reykjavik, la 
încheierea reuniunii Consiliu
lui Nordic, care a avut loc în 
zilele de 25 și 26 aprilie.

litarc Agenția France Presse 
relatează că joi dimineața zece 
locomotive Diesel, staționate 
in gara dc mărfuri Hoa Hung 
din Saigon. au fost grav ava
riate in urma unor explozii.

Potrivit agențiilor occiden
tale de presă, unitățile Fron
tului Național de Eliberare 
continuă atacurile prin sur
prindere împotriva trupelor 
americane. Astfel, la 38 km 
de localitatea Quang Tri, o 
importantă unitate de infante
rie americană, dotată cu arti
lerie. a fost atacată de patrioți, 
care au folosit morii ere șl 
grenade. Unitatea americană a 
suferit pierderi, menționează 
A.F.P. CAMBODGIA. — Clădirea noii expoziții de artă, recent inaugurată la Kompong Speu

Comandantul forțelor mi
litare americane din Viet
namul de sud, generalul 
William Westmoreland, a 
fost intimpinat de către 
studenții Universității Co
lumbia, pe care a vizi
tat-o pentru a primi o 
diplomă onorifică ce i-a 
fost conferită anul tre
cut. cu o manifestație 
împotriva agresiunii ameri
cane in Vietnam. în mo
mentul în care H’cstmore- 
land a pătruns în amfitea
trul în care a avut loc ce
remonia, circa 600 de stu- 
denți au părăsit sala.

Comitetul național perma
nent de solidaritate cu poporul 
vietnamez din Mexic a dat pu
blicității o declarație in care 
Iși exprimă protestul energic 
față de intensificarea bombar
damentelor aviației americane, 
asupra unor orașe și centre 
populate din R. D. Vietnam. 
Declarația subliniază că aceste 
acțiuni duc la încordarea situ
ației politice internaționale.

Aproximativ 1 000 de stu- 
denți nigerieni au organizat 
miercuri un marș pe stră
zii* capitalei provinciei 
vestice a Nigeriei, Ibadan, 
manifestind in favoarea 
menținerii unui stat nige
rian federal. Studenții pur
tau pancarte pe care era 
scris : „Noi vrem unitate". 
Ei au prezentat guvernato
rului provinciei vestice, Ro- 
bert Adebayo, o petiție, ce- 
rindu-i printre altele, ca 
soldații de origine nordică 
aflati in Nigeria de vest să 
părăsească această provin
cie și ca conferințele con
stituționale să fie înlocuite 
prin adunări constituțio
nale.

Pe de altă parte, surse 
informate au declarat că li
derii din Nigeria de vest 
au fost convocați pentru 
miercuri la o reuniune la 
Ibadan. pentru a discuta si
tuația care s-a creat prin 
măsurile luate in provincia 
de est.

La Universitatea centra
lă din Ecuador au fost re
luate cursurile după greva 
de 13 zile a studenților, de
clarată în semn dc protest 
împotriva unui acord de „a- 
jutor“ existent între Uni
versitatea din Ecuador și 
cea din Pittsburgh (S.U.A.), 
care contravine intereselor 
țării.Administrația Univer
sității din Ecuador a dispus 
crearea unei comisii însăr
cinate cu analizarea preve
derilor acordului și revizu
irea acestuia.

lația din Africa de sud-
in dezbaterea 01.11

Lucrările sesiunii speciale a 
Adunării Generale a O.N.U., 
consacrate situației din Africa 
de sud-vest au continuat cu 
luările de cuvînt ale reprezen
tantului S.l'.A., Arthur Gold
berg, și reprezentantului Alge
riei, Tewfik Bouattoura.

Arthur Goldberg a declarat 
că S.U.A. dorește sa se evite 
„o confruntare imediată sau 
viitoare cu guvernul sud-afri- 
can". In acest sens, el a cerut 
să nu se adopte nici o măsură 
directă privind preluarea man
datului asupra acestui terito
riu pînă nu va avea loc „un 
dialog" cu guvernul sud-afri- 
can.

