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• „întreprinderea noastră, declară directorul fabricii de stofe 
v «Libertatea», se mîndrește cu rezultate foarte bune. Ca să 

ajungem aici a trebuit să convingem întregul colectiv că orice 
minut răpit producției aduce serioase prejudicii. E meritul orga- 
Jzației U.T.C. că a făcut o demonstrație convingătoare".

Cooperatorii din Scînteia au valorificat 
suplimentar la contracte 980 tone porumb, 
47 tone floarea-soarelui, 1200 tone sfeclă de 
zahăr, 22 tone ceapă și 5 tone fasole.

• Tineri sub normă? La „Independența" nu mai există! Și 
asta pentru că comitetul U.T.C. de aici a determinat organi
zarea unor cursuri de calificare chiar și numai pentru 5—6 
tineri.

514 PARTICIPANT!
LA UN CURS DE 

ECONOMIA INDUSTRIEI"

întreprinderea de stat „Li- 
ertatea". Deși la sfîrșitul a- 
ului trecut bilanțul economl- 
ș-financiar al acesteia fusese 
ozitiv, pentru conducerea în- 
•eprinderii, pentru organiza- 
a U.T.C. de aici exista con- 
ingerea că în domeniul creș- 
îrii producției, a productivi- 
iții muncii, se dispunea încă 
e însemnate rezerve, că pe 
aza lor beneficiile ar putea 
iregistra creșteri substanția- 
s. Rezervele constau în prin- 
ipal în ridicarea nivelului 
rofesional al cadrelor, în fo- 
jsirea mai bună a timpului 
e lucru și a utilajelor, în în- 
irirea disciplinei.
— Valorificarea acestora de- 

indea, ne spunea Ana Cris
es, secretara comitetului 
I.T.C., de cunoașterea rigu- 
oasă de către tineri a noțiu- 
ilor economice așa cum se 
îanifestă concret în cadrul 
ctivității noastre.
S-a pornit de la nivelul gru- 

ei. încă din luna ianuarie 
inxy^’e acestora au abordat 
a dezbaterile cu tinerii, pro
teinele referitoare la meserie, 
i producție. Nu în mod ge- 
eral, ci cu referiri la unul 
au altul din indicatorii de 
lan, la una sau alta din obli- 
ațiile care le reveneau, la 
eea ce le lipsea încă pentru 
bținerea unei eficiențe spo
ite. Așa se explică constitui- 
ea unor lectorate economice 
căror principală atribuție 

ste aceea de a face cunoscute 
inerilor din fiecare secție, țe- 
ătorie, repansat, pregătirea 
ssătoriei, conținutul unor no- 
iuini ca: preț de cost, cheltu- 
511 de producție, beneficii șl 
entabilitate, productivitate. 
)e fiecare dată, alături de re- 
uceree consumurilor specifi- 
e, reducerea pierderilor pe 
jză, mărirea productivității 
luncii apărea, ca un leit-mo- 
iv, folosirea integrală a 
mpului de lucru.
— Am ajuns astfel, ne in- 

arma economista Engel Bri- 
itte, șefa comisiei profesio- 
al-sociale, la închegarea unei 
cțiuni care putea atrage ti- 
erii, care îi putea face să 
ună la inimă problemele în- 
reprinderii: „minutul felicită, 
linutul acuză". Toate celelal- 
e se subordonau. Dacă tinerii 
ițelegeau rolul economic pe 
are îl are un singur minut în 
ctivitatea lor de o zi însemna 
ă ei îl pot asemăna pe acesta 
u restul de 479, pot ajunge 
șor la concluzii sigure în le- 
ătu-ră cu influența lui asupra 
heltuielilor de producție, a 
iroductivității muncii, a ren- 
ibili'-iții.
Totul a pornit de la această 

ătălie cu minutul. într-un 
ainut războiul are 100 de bă- 
ăi. Pare neînsemnat dacă spui 
ă din cauza unei neglijențe ai 
ntrerupt lucrul pentru cinci 
linute. în fond nu se înre- 
:istrează decît o pierdere de 
0 cm de țesătură. Dar dacă 
aportezi această dimensiune 
a norma zilnică a celor peste 
,00 de tineri vei avea dintr-o 
lată proporțiile unor pierderi 
le producție ale căror valoare 
;e traduce, într-o lună de zile,

I

N. ARSENIE 
M. TACCIU 

G. GHIDRIGAN

(Continuare în pag. a IlI-a)

Tînărul sudor Popa Gavrilă, ca toți colegii săi, de la „Independența", 
consideră că folosirea integrală a timpului de lucru nu e o per

formanță, ci o datorie elementară
Foto; C. CIOBOATĂ

Argeșul n-are fertilitatea Bă
răganului. Și nici cîmpii pînă 
dincolo de orizont. Dealurile 
sale te însoțesc ca cel mai cre
dincios prieten de-a lungul și 
de-a latul județului, oricît și pe 
oriunde ai vrea să mergi. La tot 
pasul pămînturi ascunse, fără 
forță aparentă. De ajuns însă că 
pe alocuri s-a pătruns ingine- 
rește, dincolo de ceea ce s-a 
moștenit, de perdeaua zdrențui
tă a costișelor pline de, eroziuni 
și, pe suprafețe mereu mai mari, 
geografia locurilor s-a schim
bat. Soarele se metamorfozează 
acum în chihlimbarul struguri
lor și miezul aromat al fructe
lor culese de acolo unde, altă
dată, nici cei mai optimiști din
tre localnici n-ar fi crezut că 
ar putea crește și altceva decît 
mărăcini ; apa împinsă de pu- 
ternicelfe agregate, îngrășămin- 
tele, mecanizarea, toate acestea 
înzecesc boabele de pe știulețiî 
de porumb și din spicele du 
grîu

Treptele dezvoltării urcate de 
agricultura județului au fost 
posibile nu numai prin investi
țiile materiale considerabile, 
rod al politicii partidului și sta
tului, dar și prin substanțialele 
infuzii de inteligență realizate 
în anii noștri ca urmare a pre
zenței și activității diurne a spe
cialiștilor. Poate că nici unde ca

O DATORIE DE ONOARE:

SUPLIMENTAREA
OBLIGAȚIILOR

CONTRACTUALE
In județul Ialomița, ca de altfel în toată țara, cooperativele 

agricole de producție continuă într-un ritm- deosebit de susți
nut transportul în baze al produselor coniractate. Multe sînt 
unitățile care nu numai că își achită cu conștiinciozitate obli
gațiile asumate, dar vînd statului cantități suplimentare de 
cereale, legume, culturi tehnice etc. Prezentarea chiar și nu
mai a unei singure cifre vorbește de la sine despre străda
nia țărănimii de a răspunde pe măsura puterilor sprijinului 
multilateral pe care agricultura județului Ialomița îl primește 
din partea statului: suplimentar ver fi valorificate la contract 
peste 30 000 tone porumb. Acestei cantități i se adaugă alte 
cîteva zeci de mii de tone sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, 
carne și lapte.

Pentru o discuție pe tema 
onorării contractelor, ne-am 
oprit zilele trecute la coope
rativa agricolă din comuna 
Scînteia.

— Pentru noi, ne spunea 
tovarășul Florea Ștefan, pre
ședintele cooperativei, onora
rea contractelor încheiate cu 
statul reprezintă o datorie de 
cinste și onoare. Numai astfel,

considerăm noi, putem să do
vedim recunoștința pentru 
tot ceea ce statul întreprinde 
în folosul țărănimii. în ultimii 
cinci ani, de pildă, am primit 
semințe din soiurile cele mai 
valoroase, ni s-a creat posibi-

GH. BRAD

(Continuare în pag. a lll-a)

TREI MUNCESC
și unim Îndrumă

aici, în zona dealurilor de gresii, 
argilă și podzol, inginerul agro
nom sau zootehnist nu poate să 
intervină cu un efect mai mare, 
nu poate privi mai clar și cu 
mai mari satisfacții rezultatele 
activității sale.

Am străbătut aceste locuri,
♦

am cunoscut și am discutat cu 
„doctorii pămîntului" — cum îi 
numea pe agronomi, cu decenii 
în urmă, Ion Ionescu de la 
Brad. Oameni cu vîrste și expe
riențe felurite pentru care sa
tul, dealurile acestea cîndvacîndva 
sterpe — dar și astăzi insufi
cient puse în valoare — consti-

tuie perimetrul lor de muncă, 
de existență. Agronomul Ion Ră- 
dulescu își găsește greu termenii 
de comparație încercînd să ne 
prezinte cum a început meseria, 
cum a acționat în anii de maxi
mă încordare cînd el singur tre
buia să dirijeze munca pe dea-
....... ...... ... ................  .......... . .... .

cetări, a găsit cheia către cornul 
belșugului. Faptul că anul a- 
cesta cooperativa a realizat 
două mii de kilograme grîu și o 
jumătate de vagon porumb la 
hectar reprezintă argumentul ce 
subliniază cel mai grăitor rolul 
determinant pe care-1 are spe-

lurile devenite un imens șantier 
ce „înghițea", în fiecare zi, a- 
proape o sută de mii de lei, cum 
se organizează astăzi cînd viile 
și pomii au început să rodească, 
cînd, în urma unor temeinice și 
diversificate studii personale, a 
unor corespondențe cu oamen» 
de știință și ou institute de cer-

cialistul în acțiunea de subordo
nare omului a vitregiilor na
turii. „Cînd am venit în sat 
am găsit o cooperativă slabă, cu 
multe datorii și cu producții 
mici. Atunci am simțit sute de 
priviri care s-au îndreptat către 
mine ca în spre un salvator. 
Sîntețl inginer, tovarășe Radu-

Joi la amiază au părăsit 
Capitala, președintele Consi
liului de Miniștri al Olandei, 
Piet J. S. de Jong, și ministrul 
afacerilor externe, Joseph M. 
A. H. Luns, care, la invitația 
guvernului Republicii Socia
liste România, au făcut o vizi
tă oficială In țara noastră. 
Oaspeții au fost însoțiți de 
J. A. De Ranitz, director ge
neral al afacerilor politice din 
M.A.E., D. M. Ringnalda, con
silier la cabinetul primului 
ministru, K. W. Reinink, șe
ful direcției Europa din 
M.A.E., și de alte persoane ofi
ciale.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, se aflau președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, Miron Con- 
stantinescu, Nicolae 
Pompiliu Macovei, 
Burtică, miniștri, Ion 
prim-vicepreședinte al 
liului popular al municipiului 
București, Miron Nicolescu, 
președintele Academiei, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, George E-

Giosan, 
Cornel 
Cosma, 
Consi-

Han, ambasadorul României la 
Haga, conducători de instituții 
centrale, generali și ofițeri su
periori, ziariști români șl 
străini.

Erau prezenți Dirk van Ey- 
singa, ambasadorul Olandei la 
București și membrii ambasa
dei.

Pe aeroport erau arborate 
drapelele de stat ale României 
și Olandei.

După intonarea imnurilor 
de stat olandez și român, cel 
doi șefi de guverne și mini
strul afacerilor externe olan
dez au trecut în revistă garda 
de onoare. Apoi, oaspeții și-au 
luat rămas bun de la persoa
nele oficiale aflate pe aero
port.

înainte de a se urca în a- 
vion, premierul Piet de Jong 
și ministrul Joseph Luns și-au 
luat un călduros bun rămas de 
la președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer. 
Un grup de pionieri au oferit 
oaspeților buchete de flori.

COMUNICAT
COMUN

(Agerpres)

La invitația guvernului 
Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Olandei, 
Piet de Jong, și ministrul 
afacerilor externe, Joseph 
Luns, au făcut o vizită ofi
cială in România, între 27 
și 30 octombrie 1969.

în timpul șederii în 
România, înalții oaspeți au 
fost primiți de către pre
ședintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae 
Ceaușescu, care i-a reținut 
la dejun; ei au vizitat o- 
bioctive social-culturale din 
municipiul București și Ju
dețul Prahova, precum și 
unele unități agricole, fiind 
pretutindeni întimpinați cu 
căldură și cordialitate, ca 
o expresie a sentimentelor 
de prietenie și stimă ce ca
racterizează relațiile dintre 
România și Olanda. 
(Continuare în pag. a IV-a)

Creaturi ciudate in paradisul
literaturii pentru copii

O atracție irezistibilă, o fas
cinație misterioasă ne poartă 
pașii către luminoasele standuri 
cu cărți pentru copii („fără 
un pic de ingenuitate viața in
telectuală ar fi tristă" — G. 
Călinescu), într-o încercare de 
regăsire a candorilor esențiale. 
Cu coperți frumos și viu colo
rate, tipărite cel mai adesea

pe hîrtie de bună calitate, în 
formate ingenioase,’ care nu 
respectă deloc „tipicul" — ar 
fi și păcat! — avînd paginile 
presărate cu desene, multe în 
culori, cărțile pentru copii .sînt 
podoabele librăriilor și ale bi
bliotecilor. Acolo unde există 
condiții, li se rezervă chiar un 
spațiu anume, bine delimitat,

lescu, tăceți ce-ați știi să răpu- 
nem sărăcia. Vom face tot ce no 
veți cere. Atunci, ascultînd vor
bele acelui bătrîn cu fruntea și 
obrazul brăzdat de cute a- 
dînci, am optat cu adevărat 
pentru meserie. încrederea oa- 
menilor în mine și, de fapt nu 
atît în mine ca persoană cît în 
munca de reprezentant al știin
ței, speranța, legămîntul lor de 
a face orice numai să aibă, să 
se răzbune pe sărăcia pămîntu
lui ce le fusese transmisă și 
lor în case, am simțit că era 
ceva mai mult decît poate 
transmite cuvîntul. Ca intelec
tual, ca agronom plecat tot 
din casa unui țăran nu puteam 
da înapoi. M-am înhămat la 
muncă. Și pot spune că am 
avut cele mai deosebite satis
facții răminînd și muncind aici, 
printre țăranii cooperatori".