Dimpotrivă, reprezentantul 
Algeriei a declarat că un ast
fel de dialog este inutil intru
di guvernul sud-african a res-

LA BUDAPESTA au avut loc 
convorbiri între ministrul afa
cerilor externe al R. P. Ungare, 
Janos Peter, și colegul său bel
gian, Pierre Harmel, care se 
află în vizită în această tară. 
Cei doi miniștri au semnat în 
aceeași zi un acord de colabo
rare economică, tehnică și in
dustrială între R. P. Ungară și 
Uniunea economică belgo-lu- 
xemburgheză, precum și un a- 
cord comercial pe termen lung 
între R. P. Ungară și Uniunea 
economică a Beneluxului.

LA CENTRUL spațial de 
Cape Kennedy s-a anunțat că, 
datorită unor defecțiuni tehni
ce, lansarea a cinci sateliți cu 
ajutorul unei rachete de tipul 
„Titan-3 C" ce urma să aibă loc 
joi a fost aminată din nou.

Motivul noii amînări, potrivit 
N.A.S.A. (Adiministrația națio
nală pentru problemele aero
nauticii și cercetarea spațiului 
cosmic), îl constituie faptul că 
timpul pentru înlăturarea de
fecțiunii la racheta purtătoare 
nu a fost suficient.

Data următoarei lansări nu a 
fost încă stabilită.

ve&
pins orice posibilitate in vede
rea reglementării problemei 
Africii de sud-vest prin acor
darea independentei acestui te
ritoriu. în întregimea lui. „Este 
de datoria noastră de a pune 
in aplicare mecanismul inde
pendenței și de a garanta su
veranitatea și integritatea te
ritorială a Africii de sud-vest", 
a spus Tewfik Bouattoura.

în continuarea lucrărilor, 49 
de țări afro-asiatlce, membre 
ale O.N.U., la care s-a alăturat 
și Iugoslavia au prezentat un 
proiect de rezoluție in care se 
cere acordarea independeței 
'Africii de sud-vest nu mai tir- 
ziu de luna iunie 1968.

Âlecsandri
sărbătoritGUVERNATORUL statului 

New York, Nelson Rockefeller, 
a declarat la o conferință de 
presă că nu va candida în nici 
un caz în alegerile preziden
țiale care vor avea loc în 
S.U.A. anul viitor. Declarația 
sa urmează unor știri apărute 
în presa americană care îl in
dicau ca unul din candidații 
posibili din partea Partidului 
republican. Rockfeller a ținut 
să sublinieze că „republicanii 
moderați" se orientează spre 
guvernatorul din statul Michi- 
gan, George Romney, care se 

cel puțin 
multe

Goana după... uniforme
la Toulon(R.A.F.). Prin lansa

rea acestei mode, un 
mic magazin din ca
pitala britanică, cu 
firma „Am fost vale
tul Lordului Kitche
ner’s", a dat o adevă- 
tă „lovitură", desfă- 
cîndu-și în scurtă vre
me vechi stocuri de 
mărfuri nevandabile 
și înzecindu-și de 
zeci de ori, în cîteva 
luni, cifra de afaceri. 
Bineînțeles că și în 
acest domeniu prețu
rile
Ele

Noua modă a fost 
lansată anul trecut de 
către Mick Jagger, ți
nui din componența 
formației britanice de 
muzică ușoară „Rol- 
ling Stones" în cursul 
unei emisiuni de te
leviziune. Ea constă 
în purtarea cu non
șalanță a celor mai 
vetuste... uniforme — 
de la cele de grena- 
dier din corpul impe
rial al lui Napoleon, 
pînă la cele de soldat 
in garda irlandeză sau 
de pilot în aviația re
gală britanică

pare că întrunește, 
pînă acum, cele mai 
șanse de a fi desemnat drept 
candidat republican la aceste 
alegeri.