Ea Leordeni, pe tînărul ingi
ner Ion Iordănescu l-am întîlnit 
In biroul său cu masa plină de 
cărți, broșuri, tăieturi din ziare

Nu-mi găsesc un loc în 
corul celor care, dînd Ce
zarului mai mult decît ac
ceptă el să primească, exa
cerbează funcția artei (de 
pildă, a celei de a șaptea) 
convinși că vizionarea unui 
film, joacă un rol covîrșitor 
în existența noastră, puterea 
sa de influență echivalînd cu 
a unui ser miraculos în sta-

penibila
GH. FECIORU

(Continuare» în pag. a Il-a) brutalitate

Foto ••
DUMITRU F. DUMITRU

Pe Calea Severinului, una 
din arterele vechii capitale 
a banilor, construcțiile mo
derne întregesc peisajul 
urban aflat în continuă 

schimbare
B-

de OCTAV
PANCU-IAȘI

re să ne inoculeze, prompt și 
acut, sentimente declanșînd 
reacții pozitive ori negative. 
Nu-mi trimit, deci, fiii la 
o capodoperă a cinematogra
fiei, să zicem, „Strada", ca 
după două ore, așteptindu-i 
în poartă, să citesc în ochi; 
lor o mai mare înțelegere 
față de dramele omenești, o 
blîndețe și o generozitate 
sporite — și nici nu mă încui 
în camera mea, după ce se 
întorc de la un „western", 
temător să nu-mi înfigă în 
spate un cuțit de bucătărie... 
înțeleg rolul educativ al ar
tei în general și al filmului 
in special, aidoma imensei 
majorități dintre noi care 
nu-șl îngăduie spaimele u-

(Continuare în pag. a Il-a

parcă special pentru a se atra
ge atenția că e o altă lume 
aici : literatura pentru copii.

Literatura pentru copii, dar, 
în primul rînd, literatură. Nu 
e nici o noutate a spune aceas
ta : mai mult decît atît, nici 
nu există o „literatură pentru 
copii" în sensul propriu al ex
presiei. Categoria aceasta a 
fost inventată după vagi crite
rii exterioare și — sigur — ex- 
traliterare. A o judeca în ra
port cu criteriile specifice ale 
literaturii este ceva fireso și nu 
o violare de teritoriu 1 Nimio 
nou pînă aici. N-au treout prea 
mulți ani de cînd în presă (și 
în special, în presa literară) 
s-a purtat o vie discuție despre 
„literatura pentru copii", căreia 
i s-a refuzat cu hotărîre sta
tutul de hibrid : literatură + 
pentru copii. Ba chiar (direct 
interesată). Editura Tineretu
lui a avut lăudabila inițiativă 
de a reuni într-un volum unele 
din cele mai bune texte critice 
apărute în această perioadă 
(„Unele probleme ale literatu
rii pentru copii", E.T. 1967 ; 
semnează : Aurel Martin, Ma
tei Călinescu. Gellu Naum, Eu
genia Tudor, Gheorghe Stroia, 
Vicu Mîndra, Viorica Huber).

Nu a fost însă decît un foo 
de paie, repede istovit. Că e 
așa, o arată mai înainte de 
toate indiferența aproape abso
lută a criticii fată de cărțile 
pentru copii. Păgubitoare, în 
fond, pentru sine, deoarece în
tre timp au apărut cîteva scri
eri fermecătoare, de mare ori
ginalitate și, se înțelege, de va
loare, datorate unor autori 
foarte cunoscuți : Paul Anghel, 
Fănuș Neagu, Marin Sorescu, 
Gabrjâla Melinescu, Dumitru 
M. Ion. O carte cu totul ieșită 
din comun, cum este „cei 13 
și misterul" de Monica Pillat, 
volum încununat și cu un pre
miu, a trecut aproape neobser
vată. Privirea criticii a fost 
(cînd n-a lipsit cu totul !) obo
sită, greoaie, fugară și fatal 
superficială.

Totodată, după ce a publicat 
culegerea înainte amintită, Edi
tura Tineretului a continuat să 
tipărească masiv subproducții 
literare (parafate cu „bun pen
tru copii"), aparținînd cel mai 
adesea unor autori cvasi-necu- 
noscuți; dar. se pare, „spe
cializați" în „literatură pentru 
copii". Spunea poetul de rare 
esențe Gellu Naum : „cu foar
te rare excepții, nu cred în 
existența scriitorilor speciali
zați în literatura pentru copii". 
Opinie mai mult decît foarte 
îndreptățită. Nu este deloc în- 
tîmplător că: „Unde fugim 
de-acasă“, „Caii albi din ora
șul București", „Catargul cu 
două corăbii", „Sfaturile mota
nului Grigore" ori „Farfurii 
zburătoare", cele mai bune 
cărți pentru copii apărute la 
noi în ultimii ani, sînt semnate 
de către autori prestigioși, im-

M. IORGULESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)



U.T.C. - CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ UN CLUB NOU PENTRU
STUDENȚII DIN PETROȘANI

Ne răspunde VIOREL JIANU — 
secretar al Comitetului județean Hunedoara al U.T.C.

Ștafeta culturala
„Căutătorii de folclor"

— Pentru că vă interesează ceea ce este nou, 
am tă-ncep cu o acțiune pe care o organizăm pen
tru prima oară: ștafeta folclorică „Căutătorii de 
folclor". Scontăm pe rezultate bune fiindcă ne-am 
ocupat multă vreme de pregătirea acestei acțiuni. 
Ștafeta va străbate, în perioada noiembrie 1969 — 
martie 1970, toate zonele folclorice ale pădurenilor, 
Hațegului, Mureșului, Zarandulul, Văii Jiului. A- 
ceasta reprezintă o formă pentru permanentizarea 
activității eultural-artlstice pe perioada iernii și 
un mijloc de a valorifica bogatul tezaur folcloric 
existent în județul nostru.

— Cum ae va face înmtnarea ștafetei 7
— Bine înțeles In cadru festiv. De fiecare dată 

se vor prezenta spectacole de către tinerii din co
munele vecine. Cred că în acest fel se va reali
za și un schimb de experiență în domeniul cultu
ral-artistic. Acțiunea se va încheia cu spectacole 
festive la nivelul municipiilor Deva și Hunedoara, 
realizate de formațiile cu cel mal bogat repertoriu.

— Cum vor fi valorificate producțiile culese 7
~ Se va edita o culegere Intitulată „Pe plaiuri

hunedorene". In afară de aceasta, cel mai bun cu
legător de folclor va primi insigna „Folclorist pri
ceput" Instituită de comitetul județean. Distincția 
reprezintă un stimulent ți un imbold.

— Ce alte acțiuni se vor organiza în perioada 
următoare 7

— Noi am dobîndit experiență în organizarea 
muzeelor sătești. De aceea ne-am propus să or
ganizăm în 10 localități (Romos, Almaș-Săllște. 
Baia de Crlș etc) colecții muzeale și cercuri de 
folclor. în 20 de comune, acolo unde există condi
ții, se vor deschide cluburi ale tineretului. La Baia 
de Criș, Dobra și Unirea, tinerii au deja clubul lor. 
Dorim să oferim tinerilor și manifestări interesan
te și cadrul necesar pentru participarea activă la 
realizarea lor.

Vă pot spune, în încheiere, că sîntem receptivi 
la experiența altor organizații județene, că ne stră
duim să găsim formele cele mai potrivite pentru 
organizarea timpului liber al tinerilor și educa
rea lor.

Sînt în curs de încheiere lu
crările de amenajare a noului 
club al studenților de la Insti
tutul de mine din Petroșani. 
Este vorba, de fapt, de moder
nizarea și utilarea vechii clădiri 
a clubului, care era departe de 
a satisface cerințele și exigen
țele studenților. Noul club, avînd 
o suprafață de peste 760 m.p., 
va cuprinde o sală polivalentă, 
unde vor putea fi organizate

spectacole sau festivități, săli 
destinate repetițiilor formațiilor 
artistice ale institutului, săli de 
jocuri distractive, o discotecă, 
un bar cu o capacitate de circa 
80 de locuri, încăperi 
cercul-foto și cercul 
torilor etc. Valoarea 
crărilor se ridică 
400 000 lei.

A apărut
revista „TURISTUL"

„Turistul" nu mai este de 
cîtăvă vreme numai pasiona
tul excursiilor organizate de 
O.N.T., de B.T.T. sau de el 
însuși. „Turistul" a devenit 
și titlul unei publicații perio
dice, editată de Comitetul 
U.T C. al sectorului VI

al tineretului

IOAN VLAD

[uRIERj

Hadran":

Oameni de știință din 
Republica Federală a Ger
maniei au luat în studiu 
construirea de centrale e- 
lectrice care vor funcționa 
pe bază de aer comprimat.

Așadar, nu numai cărbu
nii, apa, păcura, gazele și 
materialul fisionabil nu
clear, ci și aerul, o mate
rie primă inepuizabilă, va 
servi în viitor la produce
rea de energie.

Pentru aceasta aerul fil
trat și condiționat, va fi 
comprimat în mine părăsi
te, peșteri, saline erodate 
sau rezervoare subterane 
escavate special în acest 
scop, energia necesară a- 
cestei operații fiind furni
zată de uzinele electrice în 
perioadele de consum mi
nim <Se curent.

Curent electric
din aer comprimat

Se știe, pe de o parte, 
centralele electrice lucrea
ză In deficit In perioadele 
de consum scăziit de cu
rent, iar pe de altă parte, 
pentru a face fată unor 
eventuale creșteri bruște 
de consum, se produce mai 
mult curent decît este prac
tic necesar. Prin procedeul 
de transformare a energiei 
aerului comprimat In ener
gie electrică, această situa
ție se va schimba radical. 
Cantitățile de energie elec
trică rămase neutilizate în 
perioadele de consum mi
nim de curent vor fi folosi
te în viitor pentru compri
marea aerului la înaltă pre
siune în rezervoare subte
rane, unde va fi depozitat 
pînă cînd necesarul c«e cu
rent va spori, energia uti
lizată pentru producerea 
înaltei presiuni fiind atunci 
transformată din nou în 
electricitate și canalizată în 
rețeaua normală de curent. 
Retransformarea energiei 
aerului în curent electric 
are loc prin intermediul 
unei turbine pneumatice, 
care acționată cu aer com
primat pune 
un generator 
electrică.

pentru 
radio-ama- 
totală a lu- 
la aproape

O. P.

Capitală, aflată deocamdată 
la primul număr. Ca la orice 
început de drumeție, primele 
pagini ale noii publicații găz
duiesc urări de drum bun 
opinii despre turism ale 
colaboratori de onoare, 
care artistul poporului 
Dacian, sau directorul 
ului „Gheorghe Lazăr", Victor 
Iliescu. La acestea se adaugă 
fi impresiile unor tineri din 
excursiile făcute in țară și 
peste hotare. Mai întîlnim, de 
asemenea, titlurile cîtorva ru
brici care se anunță 
apariție periodică, așa 
este publicația însăși: 
tăzi despre...", „Sfaturi 
tice", „Știați că ?..." și

$i 
unor 
intre 

Ion 
lice-

CU o 
cum 
„As- 

turis- 
altele.

Lectura acestui prim număr 
trădează, pe tot cuprinsul său, 
o adevărată risipă de fante
zie grafică și tematică.

Aflăm, de altfel, de la 
legii noștri din colectivul 
redacție al „Turistului", 
numărul 2 se află deja 
tipar..

co
de 
că 

sub

TUDOR VASILIU

CRONICA

imn PUDURILOR
Poet de talent, Tudor Vasiliu 

a avut șansa de a fi contestat de 
un mare scriitor pentru unele 
defecte, de altfel, reale. La vîr- 
sta lui, „evenimentul" — rivnit, 
se pare, cu anticipație — dacă 
nu-ți acordă de-a dreptul, cele
britatea, te face, în orice caz 
mai cunoscut. In ciuda celor 19 
ani ai săi, îl suspectez pe Tudor 
Vasiliu că și-a regizat, oarecum, 
„lansarea". Intr-un mod parado
xal. dar cu efecte sigure : con
vertind, cu luciditate, câteva ver
suri mediocre în poncife striden
te. In prima ipostază, ele ar fi 
trecut neobservate ; în a doua, 
sînt remarcate sigur, deși ou evi
dentă iritare.

Ceea ce surprinde, de la bun 
început, în „In general, triumful 
pădurilor", este irezistibila ten
tație ludică. Cu ușoară, amuzată 
detașare, prefăcîndu-se a nu ve
dea în poezie decît o simplă 
convenție, Tudor Vasiliu impune 
materiei lirice un ritm jocular. 
Regulile jocului vor fi de multe 
ori încălcate și ele, dar parcă în 
glumă. Astfel încât, micile trucuri, 
marile teribilisme abundă. Asoci
ate, însă, cu un talent pe care îl 
intuim, dar nu-1 putem proba, 
pe de-a-ntregul, în aoest prim 
volum. Talent necristalizat încă, 
irosit adesea în exerciții stilisti
ce minore, dar existent. Si capa
bil, poate — cînd autorul va de
prinde mai ferm legile rigorii ar
tistice — de surprize mai mult 
decît agreabile.

Cartea înoepe cu „6 poeme oca
zionale", din rîndul cărora am 
desprins această ars poetica, per
fect edificatoare asupra tipului 
de lirism practicat de foarte tî-

nărui poet: „Poezia mea / Pre
zintă ceva din imperfecțiunea / 
Unui
vers / Aleargă / Cu <le la sine pu
tere, / încotro vede cu ochii'1...

glob terestru. / Fiecare

■Uiteotyu! Jf-

In generat, triumful 
pădurilor

Către șocul obținut prin mijloa
ce ieftine, către platitudini ne
salvate de interferența sintag
melor plasate în planuri stilis
tice diferite. Uneori. însă, și că
tre acele, nu rare, dar extrem de 
capricioase zone de pură vibrație 
lirică, ce fac atît de inegale poe
mele acestui debutant. Inegale, 
pentru că trebuie să sondezi cu
rajos pentru a repera metalul 
prețios și a-1 așeza în lumina cea 
mai favorabilă, care să-i eviden
țieze strălucirea. Această străluci
re, destul de avară în economia 
cărții, provine din gesturile de

rebel adolescent, din „arțagul" 
tonului ce se vrea dur, puțin 
dezabuzat

Autorul ajunge inevitabil, prin 
supralicitare, la enormități de o 
candoare indicibilă- Ca în poezia 
cu un titlu neserios sau poate 
numai neinspirat, „Lumină la 
ciorap sau altundeva": „Nu se 
poate. Nu se poate. / Dumneata 
ești apt / Pentru iubire!" / „Eh, 
trebuie să țineți seama / De fap
tul că sînt mort." / „Nu se poate. 
Nu se poate. / Dumneata ești apt 
/ Pentru iubire" / „Eh, n-am fă
cut nioiodată / Treaba asta..." / 
Glasul răgușit al sîngelui."

Fronda, inconformismele s-au 
turnat în tipare grele, violentând 
deprinderile rutiniere și dinami- 
tîndu-le. „Fuga de pe moșii", 
de pildă, amintește de sarcasmul 
„Libertății de a trage cu pușca" 
a lui Geo Dumitrescu : „M-am 
săturat / Să tot gîdil mapamon
dul pe burtă / Cu cele o mie de 
picioare de schimb. / în căutara 
de aur ;/.../ Totul se învîrte 
în mine / In sens invers acelor 
de ceasornic. / M-am săturat să 
tot aud / Că pe copii nu îi aduce 
barza / Și că nu se zice ; / A- 
vansați mai în față!"

Saturați și noi de versuri ane
mice, nici bune, nici rele, ref _- 
zînd teribilismele neorientate că
tre artă, recunoaștem în Tudor 
Vasiliu un posibil scriitor serios. 
Căruia îi iert, pentru excelența 
poeziei „Basm", o parte ' ri e- 
șecurile detectabile la debu.. Pe 
celelalte, le voi uita o dată cu 
cea de a doua carte a sa. Dacă 
va fi ceea ce promite...

NICOLAE BALTAG

Ieri, un avion al Companiei „Aeroflot", a adus pe Aeroportul 
Băneasa Ansamblul artistic al Casei de cultură a tineretului 
din Leningrad care, între 1 și 13 noiembrie, va susține o serie 
de spectacole în mai multe localități din țara noastră.

Ansamblul leningrădean, compus din 40 de. persoane va 
vizita numeroase întreprinderi industriale și agricole, instituții 
culturale, sa va întilnl cu tineri și cu activiști ai organizații
lor U.T.C., va susține spectacole în București, Brașov, Codlea, 
Sibiu, Mediaș, Craiova, Pitești etc. Dintre membrii ansamblu
lui, așa cum ne-a spus Lidia Șenilkova, conducătoarea dele
gației, se detașează Andrei Hramțov, solist al Teatrului de 
operă și balet Kirov din Leningrad, Batîr Zakirov, artist al 
poporului din Uzbekistan,' conducătorul unui trio instrumental 
deosebit de valoros, precum și excelenta interpretă de muzică 
populară Inga Dgmianova. Menționăm că Ansamblul Casei de 
cultură din Leningrad este laureat al celui de-al IX-lea 
Festival Mondial al Tineretului și Studenților de la Sofia.

O. NEGRU

• MICII MILIȚIENI ca să pară 
mai impunători, au renunțat și la 
zîmbet. Pionieri din Cîmpulung, 
județul Argeș, participă la acțiu
nile Miliției din oraș pentru ini
țierea în dirijarea șl respectarea 
regulilor de circulație. Locuitorii 
s-au obișnuit să le vadă chipu
rile, le zîmbesc, îi salută și ei se 
simt cu atît mai răspunzători. 
Trebuie amintit $1 faptul ~ că de 
la începerea acțiunii — în 1968, 
nici un elev nu a fost accidentat 
și nu a avut abateri, 
brescu).

• VALENȚELE CENACLULUI 
LITERAR DIN SEBIȘ. S-ar părea 
că despre 15 îndrăgostiți al artei 
scrisului nu se pot spune decît 
fraze banale, și totuși... Am cu
noscut cenaclul „Doina Crișului" 
care funcționează pe lîngă Casa 
orășenească de cultură Sebiș. Mai 
întîi — o sărbătorire — cinci ani 
de activitate. Apoi, rezultatele : 
în 1968 premiul II în cadrul 
cursului literar organizat de 
dioul de radio Timișoara și 
miul III pe județul Arad la 
cursurile literare. Recent, la 
cursul organizat de C.C. al-U.T.C.. 
Comitetul de Stat pentru Crltuvă 
și Artă și Consiliul Central al U- 
niunii Generale a Sindicatelor din 
România, membrii cenaclului au 
primit mențiune pentru ciclul de 
versuri „Icoane din Zărand". Vi- 
talie Munteanu și Ion Mărglneanu 
au primit premiul II pentru piesa 
intr-un act ,,Frida". Flecare 
membru al acestui cenaclu are 
cite o producție literară publica
tă în ziare și reviste. (Ion Coțoi).

con- 
Stu- 
pre- 
con- 
con-

DRAGUȘIN gheorghe — 
Sibiu. în rezumat, după cite 
am înțeles, situația dv. este 
următoarea ; încor
porat în , luna
octombrie. 967 nu
ați beneficiat concediul
de edihnă. iar la plecarea în 
armată nu vi s-a dat echi
valentul în bani al concediului 
de odihnă neefectuat, corespun
zător numărului de luni lucrate 
în acel an. Reîncadrat în muncă 
în aceeași unitate, la 1 ianuarie 
1969, nu cunoașteți exact 
sînt drepturile 
cediul.

Pentru anul 
limpede ; aveți

-cediul de odihnă integral calcu
lat, in funcție de vechimea pe 
care o aveți (se adaugă și perioa
da satisfacerii serviciului mi
litar). . Situația se complică pu
țin pentru restanța concediului 
din anul 1967. Atunci, la încor
porare, întreprinderea (Uzina 
de piese auto Sibiu) trebuia să 
vă acorde indemnizația în bani 
a concediului nefolosit. Dacă 
nu s-a procedat astfel, puteați 
cere acest lucru, era un drept 
al dv. Acum însă nu mai e po
sibil întrucît art. 118, al. 3 din 
Codul Muncii menționează că. 
pentru orice pretenții bănești, 
angajatul se poate adresa uni
tății în cel mult un an de la 
data cînd trebuia să i se plăteas
că suma respectivă.

dv. privind

1969. totul 
dreptul la

(Urmare din pag. I)

care 
con

este 
con-

EDITURA TINERETULUI

M. C.

ta funcțiune 
de energie

EDITURA PENTRU LITERA
TURA UNIVERSALĂ

Ilya Ehrenburg : „Oameni, 
ani, viață", lei 3,75.

AZI ÎN LIBRĂRII

LIBEk

I. Budai-Deleanu : „Țigania- 
da — vol I-II — lei 12,00. Maria 
Octavian: ..Paradis arhaic", lei 
5.50, George Șt. Andonle: „Va
ria mathematlca", lei 5,00. Kor. 
da Istvan : „Mlaștinile se apă
ră", lei 6,75.

și citeva caiete pline de însem
nări. „Am terminat lucrul in 
cîmp și zilele pînă începem ac
tivitatea de toamnă în vie vreau 
să le folosesc intens. Am șase 
ani de meserie numai în coope
rativă, dar mereu am senzația 
că nu-i cunosc îndeajuns taine
le. Vrem să extindem via pe un 
teren cu panta de peste șaizeci 
de grade. Acum e pîrloagă. 
Mai întîi insă aș vrea să știu 
dacă e rentabil. Calculez în 
șapte variante, ținînd seama de 
ceea ce am obținut noi, de re
zultatele Institutului de cerce
tări viticole Ștefănești, de expe
riența vecinilor. Oamenilor tre
buie, obligatoriu, să le dove
dești ceea ce poți. îndeosebi in 
zona de deal specialistul care 
vine în sat are un cimp vast de 
acțiune. Și ar fi nelogic să nu 
folosească acest avantaj. Se în
țelege că sînt și inerții de în
vins. Ambiția, orgoliul profesio
nal însă tocmai în asemenea în
cercări se verifică".

Și inginerul din Leordeni și-a 
început munca aici cu o astfel 
de încercare. A cerut celor ce 
lucrau la vie să aplice un alt 
sistem de tăiere. îl obseda nu
mărul mare de coarde rămase 
fără rod. „Nu se poate așa ceva", 
i s-a argumentat. „La noi, pe 
dealurile noastre, la 
noastre de vie nu merge 
tem de tăiere. Acolo, la 
vei fi învățat mătăluță 
interesante, care se pot 
dar aici nu este cazul, 
via..." Dar inginerul făcuse de 
acum din via de pe terase o 
chestiune de prestigiu profesio
nal. A trecut peste tot 
piedici ce i se puneau 
a mers și pe jos după 
răsturnat șareta ca să 
poată ajunge in vie pentru a 
controla felul în care se aplică

indicațiile Iui de specialist; nu 
l-au speriat nici amenințările că 
va suporta pierderile dacă nu se 
vor realiza cel puțin producțiile 
de pînă atunci. Nu s-a dat bă
tut, iar acum argumentul său că 
a procedat bine îl constituie în
seși producțiile : triple față de 
cele obținute cînd se aplica ve
chiul sistem de tăiere. Și acesta 
nu este unicul caz in care com
petența profesională a învins 
inerția determinată de obiș
nuință.

Ion Rădulescu, Ion Io rd ăn eseu 
— și ca ei alte zeci și zeci d? 
specialiști agricoli întilniți în 
județul Argeș — au venit la sat 
nu ca să aibă de unde pleca a-

înainte de a se fi aprins becul 
sap ecranul televizorului, n-au 
cedat în fața tentației de a trăi 
la oraș, practicînd o muncă de 
birou, îndepărtată de meseria 
pentru care s-au pregătit ani de 
zile. Remarcăm acest lucru, pen
tru că, la polul opus seriozită
ții și pasiunii manifestată de ei, 
sînt și dintre aceia care, acope- 
riți de „nevoia stringentă a aco
peririi unui loc în schemă", au 
părăsit oamenii care-i priviseră 
cu atîta încredere și speranțe, 
venind să ..pună umărul" la 
dezvoltarea agriculturii județu
lui din goana mașinii sau între 
două trenuri, între două curse 
de autobuz; specialiști care

repartizeze un specialist, dar 
zadarnice ni s-au dovedit rugă
mințile. De fiecare dată ni se 
replica faptul că n-au de unde. 
Și eu vedeam cum oameni cu 
diplome de ingineri ștergeau 
praful de pe birouri cu coatele, 
se... frămintau ce materiale să 
mai întocmească numai să ră
mînă pe lingă casă. De ce Di
recția agricolă sau Uniunea ju
dețeană nu ne-au trimis pe unul 
dintre numeroșii specialiști care 
le umplu birourile

La direcția agricolă sînt *S- 
proape douăzeci de ingineri, la 
U.J.C.A.P. — doisprezece, la casa 
agronomului — vreo doi-trei. în 
alte organe județene vreo pa;

TREI MUNCESC

nema
• BALTAGUL : rulează la Pa

tria (orele 9; 12; 15; 18; 21).
• CORABIA NEBUNILOR: ru- 

dează la Modern tarele 9,30; 13; 
16,30; 20). Flamura (orele 9: 12.30; 
16; 19), Victoria (orele 9,30; 12,30;.
15.30) .
• FRAȚII KARAMAZOV: ru

lează la Republica tarele 10; 
14,15; 18,30).
• VIAȚA LUI MATEUS f rulea

ză la Buzeștl (ora 20,30).
• AVENTURA : rulează la Uni

rea (orele 15,30; 18).
• SINGURĂTATE ÎN DOI : ru

lează la Cotrocenl (orele 20.30).
• CIND VOT FI MORT ȘI LI

VID : rulează la Miorița (orele 
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30).
• MESTEACĂNUL: rulează la 

Moșilor (ora 20,30).
• VIEȚI USCATE i rulează la 

Vltan (ora 20,30).
• FRATELE DOCTORULUI HO

MER : rulează la Progresul (ora
20.30) .
• ATENTATUL DE LA SARA.

JEVO : rujează la Volga (orele 
9,30—15,45 în continuare; 18.15;
20,30).
• 6 IULIE : rulează la Lumina 

(orele 9.30—16 în continuare; 18.20; 
20,30).
• CONTESA COSEL : rulează la 

Dacia (orele 8.15—20 în continuare).
•ROȘII SI ALBI : rulează la 

Rahova (ora 20,30).
• OMUL, ORGOLIUL, VEN

DETA : rulează la Bucegi (orele 
9. 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).
• TINEREȚE FĂRĂ BĂTRINE- 

TE : rulează la Munca tarele 18: 
18: 20)
« MOARTEA UNUI BIRO.