R. D. GERMANA. — Construcții noi in portul Rostock

Ieri
la Montreal

Willy Brandt, ministrul vest- 
german al afacerilor externe, 
a declarat miercuri într-un in
terviu că principalul rezultat 
a) convorbirilor care au avut 
loc la Bonn între președintele 
Johnson și cancelarul vest-ger- 
man Kiesinger este acordul ca 
„nici una din cele două țări să 
nu o pună pe cealaltă în fața 
unui fapt împlinit“, relatează 
agenția France Presse. Preșe
dintele Johnson a dat asigu
rări cancelarului vest-german 
că vor avea loc „consultări 
constante, complete și depline" 
înainte ca una din cele două 
țări să ia hotărîri în probleme 
de interes reciproc.

Referindu-se la relațiile ame
ricano-vest-europene, Willy 
Brandt a vorbit despre nece
sitatea unui „limbaj comun al 
Europei occidentale".

ÎNTR-UN comunicat dat pu
blicității la Dakar de reprezen
tanta Partidului African al In
dependentei din Guineea „portu
gheză“ și Insula Capului Verde 
(P.A.I.G.C.) se anunță că în 
cursul luptelor ce s-au desfă
șurat în perioada 20—27 martie, 
patrioții au scos din luptă 60 de 
soldat' portughezi. Lupte de o 
violentă deosebită au avut loc 
îndeosebi în regiunea Naga. si
tuată în nordul Guineei „por
tugheze". Patrioții au scos din 
luptă patru nave de război por
tugheze.

sînt diferențiate, 
nu variază însă

atît în funcție de ca
litatea postavurilor, 
cît mai ales în func
ție de „ornamentația" 
pe care o presupune 
uniforma respectivă. 
Astfel, o manta de 
gardian de stradă co
stă 30 franci, in timp 
ce o uniformă de hu
sar, împodobită cu 
tot felul de găetane, 
fireturi și bumbi stră
lucitori, poate ajunge 
pînă la 12 500 franci! 
Pentru feciorii de 
bani-gata se pare, în
să, că nici o trăznaie 
nu e prea scumpă!

O ..MAREE NEAGRĂ" a 
rut în apele teritoriale ale 
weitului ca urmare a unui ac
cident intervenit lingă portul 
Ahmadi in timpul descărcării 
tancului petrolier „Mulda", sub 
pavilion norvegian. Autorități 
din Kuweit au constatat că a- 
proximativ 145 tone de petrol 
brut s-au scurs in mare. Deo
camdată. petrolierul norvegian 
este reținut de autoritățile por
tuare kuweitiene care au des
chis o anchetă pentru a stabili 
cauzele accidentului. Compania 
proprietară a vasului „Mulda", 
va trebui să suporte toate chel-

apă- 
Ku-

tuielilc legate de 
trolului ce s-a 
coasta șl în apele 
Kuweitului.

curățirea pe- 
răspindit 
teritoriale

pe 
ale

AUTORITĂȚILE austriece au 
luat hotărîrea de a interzice în 
sezonul turistic din acest an in
trarea în țară a tinerilor- ..be
atniks“. deoarece „prin ținuta 
lor neglijentă, riscă să tulbure 
ordinea și liniștea publică“. 
Măsura a fost luată în urma nu
meroaselor plîngeri exprimate 
anul trecut chiar de către tu
riști străini.

Zilele acestea a avut 
loc la Toulon, sub auspi
ciile grupării literare „As- 
trado Prouvencalo", un 
simpozion Vasile Alecsan- 
dri, cu prilejul împlinirii 
a 85 de ani de la pre
mierea poetului român de 
către această grupare pen
tru poemul „Cîntecul 
gintei latine". Cu acest 
Sa fost deschisă în 

ta te o expoziție or
ganizată de I.R.R.C.S., con
sacrată vieții și operei lui 
Vasile Âlecsandri, priete
niei sale cu poetul pro
vençal Frédéric Mistral.