CRAT : rulează la Victoria (orele 
18,30; 20,45).
• STELELE DIN EGER: rulează 

la Arta (orele 9,30—16 în continua
re; 19,30).
• BĂRBAȚI IN DEPLASARE : 

rulează la Flacăra (ora 20,30).
• PARISUL VESEL . rulează la 

Timpuri Noi (orele 9—16.15 în 
continuare).
• TIGRUL: rulează la Pacea 

(orele 15,45; 18; 20,15), înfrățirea 
între popoare (orele 15; 17,45: 20).
• OMUL CU ORDIN DE RE

PARTIȚIE i rulează la Unirea ta
rele 20,15).
• FAMILIA NOASTRĂ TRĂZ- 

NITĂ : rulează la Viitorul tarele 
15,30; 18; 20,30).
• ALEXANDRU CEL FERICIT : 

rulează la Flacăra (orele 15,30 ; 18).
• VIKSTA INGRATĂ : rulează 

la Rahova tarele 15.30; 18).
• ARUNCAȚI BANCA IN AER : 

rulează Ia Crîngași (orele 15,30; 18; 
20,151. Progresul tarele 15,30; 18).
• OMUL MOMENTULUI : rulea

ză la Cosmos (orele 15,30; 18; 
80,15).
• VIRIDIANA : rulează la Cen

tral (orele 9,30; 11,45; 14; ------
18,45; 21).

« DRAGOSTE LA LAS 
GAS : rulează la Doina ( 
11,30; 14; 16,15: 18,30; 20,45), 
mul Sării tarele 15; 17,30; 20).
• VERA CRUZ : rulează la 

Popular tarele 15,30; 18; 20,30).
• LA NORD PRIN NORD-VEST: 

rulează la Floreasca (orele 9.30; 
13,30; 17,20).
• SOARELE VAGABONZILOR : 

rulează la Vltan (orele 15,30; 18).
• TESTAMENTUL DOCTORU

LUI MABUSE : rulează la Festi
val (orele 8,45; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21), Favorit (orele 10; 13; 
15,30; 18; 30,30),

16,15;

VE- 
(orele 
Drv-

IVI, pr 
soiurile 
alt sis- 
școală, 
lucruri 
aplica, 
Ratăm

felul de 
în cale, 

ce i-au 
nu mai

turtei cînd li se va oferi prile
jul, sau pentru a „prinde" un 
scaun călduț cu un salariu de 
două mii și mai bine pe lună 
fără ca in urma lor să rămînă 
ceva. Ei s-au integrat trup și 
suflet în viața satului, au pus cu 
toată forța umărul la întărirea 
cooperativelor agricole, la meta
morfozarea dealurilor fără via
ță Asemănător lor. biografia in
ginerului Nicolae Bogatu, a zoo
tehnistului Ion Iacob, a ingine
rului horticol Ilie Diaconii se 
leagă prin mii de fire invizibile 
de transformările înnoitoare în
registrate la Slobozia, la Topo- 
loveni ori la Văleni. Sosiți aici 
chiar mai înainte ca D.R.T.A.-u) 
să-și fi extins păienjenișul tra
seelor de autobuz, cu mult mai

„sprijină" agricultura înregis- 
trînd cu scris caligrafic, ingine
resc, cifre în coloanele operati
velor sau a unor (de 
inutile situații.

„Tovarășul Ștefan 
fost inginer la noi, 
Unul dintre membrii 
vei agricole din Leordeni. 
il stimam mult , _
priceput. De vreo doi ani însă 
s-a transferat la U.J.C.A.P. Mi-a 
fost mie rușine cînd, nu demult, 
l-am intilnit două zile in saț ve
nit să rezolve o ceartă dintre 
vecini pe un cireș. Păi asta e 
muncă de inginer ?“ „De mai 
multă vreme noi nu avem nici 
un inginer, se plîngea președin
tele cooperativei agricole din 
Bîrla. Am cerut mereu să ni se

multe ori)
Breazu a 
ne spunea 
cooperati- 
’ Noi 

pentru că era

• ACCELERATUL ATACAT 
DE... URȘI. Tronsonul de cale 
ferată Deda — Brașov. La kilo
metrul 203, între stațiile Lunca 
Bradului — Stlnceni — Neagra, în 
fața acceleratului 406 Bala Mare— 
București, la ora 1 noaptea, apar 
doi urși. Surprinși de lumina pu
ternică a proiectoarelor locomoti
vei Diesel condusă de mecanicul 
Mircea Hugă, urșii se zăpăcesc, 
.atacînd" colosul de oțel, 
în disperarea lor, ultimul 
de apărare. (V. loan).

ÎMAI PERICULOASE DECIT
RELAȚII : rulează la Luceafărul 

(orele 9; 11,15; 13.30; 16: 18.30: 21), 
București (orele * “ *“
16,30; 18.45: 21).
• OMUL CARE 

LIARDE: rulează 
15,30; 18; 20,15).
• LUPII ALBI : 

rovlar (orele 9; 11: .........................
21), Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Melodia (orele 9: 
11,15; 13.30 16: 18,15; 20,30).
• PARIA : rulează la Grlvi- 

ta (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 13,15;
20,30), Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 13,15; 20,30), Aurora (orele 9; 
11,15; 13,30: 16; 18.15; 20,30), Tomls 
(orele 9; 11.15: 13,30: 15.45: 18:
20.15).
• UN GLONTE PENTRU GE

NERAL: rulează la Buzeștl (orele 
15,30; 18). Ferentari (orele 15,30; 
18; 20,15).
• ANGELICA ȘI SULTANUL : 

rulează la Giulești (orele 15.3»; 
18; 20,30).
• COMISARUL „X" ȘI BANDA 

„TREI CIINI VERZI" : rulează la 
Cotrocen! (orele 15,30; 13).
• SHERLOCK HOLMES l rulea

ză la Moșilor (orele 15,30; 18).
• PROGRAM DE FILME DO

CUMENTARE: rulează la TimDuri 
Noi (orele 17—21 în continuare).

VALORA Mi
la Lira (orele

rulează la Fe-
13,30; 16; 18,30;

CONTRAPUNCT — ora 20; (Sala 
Studio): MELODIE VARȘOVIANĂ
— ora 20; Teatrul Mic : CINCI 
SCHITE; CÎNTĂREAȚA CHEALĂ
— ora 20; Teatrul ,,C. I. Ndttara“
(Sala Magheru): LA CIORBA DE 
POTROACE — ora 19,30; (Sala 
Studio): SCAUNELE — ora 20;
Teatrul Giulești : CURSA DE ȘOA
RECI — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Vasilescu": DOAMNA DE LA MA
XIM — ora 19,30; Teatrul Țăndări
că (Cal. Victoriei): CELE TREI 
NEVESTE ALE LUI DON CRIS
TOBAL — ora 20: (Str. Academi
ei) : TIGRIȘORUL PETRE — 
ora 11 : Teatrul „C. Tănaseu (Sala 
Savoy): CAFEAUA CU LAPTE DE 
ADIO — ora 19,30; Circul de Stat : 
RITMURILE ARENEI — ora 19,30.

Trista, penibila brutalitate
(Urmare din pag. I)

mărunți, uti- 
gata să va- 

. catastrofe și 
tineri schilodiți

Opera Română : BĂRBIERUL 
DIN SEVILLA — ora 19,30; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia): HEIDELBERGUL DE 
ALTĂDATĂ — ora 20,30; (Sala 
Studio): CINE EȘTI TU’ — ora 
20; Teatrul de Comedie : NICNIC 
— ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) :

• 10,00 Masă rotundă. Consul
tații pentru elevii din clasa a 
XII-a. Fizică : Descărcări în gaze. 
Prezintă prof. Ileana Bocanete. 
Consultații pentru elevii din clasa 
a VIII-a. Matematică : Calculul 
algebric conștient. Prezintă conf. 
unlv. Eugen Rusu • 18,00 Buletin 
de știri e 18.05 Vă place muzica 7
• 18,35 Emisiune de știință. Dia
log între biologie și electronică • 
19,05 Publicitate • 19,10 Tineri so
liști de muzică populară moldo
venească • 19.30 Telejurnalul de 
seară • 20,15 Filmul artistic „Sora 
cea mare" • 21,50 Reflector • 
22,05 Mult e dulce șl frumoasă
• 22,30 Telejurnalul de noapte • 
22,45 Trei în studio. Muzică ușoa
ră cu : Anca Agemolu, Angela Iur- 
eenco și Călin Marian. Acom
paniază formația Valențlu Grigo- 
rescu • 23,10 închiderea emisiunii.

nor pedagogi 
litariști-vulgari, 
dă, deopotrivă, 
binefaceri, ti 
moral și de o frumusețe in
terioară dumnezeiască, drept 
consecințe imediate și indis
cutabile ale vizionării unor 
filme bune sau proaste. Și 
totuși, cînd constat, așa 
cum sînt neviot să fac a- 
cum, in programul de spec
tacole al săptăminii, că mai 
bine de jumătate din totalul 
filmelor rulind pe ecranele 
Capitalei sînt pelicule de 
spadă și pistol, de upercut 
și karate, de palme răsunind 
sonor și de brînciuri in 
prăpăstii — mă ia cu frig. Pe 
cit de lesne îmi vine să pri
cep importanța îndeplinirii 
și depășiri; planului de în
casări pentru întreprinde
rea care se ocupă de achi
ziționarea și difuzarea fil
melor, pe atît mi-e de greu 
să cred că treaba aceasta o- 
norabilă nu se poate face 
și fără atit de multe concesii 
dăunătoare educației tinere
tului. Căci o cantitate atît de 
mare de pelicule adueîndu-și 
tristul omagiu brutalității, 
izbutește pină la urmă și 
saltul calitativ (vorba vine, 
calitativ J), exercitînd o in- 
fluiență nefastă asupra a- 
dolescenților, iar a nu re
cunoaște aceasta înseamnă a 
nega evidența.

Nu-mi găsesc loc nici in 
fanfara (am scris cuvîntul 
prin analogie, cu gindul la 
simpatica trompetă a cele
brului nea Tudorică !) ce
lor care văd in fotbal un joc 
de domnișoare, distracția 
grațioaselor noastre colege 
din copilărie care, aruneîn-

du-și ușurel mingea și cîn- 
tind suav, alegeau o regină, ’_ ... cu o
coroniță de păpădie ori mu
șețel... înțeleg fotbalul ca i- 
mensa majoritate dintre noi, 
socotindu-1 un sport al fen
tei rafinate, dar și al anga
jamentului bărbătesc, al pa. 
sei mîngiind irrba cu dege
te de îndrăgostit, dar și al 
șutului găurind plasa. Și 
totuși, cînd iau cunoștința, 
așa cum fac de la o vreme, 
de exaltarea unor cronicari 
de specialitate in fața jocu
lui brutal, străin fair-play- 
ului, de încercarea numiților 
de a scuza actele huliganice 
ale unor jucători prin ome
nescul „de, toți avem nervi, 
trăim intr-un secol nervos... 
și-apoi trebuie să viețuiască 
și felcerii specialiști în ban
daje gipsate !“ — iar mă ia 
cu frig. Pe cit de bine îmi 
pare că am învins echipa 
Portugaliei, pe cit de mult 
doresc s-o învingem și pe 
cea a Greciei, pe atit de ne
plăcut îmi sună încă in auz, 
de exemplu, comentariile u- 
nui crainic al televiziunii 
care, la meciul cu portughe
zii, încuraja fiecare fault 
comis de ai noștri, fericit că, 
în sfîrșit, astfel intrăm și noi 
în rindul celor (prea mulți, 
din nefericire 1) ce nu mai 
știu ce înseamnă integritatea 
corporală a adversarului, ri- 
dicînd brutalitatea pe un so
clu destinat luptei îndirjite 
și, dacă vreți, chiar pătima
șe, și dacă nu vă e destul 
atît, adăugați și neiertătoare, 
dar nu barbare 1

In fine, cred că n-o să mă 
aflați niciodată printre pă
rinții decretind că educația 
copiilor se realizează exclu
siv prin recompense, că nu

încingindu-i fruntea

există copii răi, ci numai co
pii care greșesc și, recte, a 
pedepsi un copil este un act 
ilogic, pedeapsa
fapta in sine și nu autorul 
ei... ș.a.m.d. ...căci mare e 
grădina lui Dumnezeu și ase
menea sofiști și talmudiști în 
ale pedagogiei se mai plimbă 
destul pe aleile ei, binecu- 
vîntați de heruvimi naivi. 
Dar cînd citesc — și în 
ultimul timp am tot citit 
— desijre unii părinți care 
își ucid (literalmente) sau 
își schilodesc (fizic, psihic) 
copiii în bătăi, părinți care 
din toate formele de pedeap
să o aleg pe cea mai inuma
nă, crezînd că rezolvă cu 
pumnii, cu palmele, cu biciul 
și bîta ceea ce. cu răbdare 
și tact, ar putea rezolva cu 
un cuvînt mai aspru sau cu 
interzicerea unor distracții 
din nou mă ia cu frig. Pe cit 
am certitudinea că greșim, 
copilul trebuie să simtă că 
fapta sa ne-a displăcut, ne-a 
supărat, ne-a îngrijorat, ne-a 
indignat, și că. deci, dacă și 
cind e cazul, pentru ea își 
va primi sancțiunea, pe atit 
nu numai că nu cred că 
„bătaia e ruptă din rai" și 
„unde dau ai tăi, crește", dar 
urăsc sălbăticia tratamentu
lui cu pumnii și palmele, și 
nu mă îndoiesc nici o clipă 
de nocivitatea lui.