La festivități au parti* 
cipat autoritățile locale, 
personalități ale vieții 
cultural-artistice, profesori 
universitari, studenți, zia
riști și un numeros public. 
A fost prezent ca invitat 
prof. univ. G. C. Nico- 
lescu. decanul Facultății 
de limbă si literatură ro
mână de la Universitatea 
din București.

Manifestări în memoria 
lui Vasile Âlecsandri au 
avut Ioc. de asemenea, și 
în orașele Arles și Avig
non.

Ieri, la Montreal, a avut 
loc inaugurarea oficială a Ex
poziției universale, care va fi 
deschisă timp de șase luni. 
Această manifestare interna
țională, care va reuni aproxi
mativ 70 de țări, are ca temă 
generală „Pămîntul oameni
lor".

O limbă de pămînl în apro
pierea portului legată prin- 
tr-un pod de 690 de metri de 
cele două insule de pe fiul 
Sf. Laurențiu — acesta este 
cadrul geografic al expoziției. 
Cele două insule, dintre care 
una artificială, pentru care au 
fost necesare 15 milioane de 
tone de pămînt și piatră, al
cătuiesc o suprafață de 400 de 
hectare pe care este instalată

„Expo-’6~". Toate edificiile 
au vedere spre apă, iar insu
la este înțesată de bazine și 
canale ca vestita localitate ita
liană Veneția. Pentru vizitatori 
au fost create puncte de atrac
ție deosebit de originale. Astfel, 
publicul va putea circula în
tr-o „celulă" umană și va pu
tea citi, datorită unui sistem 
de telecomunicații special, 
prima pagină a ziarelor din 
diferite colțuri ale lumii în 
momentul apariției lor. Nu 
au fost uitate nici locurile 
destinate jocului și zisului. 
Cu ajutorul unui „gyrotron" 
se poate efectua o plimbare 
în Cosmos, fapt care demon
strează preocupările actuale 
ale celor de pe „Pămîntul 
oamenilor".

O enormă piramidă întoarsă numită Katimavik (cuvînt eschimos care înseam
nă „Loc de reuniune") este pavilionul canadian

La Mbabane, discursurile festive și serbă
rile folclorice care au marcat obținerea „au
tonomiei interne“ de către Swazilland 
umbrite de o amărăciune pe 
niștii vieții politice a micului 
încearcă să o disimuleze.

Cei cărora li s-a în
credințat puterea pretind 
că le lipsește o reală li
bertate de acțiune. Opozi
ția constată că a fost 
frustrată de dreptul de a fi 
reprezentată în parlament

sînt 
care protago- 
stat african nu

voturilor recoltatepotrivit
în consultarea electorală 
de la mijlocul acestei luni. 
Nemulțumirilor pe care Ie 
exprimă băștinașii li se 
adaugă regretele Londrei

silită să renunțe Ia una din 
ultimele ei colonii.

Pentru actualii dirigui
tori ai politicii coloniale a 
Angliei, nostalgia nu poate 
fi un bun sfătuitor. Pe 
malurile Tamisei se po
vestea cu mîndrie nereți
nută că Swazilandul a fost 
„cumpărat“. Un act de 
vînzare-cumpărare s-ar 
păstra într-o arhivă, ates- 
tînd că prea puțin înțe
leptul cîrmuitor Mband- 
zeni ar fi renunțat la pă- 
mînturile pe care le stă- 
pînea pentru... niște sti
cle cu gin și vreo duzină 
de cîini de vînătoare. Po
vestea acestui act este, în 
variantele oficiale, săracă 
în amănunte. Probabil, 
tîrgul a fost încheiat sub 
presiunea baionetelor en
gleze în fața cărora su
lițele băștinașilor erau 
neputincioase.