Să ceară oare aceste su
mare însemnări o concluzie ? 
Să nu fie oare clar că mai 
avem cite ceva de făcut îm
potriva brutalității, că vom 
mai avea de furcă cu acei ce, 
fie involuntar, fie din nepri
cepere, confuzie sau nepăsa
re — fiecare în parte și toa
te împreună amendate de 
morala societății noastre — 
o favorizează ?

meritînd-o

tru-cinci, toți controlori — re
marca D. N,. (din motive ușor 
de înțeles îi respectăm promi
siunea de a nu-i divulga nu
mele) cadru tehnic într-o coo
perativă agricolă argeșeană. 
Pe la noi treC zilnic cite doi-trei 
în control. Unul ne intreab ' de 
ce cantități de semințe aven, ne
voie la anul. Pe altul îl intere
sează volumul' producției reali
zată în acest an, al treilea înre
gistrează efectivele de animale, 
următorul vine să rezolve o se
sizare. Și uite așa, pentru fie
care trei specialiști în producție 
există un al patrulea care-i con
trolează. De ce nu Sînt și ei tri
miși în unități, acolo unde se 
produce piinea ? Pentru că ceea 
ce fac specialiștii in birouri, cu 
foarte foarte mici excepții, ar 

, putea realiza orice funcționar, 
dar in producție — acolo unde 
trebuie să cerceteze, să inter
preteze, să organizeze — un a- 
gronom, un zootehnist, un horti
cultor sau medic veterinar nu 
poate fi inlocuit ! De ce, atunci, 
ocolesc aceștia cu atita dibăcie 
cooperativa agricolă ? Eu aș fi 
dispus să cedez cooperativa a- 
gricolă în care lucrez de aproa
pe 10 ani, bine organizată, 
unui actual agronom-funcționar 
și să merg în cea 
tate a județului 
că s-a recuperat 
nic“.

Am înțeles din 
interlocutorul nostru intenția de 
a polemiza cu cei ce poartă — 
conștienți că nu sînt utili agri
culturii afiîndu-se acolo — hai
na controlorului, a aceluia ce 
muncește cu un deget sau cu 
cinci, indicînd sau ducînd ma
pa încărcată de hîrtii. Cu cei 
care, considerînd satul un loc 
de... surghiun, acceptă să se des
califice intr-un birou cerînd prin 
telefon zeci de situații de la 
confrații ce fac o muncă utilă și 
care prin eforturi de voință le 
suplinesc mereu lipsa. De fapt, 
de cîți specialiști are nevoie U- 
niunea județeană a cooperati
velor agricole ? De toți doispre
zece ? Iar direcția agricolă 
toți douăzeci? Aflindu-se 1- 
nealor :n birourile celor două 
instituții se realizează mai bine 
terasele pe dealurile argeșene ? 
Se seamănă și se întrețin cul
turile mai corect ? Animalele 
sînt mai bine întreținute ? Fruc
tele se recoltează mai repede ? 
Au întreprins dumnealor ceva 
cercetări, urmărind astfel rezol
varea vreuneia dintre proble
mele critice ale agriculturii ju
dețului ? Nu ! Nimic din toate 
astea ! Și, totuși, aproape patru
zeci de specialiști agricoli bat zi 
de zi străzile Piteștiului, uită că 
statul a investit, cu pregătirea 
lor, un capital pe care ii vrea 
recuperat însutit. Or, acest 
lucru este posibil, așa cum ară
ta tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
numai prin integrarea fiecărui 
specialist în sfera producerii bu
nurilor materiale, acolo unde 
este cea mai mare nevoie de el.

Producția vă așteaptă tovarăși 
specialiști 1

mai slabă uni- 
numai să știu 
un cadru teh-

cele spuse de
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NOTA

NOROCUL ABSENȚILOR?!

octombrie

convorbi-

noastră.

Car-

al 
a 

de

București 
U.T.C.

SILVIU DUMITRESCU 
antrenor

lațiilor economice dintre Româ
nia și Ungaria în următorii 
cinci ani.

fred Raoul, va face 
oficială în România, 
jumătate a lunii 
1969.

Cu ocazia vizitei pe care o 
treprinde în țara noastră, delega
ția Comitetului polonez de coor
donare a organizațiilor de tineret 
(O.K.W.O.M.), ambasadorul R. P. 
Polone la București, Jaromir O-

invitația președintelui 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, primul mi

tra al Republicii Congo 
(Brazzaville), comandantul Al- 

o vizită 
în prima 
noiembrie

Joi s-au încheiat 
rile dintre președintele Comite
tului de Stat al Planificării, 
Maxim Berghianu, și președinte
le Oficiului Național de Pla
nificare din Republiga Popu
lară Ungară, Imre Pardi, privind 
dezvoltarea colaborării econo
mice, cooperării în producție și 
livrărilor reciproce de mărfuri 
dintre România și Ungaria pe 
perioada 1971—1975.

In încheierea convorbirilor, 
președinții celor două instituții 
de planificare au semnat un 
protocol de lucru cuprinzînd 
măsuri în vederea extinderii re-

Joi dimineața a părăsit Capi
tala delegația Partidului Co
munist Francez, condusă de to
varășul Gustave Ansart, membru 
al Biroului Politic al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Francez, care, Ia invi
tația Comitetului Central 
Partidului Comunist Român, 
făcut o vizită de schimb 
experiență în țara

La 30 octombrie a fost semnat 
la Ministerul Afacerilor Externe, 
Programul de colaborare cultu- 
rală și științifică între Republica 
Socialistă România și Regatul 
Suediei pe anii 1970—1971.

Programul prevede schimburi 
de oercetători științifici, acorda
rea reciprocă de burse de specia
lizare, schimburi de cadre didac
tice pentru documentare și con
ferințe, de oameni de cultură, 
schimburi de expoziții și forma
ții artistice și altele.

C.C. al U.T.C., Dumitru Ghiorghi- 
șan, membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., prim-secretar al Comite
tului municipal 
U.T.C., activiști ai

Leonard 
ambasadorul 

plenipotențiar 
ale Americii 
depus o co-

Joi dimineața, 
penter Meeker, 
extraordinar și 
al Statelor Unite 
la București, a
roană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru 
socialism.

SUPLIMENTAREA

Printr-un decret al Consiliului 
de Stat a fost confirmată Comi
sia Electorală Centrală pentru a- 
legerea unui deputat în Marea 
Adunare Națională, în locul de
venit vacant în circumscripția, e- 
lectorală nr. 11, Parcul Libertății, 
sectorul V din municipiul Bucu
rești.

Comisia Electorală Centrală s-a 
întrunit în ședință de lucru în 
ziua de 30 octombrie 1969. și a 
stabilit măsurile ce urmează a fi 
luate potrivit legii nr. 28/1966 
privind alegerea deputaților în 
Marea Adunare Națională și în 
consiliile populare, în legătură 
cu această alegere.

OBLIGAȚIILOR
(Urmare din pag. I)

’.itatea să folosim, anual, circa 
100 de vagoane îngrășăminte 
chimice ; cooperativa agricolă 
este deservită de 41 de trac
toare. Toate acestea și-au pus 
din plin amprenta asupra pro
ducțiilor mereu mai mari ce 
le realizăm. Anul acesta, spre 
exemplu, am realizat producții 
medii de 4 500 kilograme po-, 
rumb, 2 200 kg. floarea soare
lui și 32 tone sfeclă de zahăr 
la hectar. Fără îndoială, dacă 
nu era sprijinul primit din par
tea statului, n-am fi realizat 
aceste produse și nici viața 
membrilor cooperatori n-ar fi 
fost atît de bună.

— 16 milioane lei am reali
zat anul acesta ca venit nu
mai ca urmare a valorificării 
produselor pe bază de con
tracte — a intrat în discuție 
contabilul șef Nicolae Baboi. 
Și, ceea ce este foarte impor
tant, aceste venituri le-am ob
ținut’ eșalonat în tot timpul 
anului, iar siguranța ce ne-au 
dat-o contractele — prin pre
țurile ferme asigurate — ne-a 
permis investirea în obiec
tive direct productive a peste 
două milioane Iei, reparti
zarea lunară a avansurilor bă
nești membrilor cooperatori 
pentru zilele-muncă efectuate.

— Tocmai aceste avantaje 
ne-au determinat să valorifi
căm la contracte întregul sur
plus de produse — a revenit 
In discuție președintele coope
rativei. Aceste avantaje, pre
cum și înțelegerea înaltelor 
semnificații, cetățenești, de act 
patriotic, izvorîte din conștiin
ța că progresul și bunăstarea 
poporului, se sprijină pe apor
tul însuflețit al fiecărui om 
al muncii, au condus la ho- 
tărîrea de a valorifica supli
mentar 690 tone porumb, 47 
tone floarea-soarelui, 1.200 
tone sfeclă de zahăr, 22 tone 
ceapă și 5 000 kilograme fasole.

— Rămîne destul și pentru 
ziua-muncă — intervine ute- 
cistul Ion Androne, purtător 
de atelaje. Patru kilograme.

SĂPTĂMÎNA
ECONOMIEI
Tradiționala „Săptămînă 

economiei", care se încheie 
neri, a prilejuit elevilor partici
parea la diferite acțiuni de popu
larizare a economisirii. In uni
tățile și detașamentele de pio
nieri s-au organizat, de pildă, 
manifestări educative pe tema 
necesității economisirii la C.E.C., 
iar prin revistele școlare au fost 
popularizați elevii care s-au di
stins în acest 
și îngrijirea

Tot între 
învățătorii și 
danții detașamentelor și unită
ților de pionieri au urmărit 
cultivarea spiritului de economie 
în rîndurile școlarilor, prin an
trenarea directă a acestora în 
depunerile bănești, astfel încît 
cecul de economii școlare și foaia 
de timbre de economii să fie 
purtate de cît mai mulți șco
lari. De asemenea, în orele de 
dirigenție din această perioadă, 
învățătorii și profesorii au vorbit 
elevilor despre importanța eco
nomisirii și semnificația „Săp- 
tămînii economiei", făcînd cu
noscute instrumentele specifice 
de economisire puse la disnoziția 
copiilor și tineretului școlar de 
către Casa de Economii și Con- 
semnațiuni. Paralel, conducerile 
școlilor și organizațiilor de pio
nieri — în colaborare cu orga
nele C.E.C. — au popularizat fo
losirea cecurilor de economii 
școlare pentru participarea de
punătorilor în excursii și tabere 
în timpul vacanțelor, sau pen
tru procurarea de unele cărți, 
rechizite sau diferite alte o- 
biecte de uz școlar.

(Agerpres)

a 
vi-

sens și în păstrarea 
avutului obștesc. 

25—31 octombrie, 
profesorii, coman-

Dar crește retribuția în bani 
cu doi lei Ia ziua-muncă. O 
astfel de logică ne-a determi
nat să renunțăm la acele can
tități mici de ceapă, fasole și 
alte legume ce se hotărise ini
țial să se repartizeze ca retri
buție la ziua-muncă. De fapt, 
aceste produse există în can
tități suficiente în casele tu
turor, ele fiind obținute de pe 
loturile în folosință. Dar, va
lorificate la contracte, micile 
cantități au însemnat tone. 
Deci, nu numai venit pentru 
cooperativa noastră, dar și o 
contribuție la acoperirea ne
voilor pieței.

— Legume s-au vîndut în 
valoare de două sute de mii 
lei, precum și tonele de ceapă 
și fasole amintită de tovarășul 
președinte — a precizat con
tabilul șef.

— Noi, remarca Stancu 
Albu, secretarul comitetului 
comunal U.T.C., am transpor
tat la bazele de recepție sau 
în depozitele T.L.F. tot ceea ce 
ne angajasem. Din cîte știu, 
sîntem primii pe județ. La a- 
cest1 succes s-a ajuns și dato
rită faptului că organizația 
U.T.C. a organizat permanent 
acțiuni cu participarea celor 
cinci sute de tineri în scopul 
grăbirii recoltatului, al sortării 
producției și al transportării. 
Șefii de atelaje, de pildă, au 
lucrat și cîte 14 ore pe zi, iar 
în cîmp, ceilalți tineri au a- 
dunat întreaga producție reali
zată. Pentru recuperarea și a 
celor mai mici cantități ră
mase In cîmp, noi am organi
zat echipe speciale dintre ti
neri. Am recuperat, astfel, a- 
proape cinci vagoane ide pro
duse, care, pentru'cooperativa 
agricolă, au însemnat sute de 
mii de lei venituri.

Rațiunea cooperatorilor din 
comuna Scînteia nu are ne
voie die comentarii. Convin
gerea că onorarea în mod 
exemplar a obligațiilor con
tractuale, suplimentarea lor, 
este în folosul întregului po
por, și, concomitent în pro
priul lor avantaj — fiindcă 
prin aceasta își asigură impor
tante venituri și, totodată, con
tribuie la dezvoltarea econo
miei naționale, a industriei 
care furnizează satului o gamă 
largă de produse esențiale 
pentru îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și creșterii 
nivelului de trai al țărănimii 
— coperatorii din această pu
ternică localitate a Bărăganu
lui au valorificat întregul sur
plus de produse. Un exem
plu ce merită a fi urmat.

Joi a părăsit Capitala dele
gația de oameni de afaceri dm 
Israel, care a făcut o vizită în 
țara noastră.

Oaspeții au avut întrevederi 
la Camera de Comerț, la între
prinderi de comerț exterior și 
au vizitat Expoziția realizărilor 
economiei naționale — Româ
nia 1969.

După „Decebal", Opera Ro
mână a prezentat joi seara cea 
de-a doua premieră a stagiunii. 
Spectacolul a cuprins remarca
bilele balete „Mandarinul mira
culos" de Bela Bartok și „Săr
bătoarea primăverii" de Igor 
Stravinski.

între 28 și 30 
avut loc la București convor
biri între delegația guvernamen
tală economică a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
Gheorghe Rădulescu, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, și delega
ția guvernamentală economică 
a Republicii Democrate Viet
nam, condusă de Le Thanh 
Nghi, membru al Biroului Po
litic al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, vicepremier 
al Guvernului R.D. Vietnam.

în urma convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmos
feră de caldă prietenie și , de 
deplină înțelegere reciprocă, 
joi au fost semnate: Acordul 
economic, precum și cel de — 
tor i 
anul .... ___ —.
tre 
mânia 
Vietnam, 
schimbul 
pe anul 
țări. De 
amînarea 
rezultate 
anterior 
Vietnam 
Socialistă România.

Documentele au 
nate din partea 
Gheorghe 
partea 1 
Vietnam de 
conducătorii 
gații guvernamentale.

Așa sc intimplă deseori...
Zilele trecute, de exemplu, un suporta*, in 

cadrul unei ședințe a colegiului de antrenori la 
care se prezentaseră doar trei antrenori, repro
șuri severe pentru faptul că în ultimul timp acest 
organism al F. R. de Atletism nu mai reușește 
să se adune in plenul său. Toate aceste obser
vații le ascultau ...cei prezenți, cei ce nu aveau 
nici o vină pentru absența celorlalți.

Dar cam in aceeași manieră se petrec lucru
rile în situații mult mai importante. Bunăoară 
cu analiza participării noastre la Campionatele 
Europene de la Atena. După cum se știe, aîTeții 
noștri nu au prea strălucit acolo. Aceasta a dat 
naștere, așa cum era și firesc, la discuții și ex
plicații într-o ședință a biroului federal, conti
nuată cu analize mai amănunțite la colegiul de 
antrenori. Dar, culmea, și aici sînt analizați ți 
criticați atleții și antrenorii care au făcut totuși 
ceva de vreme ce, prin performanțele lor supe
rioare, și-au cîștigat dreptul de a participa la 
„europene". Dar restul ? Absenții de la „eu
ropene" 7

La începutul anului 1969, din lotul pentru 
C. E. făceau parte 27 de atleți din care au ple-

ca* doar 11. Comportarea celor mai buni, care 
au concurat Ia Atena, trebuie analizată desigur 
cu răbdare și intransigență. însă noi sîntem de 
părere că trebuie analizată în aceeași măsură și 
comportarea celor care, fiind inițial în lot pen
tru această competiție, n-au corespuns așteptă
rilor, fiindcă nu și-au îndeplinit normele de 
plecare, efect probabil al nepregătirii conștiin
cioase, al lipsei de exigență atît a sportivilor 
cît și a antrenorilor și forurilor de resort — și, 
deci, n-au mai făcut deplasarea. Oare ne este 
indiferentă neparticiparea Mihaelei Peneș, a 
Elenei Vintilă, a lui Ion Ungureanu, Nicolae 
Mustață, Petre Hidioș, Iosif Naghi și mulți alții 
care, dacă realizau ceea ce așteptam de la ei, 
puteau intra in finale și chiar puteau sui pe 
podiumul medaliaților ? Dintr-o analiză migă
loasă a greșelilor pornite de la atleți, antre
nori și chiar de la organele federației, trebuie 
să aibă de cîștigat in primul rînd atletismul. 
Ața e normal. Deci, să nu uităm marii absenți ! 
Uneori ei pot oferi chiar cheia rezolvării pro
blemelor.

(Urmare din pag. I)

puși ca personalități artistice 
distincte și autentice în „lite
ratura" cealaltă (ca să folosim 
o terminologie combătută !).

Ce se remarcă numaidecît la 
literatura acelor făpturi ciudate 
intrate ilicit în paradisul lite
raturii pentru copii este aerul 
lor de deletantism săltăreț, les
ne observabil fie în facilitatea 
unor compuneri versificate. în» 
didacticismul încruntat și mo
rocănos al unora care vor să 
moralizeze cu orice chip, sau 
într-o precaritate artistică 
strigătoare la cer. Unul dintre 
cei mai industrioși autori pare 
a fi, spre pildă. Mălina Cajal, 
căreia i s-au tipărit în acest 
an două cărți dintr-o produc
ție pe care o bănuim imensă : 
„Rică nu știa să zică" (strate
gic subintitulată „poezii pentru 
preșcolari") și „Chițu și Mițu 
în Cosmos" (în colaborare cu 
Mircea Șerban, semnatar al 
ilustrațiilor). Ambele plachete 
sînt niște colecții de platitu
dini versificate, curgînd în 
trombă dintr-un izvor parcă 
inepuizabil : „Tata taie lemnul 
tare / “ 
Toată 
atîtea 
meu e 
șantier 
soare / Pentru noi e 
toare", v,.,. ....
urmă poezii înfâțișînd un copil 
care expediază o scrisoare 
„Tov. Ion Marin. Hidrocentra-

Trunchiul este biruit / 
curtea s-a albit / De 
așchioare" sau „Tatăl 

brigadier / la Galați pe 
/ Cînd trimite el scri- 

sărbă- 
ilustrația acestei din

I
I

>mic, precum și cel de aju- ■ 
militar nerambursabil pe I 

1970 acordat de că-

IRo-Republica Socialistă 
Republicii Democrate 
și Acordul privind 
de mărfuri și plățile 
1970 între cele două 

asemenea, s-a convenit 
restituirii unor sume 

din creditele acordate 
Republicii 

de către
Democrate
Republica

I
l
I

fost sem- 
română de 

i Rădulescu, iar din 
Republicii Democrate 

Le Thanh Nghi, g 
celor două dele- j

I
(Agerpres). I

SCRIMERUL ROMAN 
M1HAI ȚIU a Obținut o fru
moasă victorie în cadrul con
cursului internațional de scri
mă de la Budapesta. Confir- 
mînd comportarea bună de la 
campionatele mondiale de la 
Havana, Mihai Țiu a cîștigat 
proba de floretă totalizînd în 
turneul final 5 victorii. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Kaczmarek (Polonia) — 4
victorii, Sludko (U.R.S.S.) — 3 
victorii, Lukiacenko (U.R.S.S.) 
— 2 victorii, Heri (Ungaria) — 
o victorie și Ardeleanu (Româ
nia) — 0 victorii.

In grupele semifinale ale 
probei au fost înregistrate 
două mari surprize : polone
zul Franke, învingător la O- 
limpiada de la Tokio și Ionel 
Drîmbă, medaliatul cu aur la 
Ciudad de Mexico, au fost 
eliminați.

• ÎNAINTEA ultimei runde 
a turneului zonal feminin de 
șah de la Veselina Morave 
(Cehoslovacia), pe primul loc 
în clasament se află Radzikow- 
ska (Polonia) cu 11 puncte, ur
mată de Belamarici (Iugosla
via) — 10 puncte, Mallpetrova 
(Cehoslovacia) Just (R. D. Ger
mană), Vreeken (Olanda), La- 
zarevicl (Iugoslavia) — 9,5 
puncte, Teodorescu (Româ
nia) — 9 puncte, Vokralova 
(Cehoslovacia), Nowarra (R.D. 
Germană) — 8 puncte etc.

în runda a 16-a, Suzana Ma- 
kai a cîștigat la Nonfi (Unga
ria). iar Margareta Teodores- 
cu (cu piesele negre) a pier
dut la Gheorghieva (Bulgaria).

Radzikowska a tnvins-o pe 
Mallpetrova, iar Vreeken a 
cîștigat la Vokralova.

într-o partidă întreruptă în 
rundele anterioare, Margareta 
Teodorescu a cîștigat la Vo
kralova.

• PROBA de obstacole din 
cadrul concursului Internatio
nal de călărie de la Amster
dam a fost cîștlgată de cam
pionul vest-german Alwin 
Schoeckemoehle care, concu- 
rtnd pe calul „Donald Rex", 
l-a învins in baraj pe olande
zul Jan Maathuis pe „The

Iugoslav Ivkov. Radulov l-a 
învins pe Camillleri, Ander
sson pe Adamski, iar Duball a 
cîștigat la Vestertnen. Celelal
te partide, printre care Lahtl— 
Smejkal, Hartoch — Heeht șl 
Jakobsson — Portlsch, s-ai. în
trerupt. In clasament continuă 
să conducă Uhlmann (R. D. 
Germană) cu 13,5 puncte, ur
mat de Andersson (Suedia) — 
1! puncte, Portlsch (Ungaria) 
— 11,5 puncte (2) etc. Drimer 
ocupă locul 10 cu 9,5 puncte.

M

• PESTE 20*0 de spectatori 
au urmărit în sala gimnaziului

Bois-Colombes din Paris tn- 
tîlnirea internațională amicală 
de handbal dintre selecționa
tele masculine ale Franței șl 
Bulgariei. La capătul unui joc 
spectaculos, victoria a re/en’t 
gazdelor cu scorul de 20—11 
(11—6). Cel mal eficace jucător 
de pe teren a fost bulgarul 
Iordanov, care a înscris 5 go
luri. Din rîndurlle echipei în
vingătoare s-au remarcat Ger
main (4), Brunet (4) și Faye (3).

• CAMPIONUL MONDIAL 
Boris Spasski (U.R.S.S.) a cîș
tigat turneul internațional de 
șah de la San Juan. In ultima 
rundă, cea de-a 15-a, Spasski 
a obținut victoria în 36 de

Saint". Pe locul trei s-a clasat 
Hermann Schride (R. F. a 
Germaniei), iar locul patru a 
fost ocupat de Nelson Pessoa 
(Brazilia).

• LA SPLIT, în cadrul 
„Cupei Europei Centrale" la 
fotbal, echipa locală Hajduk a 
întrecut cu scorul de 3—1 (2—1) 
formația 
marcat : 
Lemesie 
chelii.

Italiană Brescia. Au 
Nadoveza, Pavlica, 

Si respectiv Meni-

RUNDA A 18-a a
i zonal de șah din

• IN 1
turneului _____ _ „___  __
Austria, maestrul român Dolfi 
Drimer (cu piesele negre) a 
remizat cu marele maestru

mutărl la portoricanul Angal 
Berrios. Spasski a totalizat 11,6. 
puncte, fiind urmat in clasa
ment de Bisguler jS.U.A.) — 
10 puncte, Browne (Australia) 
— 10 puncte, Parma (Iugosla
via) — 10 puncte, Schmidt 
(R.D. Germană) — 9,5 puncte, 
Larsen (Danemarca) — 9 punc
te, Donner (Olanda) — 9
puncte etc.

• ASTAZI încep in Capitali 
lucrările Congresului Comite
tului european de atletism. 
Vor fi discutate probleme im
portante legate de dezvoltarea 
activității atletice Internaționa
le: înființarea Asociației fede
rațiilor europene de atletism^ 
stabilirea calendarului inter
național pe anul 1970, desem
narea orașului ce va găzdui e- 
dițla din anul 1974 a campiona
telor europene.

• COMPETIȚIA Internațio
nală de fotbal „Cupa europea
nă a tîrgurilor" a programat 
noi jocuri. La Lisabona, for
mația locală Sporting a ter
minat la egalitate : 0—0 cu 
Arsenal Londra. Echipa bel
giană Sporting Charleroi a 
învins cu 3—1 (3—1) pe F. C. 
Rouen (Franța), într-un meci 
disputat în nocturnă Ia Char
leroi. Jucînd pe teren propriu, 
formația belgiană F. C. Bru
ges a dispus cu 5—2 (2—1) de 
Ujpest Dozsa Budapesta. Jocu
rile s-au disputat în tur.' ur- 
mînd să aiba loc partidele 
retur.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I) 
în sute de mii de lei. La țesă- 
torie un om lucrează la patru 
războaie. Baremurile pentru 
opririle tehnologice nu depă
șesc 10 la sută. Acest 10 la 
sută afectat pentru schimbarea 
partidelor, între schimburi în
semna, însă, 30 de minute. 
Dacă la o privire mai atentă 
ele se dovedesc a fi mai mult 
decît strictul necesar restul 
reprezintă, în calculul econo
mic, risipă, cheltuieli neecono- 
micoase cu repercusiuni asu
pra prețului de cost.

Iată demonstrațiile făcute în 
cadrul acțiunii în fiecare co
lectiv.

Din inițiativa organizației 
U.T.C. au fost întocmite, pen
tru fiecare din cei 500 de ti
neri, fișe de urmărire pe baza 
cărora, în cele din urmă, s-a 
stabilit o medie științifică. Au 
fost cîștigate încă 10 minute 
la această operație.

— Astăzi, ținea să subli
nieze directorul întreprinderii, 
știu că nu există tînăr care 
să nu-și cunoască dataliat sar
cina în cadrul secției din care 
face parte, influența pe care 
o pot avea rezultatele sale la 
atingerea indicilor economici 
ai întregului nostru colectiv 
de muncă. Din această cunoaș
tere, rod al preocupărilor co
mune ale comitetelor de direc
ție și ale organizațiilor U.T.C. 
se face simțită o atitudine 
nouă față de muncă din par
tea tinerilor. Iată un exemplu : 
dacă în urmă cu 8 sau 9 luni 
întîmpinam dificultăți în pri
vința repartizării lucrărilor pe 
oameni la repansat, unde sînt 
foarte mulți tineri, în sensul 
că din comoditate erau refu
zate bucățile care presupu
neau remedieri mai mari, 
acum, opțiunile unanime țin 
seama de un alt principiu — 
necesitățile fabricii, urgența 
pe care o reclamă fiecare lu
crare. Dar, mai înainte de a 
ajunge aici, a trebuit să de
monstrăm că amînările adu-

ceau inerente pierderi de mi
nute, de ore în livrarea produ
selor noastre către benefi
ciari, prejudicii aduse însăși 
rentabilității.