Deceniile dominației bri
tanice au lăsat urme : să
răcia și înapoierea econo
mică a acestei țări cu 
aproape 300 000 locuitori 
reflectă dezinteresul Lon
drei pentru soarta popu
lației autohtone. In schimb, 
a existat un interes vizibil 
pentru ceea ce subsolul 
ascunde în măruntaiele lui : 
aur, cositor, bariu, căr
buni. Extracția de azbest 
a luat proporții consemna

te de statisticile care acor
dă Swazilandului unul din 
primele locuri din lume în 
privința aceasta. Dar ma
teriile prime părăsesc Swa
zilandul fără a fi prelu
crate. Țara are doar cîteva 
făbricuțe de conserve și 
alte întreprinderi din 
aceeași categorie, de di
mensiuni lipsite de impor
tanță. Industria minieră, 
baza economiei, este con
trolată de capitalul bri
tanic căruia i s-a asociat 
cel din Republica Sud- 
Africană. în fapt, stăpînii 
minelor sînt cei care, din 
umbră, dirijează politica 
micului stat.

Obținerea „autonomiei 
interne“ va aduce modifi
cări esențiale în viața Swa
zilandului ? La Mbabane 
domnește scepticismul. 
Este adevărat, marți a in
trat în vigoare o nouă 
constituție și odată cu 
acest eveniment șeful tra
dițional Sobhuza II a de
venit rege, iar Swazilan
dul — „stat protejat“. 
Țara va avea o adunare 
națională și un senat. Dar 
înaltul comisar britanic 
păstrează atribute esenția
le ale puterii : el este mi
nistru de externe, al apără
rii, securității interne, 
conduce serviciile civile și 
mai multe alte sectoare pe 
care Londra le consideră

importante pentru men
ținerea dominației ei. 
Unele persoane din antu
rajul regal emiteau ideea că 
Sobhuza II va avea, în 
fapt, doar atribuții... pro
tocolare. Problema fun
damentală a resurselor mi
nerale ale țării nu va intra 
în competența suveranului. 
Cu privire la independen
ță, Cartea Albă, publicată 
la Londra în toamna tre
cută, evită angajamentele 
precise. Se vorbește într-un 
paragraf de faptul că 
Swazilandul „ar putea de
veni independent după 
anul 1969“, formulă vagă 
care neliniștește pe lo
calnici. Noul prim-minis- 
tru, Makhosini Dlamini, a 
anunțat că va cere inde
pendență DEPLINA în 
1968 în Ioc de 1969 și a 
exprimat categoric deza
cordul său cu prevederile 
constituționale în vigoare 
care acordă Marii Britanii 
— în continuare — con
trolul asupra sectoarelor- 
cheie.

Swazilandul pășește în 
noua etapă cunoscînd mo
mente de tensiune. Opozi
ția — Congresul eliberării 
naționale „Ngwane“ — a 
cerut suspendarea noii 
constituții și o repartiție 
a mandatelor parlamentare 
proporțională cu voturile 
obținute. După scrutinul

care nu s-a desfășurat sub 
semnul ecbitabilității, ce’e 
24 locuri din parlamc.A' 
sînt deținute de partidul 
fondat de rege, un partid 
de tip conservator. Regele 
ar urma, potrivit constitu
ției, să mai desemneze 
șase deputați. Opoziția 
pentru care au votat 20,20 
la sută din alegători nu 
are niciun reprezentant 
pe băncile parlamentului.

Evoluția viitoare a Swa
zilandului nu poate fi 
despărțită de o realitate 
aspră : acest stat cu o 
suprafață de numai 17 000 
km.p. are o poziție geo
grafică nefavorabilă, fiind 
situat in vecinătatea Repu
blicii Sud-Africane și Mo- 
zambicului (colonie portu
gheză). Liderii de la 
Mbabane sînt puși in fața 
unei alegeri dificile — 
cooperarea cu Pretoria și 
Lisabona sau o politică de 
solidaritate africană. Deo
camdată, ei au ales formu
lele ambigue. Discursurile 
persoanelor cu funcții mi
nisteriale promit „relații 
de colaborare“ cu Preto
ria, dar conțin și cuvinte 
dezaprobatoare la adresa 
apartheidului. Practicarea 
acestei echilibristici poli
tice s-ar putea să devină, 
la un moment dat, anevo
ioasă...