Cea mai elocventă materia
lizare a preocupărilor organi
zației U.T.C. din întreprinde
re pentru „minutul care feli
cită sau care acuză" este ilus-

problemele majore ale între
prinderii. Cînd spunem aceas
ta ne referim la faptul că o 
bună parte diln temele propu
se spre rezolvare în planul 
tehnic al uzinei pe anul în 
curs au fost rezolvate cu suc
ces de către membrii clubului 
astfel încît atunci cînd vor
bim, de pildă, de creșterea

ne-am gîndit zi și noapte la 
cum am putea face noi, tine
rii, la ceea ce depinde de noi 
pentru îndeplinirea angaja
mentului uzinei de a econo
misi 200 tone de metal, ne 
spune ing. Maria Andrei, șefa 
comisiei profesional-socială.

— Și?

chită de sarcini tinerii dintr-o 
secție sau alta. Gazetele de 
perete ale secțiilor, stația de 
radioamplificare au devenit 
instrumente critice folosite 
din plin.

— Trebuia recîștigat chiar 
și ceea ce se pierduse pînă a- 
tunci, ne spunea ing. Maria 
Andrei. La puțină vreme după

la Argeș"!. Sau, în cealaltă 
carte, Mițu și Chițu, aventurați 
în Cosmos cu o farfurie zbu
rătoare (într-un desen părînd a 
fi fost achiziționată de Ia arti
zanat, în alta semănînd mai 
degrabă cu un ...lighean !) pri
mesc ajutor de la o rachetă. 
„Ca în fir de-argint țesută / 
și-n ea. o cosmonaută / Cățe
lușa, bălăioară (?) / Nu îi va 
lăsa să piară / Nava cosmică-i 
primește / Și trăiesc împără
tește". Aflați în spațiul inter
stelar. bravii cosmonauți văd 
la televizor un meci de fotbal

trată convingător, și de astă 
dată, de bilanțul celor nouă 
luni de activitate. La dublarea 
sarcinii de export, înregistra
rea unei producții globale cu 
11 milioane lei mai mare decît 
cea planificată, depășirea pro
ducției marfă cu aproape șase 
milioane lei, obținerea unor 
economii de 4 500 kg lină piep
tănată și reducerea cu aproape 
100 lei a cheltuielilor la 1 000 
lei producție - marfă, tinerii 
din întreprinderea industrială 
de stat „Libertatea" din Sibiu, 
mobilizați de 
U.T.C., au pus 
umărul.

organizația 
cu nădejde

LA CARE 
STAT PE

O ACȚIUNE DE 
TINERII N-AU 
MARGINE — REDUCEREA 
CONSUMURILOR DE METAL

muncitori- 
inginerilor ți tehnicîeni- 

luna mai

Clubul tehnic al 
lor, 
nilor constituit în 
la uzinele „Independența", din
inițiativa comitetului U.T.C. 
coordonator demonstrează e- 
xistența încă a unei modali
tăți de interferență a acțiu
nilor organizației U.T.C. cu

cu 7 la sută a productivității 
muncii nu trebuie să uităm că 
tinerii muncitori, ingineri și 
tehnicieni se numără prin
tre aceia care au făcut posi
bilă această performanță.

Dar, ar fi incomplet să li
mităm sfera de acțiune a or
ganizației U.T.C. de la uzina 
„Independența" numai la func
ționalitatea clubului tehnic. 
In afara acestuia, inițiativei 
organizației U.T.C., comitetu
lui ei coordonator îi aparține 
pe deplin ideea ca colective
le grupelor U.T.C. să se întîl- 
nească periodic pentru dezba
terea unor probleme tehni
ce, economice sau de econo
mie politică. In acest fel, fără 
întrerupere, atenția întregii 
mase de tineri este îndrepta
tă asupra problemelor esen
țiale ale întreprinderii, spre 
aflarea soluțiilor de rezolva
re a lor. In cadrul acestor pre
ocupări economisirea de metal 
ocupă un loc deosebit.

— Veți zîmbi poate dar

— Ceva, ceva tot am reali
zat noi.

Acest modest „ceva, ceva" 
reprezintă, de fapt nu mai pu
țin de 300 tone de metal e- 
conomisit, cu 100 de tone me
tal mai mult decît angaja- 

. mentul inițial.
Iată-ne ajunși la ultimul 

capitol 
rit să 
U.T.C. 
nalau, 
către conducătorii direcți ai 
locurilor de muncă, repetate
le rămîneri sub normă ale 
multor tineri. Bineînțeles se
sizările nu puteau fi tratate 
cu indiferență. Trebuia văzut 
îndeaproape care erau cauze
le. Ușor de presupus, ele nu 
se deosebeau de cauzele din 
alte întreprinderi: întîrzieri, 
absențe nemotivate, părăsirea 
locurilor de muncă, indiscipli
nă, slaba pregătire profesio
nală. Era deci limpede. Reme
diile nu ’ trebuiau nici ele 
căutate în altă parte ci acolo, 
în secțiile uzinei. Timp de cî- 
teva luni membrii comitetu
lui coordonator au urmărit a- 
mănunțit modul în care se a-

ce declanșasem această ade
vărată cursă contracronome- 
tru ne-am trezit că tinerii, 
cite doi-trei, vin la comitet. 
„Ne criticați, și pe bună drep
tate, ne-au arătat ei, dar să

știți că avem dificultăți în cu
noașterea meseriei care, „ne 
împiedică să devenfm ceeș ce 
am dorit noi înșine. Ajuta- 
ți-<ne“.

Nedezmințindu-le încrederea 
în organizație, comitetul 
U.T.C. coordonator a insistat 
și a obținut ca în uzină să se 
creeze cursuri de calificare 
chiar și cu cinci-șase tineri, 
la cerere. Este una din acțiu
nile care explică reducerea 
rebuturilor la turnătorie, ' a 
consumurilor ne justificate de 
metal, excluderea tinerilor din 
categoria celor care nu-și 
realizează norma.

Una din consecințele preo
cupării constante, a rezultate
lor care pot fi obținute cînd 
organizațiile U.T.C. înțeleg să 
facă din problemele mari ale 
colectivelor de muncă, pro
priile lor probleme.

asupra căruia am do- 
insistăm. Comitetului 

coordonator i se sem- 
în urmă cu un an, de

COMITETUL DE STAT PENTRU 
CULTURA ȘI ARTA

OFICIUL DE SPECTACOLE Șl 
TURNEE ARTISTICE PREZINTĂ LA 

SALA PALATULUI

ORCHESTRA SIMFONICA
A FILARMONICII
DIN LENINGRAD

colectiv artistic emerit, decorat cu Ordinul „Steagul Roșu 
al Muncii"

Dirijor EVGHENI MR AVIN SKI

prin ramuri își trimite / Euna- 
razele-argintii, / Iepurașii se a- 
dună / să se-ntreacă-n ghidu
șii !“ sau, despre un „peștișor 
argintiu, mic și serios" ni se 
spune că „Trupul / netezindu-și 
solzii (!) / Merge unduit / Se 
grăbește / înspre locul / 
Unde-a fost poftit"! încă o mi
nunăție din cartea semnată de 
Mariana Țăranu-Rațiu : „Fer
mecat de limpezimea / Nopții 
de pe munte, / Blînd luceafă
rul se-arată, / Cerb cu stea în 
frunte". Orice comentariu este 
îp plus.

parte, în care se face o succin
tă prezentare a locului căruia 
urmează a i se povesti legen
da, după care — într-un stil 
butucănos — e narată aceasta 
din urmă. Este de mirare cum 
o asemenea carte a putut ve
dea lumina tiparului, pentru 
că nu o singură dată neînde- 
mînarea lui Ștefan D. Gheor
ghiu indică absența totală a 
chiar științei de a scrie mă
car onest și mediocru. Iată, 
spre pildă, ce se zice despre 
Panaghia : „Ploaia a sculptat 
cornul de piatră al Panaghiei,

Creaturi ciudate
transmis de pe Pămînt: „Ur
măresc atenți o goană / A ba
lonului ce poartă / Mult rîv- 
nitul gol spre poartă / Numai 
ochi sînt la piciorul / Care 
hotărăște scorul". Cruntă mize
rie a poeziei, fie ea și „pentru 
preșcolari"!

De același calibru sînt șl 
versurile din „Broscuța Covă- 
țlca" de Antoaneta Rezus și 
„De mină cu vacanța" de Ma
riana Țăranu-Rațiu. Voind să 
scrie cu orice preț „literatură 
pentru copii", cele două autoa
re cad în infantilisme uneori 
de-a dreptul penibile : „Cînd

Greoaie și neinspirate sînt 
„povestirile" (?) cuprinse în vo
lumul cu titlu obscur al lui 
Ștefan D. Gheorghiu : „Coroa
na de piatră". După toate apa
rențele. ar fi vorba de descrie
rea unor locuri pitorești din 
Carpați (aceștia să fie „coroa
na de piatră"?) și a legende
lor legate de ele. Insă cartea 
poartă apăsat pecetea „litera
turii pentru copii" — în sens 
peiorativ — oferind totodată 
și o bună dovadă asupra tota
lei neîndemînări a autorului în 
chestiune. Fiecare compunere 
este alcătuită dintr-o primă

t

așa că el apare scrijelit și ro
tunjit. Domol, dar măreț și im
punător, cornul stă meditativ 
și privește la cele ce se întîm- 
plă în jurul său, asociind în
tâmplările prezentului cu cele 
ale trecutului îndepărtat". Des
pre stînca numită Dochia se 
spune că natura „a scrijelit-o", 
iar Babele sînt „inegalabilele 
ciuperci gigantice", care „au 
fost mereu atacate de ploi" și 
sînt niște „minunate scluptun 
ale naturii", Omul e, la fel, 
„bătut de ploaie și viscol". 
Piatra Craiului, singuratică, 
impresionează ca o pasăre albă

măiastră prin măreția formelor 
ei neobișnuite, unde „încăpă
țînate, ploile, vînturile, intem
periile sfărîmă mereu calcarul 
și-i dau drumul la vale" ; Ză- 
plazul este, de asemenea, o ope
ră „pe care vintul, ploile, în
ghețul și dezghețul au lucra
t-o" i tot așa, Acul Cleopatrei 
e „opera vîntului, înghețului și 
dezghețului" care „l-au rotun
jit, l-au șlefuit fără încetare", 
iar Curcubeta „este o adevă
rată minune plăsmuită de na
tură". De mult n-am mai în- 
tîlnit o asemenea sărăcie de 
limbaj și de imaginație ca în 
această „carte pentru copii". 
Legendele sînt povestite în 
același chip amețitor, cu nu
meroase licențe stilistice și a- 
gramatisme, cu folosiri incorecte 
de cuvinte și cu stridențe de
lirante. gen : „în fața restriș- 
tei, regele dao goli cupa morții 
și se străpunse cu sabia". Să 
mai menționăm tonul de ex
temporal aparținînd unui elev 
mediocru din clasa a III-a : 
„Dacii, strămoșii noștri, pier
duseră primul război cu ro
manii. Dar ou toată înfrînge- 
rea suferită, n-au fost Inge- 
nunchiați. Nu o dată s-a tn- 
tîmplat ca imperiul roman să 
trăiască clipe de încordare. 
Condițiile puse de Traian re
gelui dac, Decebal, înrobeau 
țara și poporul" eto.

S.O.S. ! Opriți accesul către 
copii al unor asemenea cărți I

artist al poporului al U.R.S.S., laureat al premiului „Lenin"

LUNI 3 NOIEMBRIE, ORA 20
ÎN PROGRAM :

SERGHEI PROKOFIEV: SIMFONIA A VI-A 
P. I. CEAIKOVSKI: SIMFONIA A V-A

MIERCURI 5 NOIEMBRIE, OR
DMITRI ȘOSTAKOVICI : SIMFONIA A V-A 

A. K. GLAZUNOV : SIMFONIA A V-A

LA CLUJ CONCERTELE VOR AVEA LOC 
LA CASA UNIVERSITARILOR IN ZILELE 
DE 7 NOIEMBRIE, ORA 20.
Dirijor ALEXANDR DMITRIEV

în program : Dmitri Șostakovici: Uvertură festivă
Rodion Seederin: Concertul nr. 2 pentru pian și orchestră 
Solist Nicolai Petrov.
P. I. Ceaikovski: Simfonia a TV-a
ȘI 8 NOIEMBRIE. ORA 20:

Dirijor EVGHENI MRAVINSKI

In program : S. Prokofiev : S imfonia a VT-a 
P. L Ceaikovski: Simfonia a V-a

PENTRU CONCERTELE DIN BUCUREȘTI, 
BILETELE SE VIND LA CASA O.S.T.A.
CALEA VICTORIEI 68-70, TEL. 13,53.75..
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în cursul vizitei, președinte
le Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, și mi
nistrul afacerilor externe, Cor- 
neliu Mănescu, au avut con
vorbiri cu președintele Consi
liului de Miniștri al Olandei, 
Piet de Jong, și ministrul afa
cerilor externe, Joseph Luns, 
la care au participat:

Din partea română : Cornel 
Burtică, ministrul comerțului 
exterior, Vasiie Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne, Ion Morega, adjunct al 
ministrului construcțiilor de 
mașini, Ion Stanciu, adjunct 
al ministrului agriculturii și 
silviculturii, George Elian, 
ambasadorul României la Ha
ga, Cornel Vladu, director în 
M.A.E.

Din partea olandeză : Dirk 
van Eysinga, ambasadorul O- 
landei la București, J. A. De Ra- 
nitz, director general al aface
rilor politice din M.A.E., D. M. 
Ringnalda, consilier la cabine
tul primului ministru, K. W. 
Reinink, șeful direcției Euro
pa din M.A.E., C. J. Wack- 
witz, secretar particular al mi
nistrului afacerilor externe, 
Borgman-Brouwer, asistentă 
personală a ministrului aface
rilor externe, Arnold van Wal- 
sum, secretar al Ambasadei 
Olandei la București.