EUGENIU OBREA

Navigator solitar
Un tînăr american 

în vîrstă de 18 ant, 
care a pornit într-o 
călătorie în jurul lu
mii, a ajuns miercuri 
în Insula „Thursday" 
din apropierea Aus
traliei. Robin Lee 
Graham, probabil cel 
mai tînăr om care a 
încercat vreodată să 
facă un asemenea 
turneu, a părăsit acum 
doi ani localitatea 
San Petro din Cali
fornia pe o ambarca
țiune lungă de aproa
pe 9 metri, însoțit 
în călătoria sa solita
ră doar de o pisică.

Barca lui Lee Gra

ham este foarte su
mar echipată. Cu un 
sextant, fără faruri șt 
avînd foarte puține 
hărți, navigatorul a- 
dolescent a reușit să 
străbată în cinci zile 
400 mile marine — 
de la Port Moresby 
(Noua Guinee), pînă 
la Insula Thursday, 
aflată în nordul Au
straliei — și, mai 
mult decît atît, el și-a 
vîndut pe drum și 
motorul ambarcațiunii 
pentru a-și cumpăra 
alimente. De aseme
nea, nu are radio și 
nici pompe de apă.

Lee Graham plănu-

lește să plece în con
tinuare spre Insula 
Darwin, la 900 mile 
marine de Australia, 
de unde se va îndrep
ta apoi spre Africa, 
traversînd Oceanul 
Indian.

Tînărul călător, ca
re a străbătut pînă 
acum 10 000 de mile 
marine, a declarat 
ziariștilor că „nu este 
tulburat de singură
tate, ci este mai mult 
îngrijorat de eventua
litatea unei chemări 
sub arme, pentru că 
aceasta ar pune ca
păt călătoriei sale".

Afacerea 
Beidas

Președintele Curții supreme din 
Brazilia, Luiz Galotti, s-a întîlnit 
miercuri cu ministrul de justiție 
Luiz Gama e Silva pentru a re
pune pe rol procesul privind ex
trădarea fostului director al Băn
cii libazene „Intra“, Youssef Bei
das. De altfel, procesul trebuia 
să fie redeschis la începutul aces
tei luni. Insă, datorită faptului 
că guvernul libanez nu prezenta
se datele complete despre acest 
caz., Curtea supremă a hotărît 
amînarea procesului. în prezent 
Beidas se află în libertate și tra
tează cu avocații săi asupra po
sibilităților respingerii cererii 
guvernului libanez ca el să fie 
extrădat.

0 NOUĂ PROBĂ DE SOL LUNAR
INSTALAȚIILE de excavare ale sondei lunare americane 

,,Surveyor-3" au luat o probă de 33 dc cm cubi de sol lunar. Cu 
ajutorul unei cupe a excavatorului, proba a fost depusă pe tre
piedul cu care este prevăzută sonda, după care a fost fotogra
fiată de camerele de luat vederi. Intre timp „Surveyor-3“ a 
transmis 267 de noi fotografii. Luarea de fotografii va continua 
pînă la apusul soarelui lunar, adică pînă marțea viitoare.

BOGĂȚIILE...
OAMENII de știință de la 

Muzeul egiptean din Torino au 
constatat in mod intimplător că 
in interiorul mumiilor aflate la 
muzeu se află sub bandajele fu
nerare numeroase bijuterii dc 
aur. Aceste bijuterii, a declarat 
profesorul Silvio Curți, directo
rul muzeului. valorează mai 
multe milioane de lire și nu vor

MUMIILOR
putea fi văzute niciodată decît 
cu ajutorul razelor X, deoarece 
desfacerea bandajelor ar provo
ca distrugerea mumiilor. El a 
arătat în continuare că mumiile 
arhitectului egiptean Kha. care 
a trăit in secolul al XV-lea î. 
e.n. șl a soției sale Mlrlt au 
fost supuse la raze X pentru a 
vedea dacă scheletul lor poarți 
urmele vreunei maladii.
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