Convorbirile, purtate fntr-o 
atmosferă de cordialitate și în
țelegere reciprocă, au reliefat 
cursul favorabil al relațiilor 
bilaterale romăno-olandeze și 
perspectivele lor de dezvolta
re. în același timp, s-a proce
dat la un schimb util de ve
deri în legătură cu principa
lele probleme Internaționale 
actuale.

Părțile au constatat cu satis
facție că fn perioada care a 
trecut de Ia vizita in Olan
da a președintelui Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, însoțit de ministrul 
afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu, relațiile dintre cele 
două țări au cunoscut o evo
luție continuu ascendentă.

Cele două părți au subliniat 
utilitatea schimbului de vizite 
și a consultărilor între cele 
două țări și au apreciat că 
acordurile încheiate recent în 
domeniul schimburilor econo
mice, cooperării culturale, teh
nice și științifice, precum și 
in domeniul agriculturii și 
transporturilor constituie o 
bază bună pentru extinderea 
ulterioară a contactelor în a- 
ceste ramuri de activitate.

în scopul găsirii de noi mij
loace pentru diversificarea 
schimburilor economice, pen
tru facilitarea dezvoltării lor 
mai echilibrate, s-a hotărît să 
se negocieze începînd de la 
3 noiembrie a.c. un nou acord 
comercial pe termen lung.

în cursul convorbirilor, Păr
țile și-au exprimat dorința cu 
privire la desființarea vizelor 
de călătorie între cele două 
țări și au hotărît să continue 
tratativele în acest sens.

în cadrul schimbului de ve
deri cu privire la problemele 
internaționale, cele două părți 
au apreciat importanța deose
bită a respectării stricte în re
lațiile dintre state a suvera
nității și independenței națio
nale, a egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne.

Cele două Părți au relevat 
importanța eforturilor depuse 
de către Organizația Națiuni
lor Unite pentru intensificarea 
colaborării între state, respec
tarea normelor de drept în re
lațiile internaționale, menți-

CONFERINȚĂ
înainte de a părăsi România, 

președintele Consiliului de Mi
niștri al Olandei. Piet de Jong, și 
ministrul afacerilor externe, Jo
seph Luns, s-au întîlnit cu zia
riști români și corespondenți ai 
presei străine.

Referindu-se la convorbirile a- 
vute, premierul olandez a subli
niat că ele au fost „foarte des
chise, foarte prietenești și foarte 
rodnice". Am avut deosebita o- 
noare să fim primiți și să avem 
o convorbire cu președintele 
Consiliului de Stat, dl. Nioolae 
Ceaușescu. Am avut, de aseme
nea, discuții fructuoase cu pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, cu mi
nistrul afacerilor externe, Corne
liu Mănescu, cu alți miniștri, și 
am constatat cu satisfacție că nu 
există dificultăți în ceea ce pri
vește relațiile dintre Olanda și 
România. Am discutat despre

nerea păcH și securității în 
lume, evidențiind convingerea 
lor că pentru sporirea efica
cității sale, Organizația trebuie 
să răspundă vocației sale de 
universalitate. Ele și-au expri
mat satisfacția pentru modul 
rodnic în care colaborează în 
acest for internațional, relie- 
fînd faptul că România și O- 
landa au întreprins împreună 
cu alte țări inițiative și ac
țiuni utile, avînd drept scop 
să încurajeze colaborarea pe 
plan regional european.

Cele două Părți au acordat 
o importanță deosebită inten
sificării eforturilor în vederea 
adoptării unor măsuri eficien
te în domeniul dezarmării atît 
nucleare cit și convenționale, 
în acest senS, ele și-au expri
mat satisfacția cu privire la 
cooperarea lor în Comitetul 
pentru dezvoltare de la Ge
neva.

Cele două Părți au subliniat 
că o importanță deosebită 
pentru pace o are realizarea 
securității europene.

Părțile și-au exprimat pă
rerea că această problemă tre
buie să fie abordată în mod 
realist, atît în contacte bilate
rale cît și multilaterale, în 
scopul apropierii punctelor de 
vedere și determinării subiec
telor de natură a face obiectul 
unor negocieri fructuoase care 
să ducă la creșterea securită
ții.

în acest sens, s-a subliniat 
importanța dezvoltării relații
lor bilaterale între statele Eu
ropei, s-a exprimat satisfacție 
față de amplificarea, în ulti
mul timp, a contactelor între 
țările europene. De asemenea, 
s-a făcut un schimb de păreri 
aprofundat în legătură cu po
sibilitatea ținerii unei confe
rințe consacrate securității 
europene.

Părțile au convenit să ac
ționeze pentru intensificarea 
cooperării între toate statelo 
europene în domeniul econo
mic, științific și tehnic.

Ele s-au pronunțat, de ase
menea, în favoarea dezvoltării 
colaborării în cadrul Comisiei 
Economice O.N.U. pentru Eu
ropa.

Manifestîndu-și îngrijorarea 
fn legătură cu războiul din 
Vietnam, interlocutorii și-au 
exprimat speranța că tratati
vele de la Paris vor duce în- 
tr-un viitor apropiat la înce
tarea războiului, la instaurarea 
păcii și a stabilității în re
giune.

Examinînd situația din O- 
rientul Mijlociu, părțile și-au 
exprimat preocuparea crescîn- 
dă față de încordarea în a- 
ceastă parte a lumii. Ele au 
subliniat că rezoluția Consi
liului de Securitate al O.N.U. 
din 22 noiembrie 1967 poate 
oferi o bază rezonabilă pentru 
reglementarea problemelor în 
litigiu.

Părțile și-au exprimat satis
facția pentru convorbirile rod
nice pe care le-au avut și con
sideră că vizita în România 
a președintelui Consiliului de 
Miniștri și a ministrului aface
rilor externe al Olandei con
stituie o contribuție importan
tă Ia întărirea legăturilor din
tre cele două țări, în interesul 
popoarelor român și olandez, 
a cauzei păcii și înțelegerii in
ternaționale.

Președintele Consiliului de 
Miniștri și ministrul afacerilor 
externe al Olandei au invitat 
pe președintele Consiliului de 
Miniștri și pe ministrul aface
rilor externe al Republicii So
cialiste România să facă o vi
zită oficială în Olanda. Invita
ția a fost acceptată cu plă
cere. Data vizitei urmează să 
fie fixată pe cale diplomatică.

DE PRESĂ
dezvoltarea șî diversificarea 
schimburilor noastre comerciale, 
precum și despre problema des
ființării vizelor de călătorie între 
cele două țări.

Referindu-se la convorbirile a- 
șupra problemelor internaționale 
actuale, premierul de Jong a sub
liniat că ele au fost profunde și 
cuprinzătoare. Am avut — a a- 
rătat domnia sa — un larg 
schimb de păreri asupra posibi
lității ținerii unei conferințe con
sacrate securității europene și am 
constatat că pozițiile noastre sînt 

foarte apropiate. Ambele țări 
sînt de părere că o' asemenea 
conferință trebuie să aibă loc, și 
socotim că este deosebit de im
portantă pentru viitorul Europei. 
De aceea, ea trebuie să fie foar
te bine pregătită, să știm limpe
de ce vrem să realizăm.

In cadrul conferinței de presă, 
a luat, de asemenea, cuvîntul 
ministrul Joseph Luns.

Ia

In Comitetul 
pentru 

dezarmare
Joi dimineață a avut loc la 

Geneva o nouă ședință a Co
mitetului pentru dezarmare. 
Cu aoest prilej, cei doi co
președinți au prezentat textul 
revizuit al proiectului de tra
tative privind interzicerea in
stalării armelor nucleare și a 
altor arme de distrugere în 
masă pe fundul mărilor și o- 
ceanelor. Proiectul menține 
Prevederile Convenției de la 
Geneva din 1958 cu privire 
la respectarea suveranității a- 
pelor teritoriale și face unele 
precizări în legătură cu zona 
de aplicare a tratatului.

Statele participante la tra
tat se angajează să se consul
te și să colaboreze în vederea 
eliminării oricăror neînțelegeri 
privind executarea obligațiilor 
asumate. Dacă aceste consul
tări și această colaborare nu 
îngăduie eliminarea divergen
țelor,. iar executarea obligații
lor asumate prin tratat ar fi 
serios periclitată, precizează 
proiectul, statele participante 
vor putea să se adreseze Con
siliului de Securitate.

O altă modificare adusă 
proiectului inițial, ca urmare 
a cererilor formulate de nu
meroase delegații, este cu
prinsă în articolul 4, care se 
referă la dreptul fiecărui stat 
participant la tratat de a pro
pune amendamente. Aceste a- 
mendamente ar intra în vi
goare de îndată ce ar fi ac
ceptate de majoritatea statelor 
semnatare ale tratatului. Ast
fel, intenția inițială de a su
pune veto-ului eventualele a- 
mendamente a fost exclusă.

Articolul 5 prevede că, 
după cinci ani de la intrarea 
în vigoare a tratatului adop
tat, o conferință a țărilor par
ticipante să aibă loc la 
Geneva pentru a examina 
modul în care funcționează 
tratatul, precum și respectarea 
prevederilor sale.

La 14 octombrie, 
Dr. Michael Traber, 
directorul unei case 
de editură și pro
prietarul revistei de 
limbă africană „Mo
to* (Focul) care a- 
pare la Salisbury, a 
fost citat în fafa u- 
nui tribunal sud-rho- 
desian. Capul de a- 
cuzare : o caricatu
ră. Desenul încrimi
nat (pe care-l repro
ducem) a apărut în 
numărul din 20 iunie 
al revistei „Moto*, 
număr închinat In 
întregime demască
rii simulacrului de 
„referendum consti
tuțional* pe care l-a 
organizat guvernul 
5mith. După cum se 
vede, caricatura re
prezintă foarte su
gestiv, două mîini 
albe zdrobind pur 
și simplu un mare 
număr de negri 
(ilustrînd oprimarea 
populației băștinașe 
rhodesiene). Textul 
din josul desenului 
nu e altceva decît 
un citat din „Cartea 
Albă" publicată de

autoritățile rasiste, 
în scopul de a „fun
damenta* noua Con
stituție tip apar
theid elaborată la 
Salisbury. Alăturat 
caricaturii, textul ti
pare într-adevăr de 
o plasticitate rarisi
mă. El sună astfel : 
„Noua constituție e- 
laborată înseamnă 
garanția că guver
narea va rămîne în 
continuare în mîini 
ferme*.

Dincolo de aspec
tul de absurd și ri
dicol al acestei în
scenări judiciare se 
conturează intenția 
autorităților rasiste 
de a suprima, de a 
reduce la tăcere una 
din ultimele publi
cații în limba afri
cană care mai apar 
actualmente la Sa
lisbury. Smith și 
compania nu pot 
ierta revistei „Moto" 
faptul că de aproa
pe 20 de ani duce o 
luptă permanentă și 
perseverentă pentru 
afirmarea drepturi

KENYA. — Aspect de la in
cidentele de la Kisumu în
tre populație și poliție, în 
urma cărora partidul de o- 
poziție, Uniunea poporului, 
condus de Oginga Odinga, 

a fost interzis

Conferința asupra 
Vietnamului

In cadrul celei de-a 40-a reuniuni a Conferinței evadripar- 
tite de la Paris asupra Vietnamului, ținută joi, șeful delega
ției americane, Henry Cabot E>odge, a propus ca, marți 4 no
iembrie, să se țină o ședință restrînsă secretă, la care să par
ticipe șefii delegațiilor prezente, însoțiți de cel mult trei con
silieri.
Cabot Lodge n-a precizat ce ar 

urma să se discute la o astfel de 
ședință și care ar fi utilitatea ei.

Ca șl în cazul altor sugestii a- 
mericane anterioare, privind ți
nerea unor ședințe secrete la 
Paris, șeful delegației Republicii 
Democrate Vietnam, Xuan Thuy, 
a respins propunerea reprezentan
tului S.U.A., calificînd-o ca inac
ceptabilă. Totodată, Xuan Thuy 
a adresat delegatului american 
o serie de întrebări în legătură cu 
unele prevederi ale programului 
în opt' puncte propus de preșe
dintele Nixon pentru soluționarea 
problemei vietnameze.

La rîndul său, și șefa delegați
ei Guvernului revoluționar provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de sud, Nguyen Thi Binh, a res
pins propunerea avansată de Ca
bot Lodge, apreciind-o ca pe o 
încercare a S.U.A. de a legaliza 
regimul de la Saigon. Vorbitoarea 
a arătat că delegația S.U.A. a re
fuzat să dea un răspuns pozitiv 
propunerii Guvernului revoluțio
nar provizoriu al Republicii Viet
namului de sud, privind o regle

lor populației Zim
babwe. Articolele și 
anchetele sociale 
publicate în aceas
tă revistă, cu un ti
raj de 33 000 de e- 
xemplare (și cu un 
număr de cel puțin 
200 000 de cititori, 
potrivit sondajelor 
făcute în rîndul 

*populafiei africane) 
stau de multă vre
me, ca un spin în o- 
chii multora dintre 
promotorii neo-apar- 
theidului rhodesian.

De fapt, procesul 
revistei „Moto* poa
te servi, la rîndul 
lui — cu toate că 
sub aspect diferit 
— drept ilustrare la 
textul ce însoțește 
caricatura încrimina
tă. El demonstrează 
că lan Smith și co
legii lui nu-și simt 
chiar atît ae „ga
rantată" continuita
tea regimului lor în 
valul crescînd al re
voltei poporului Zim
babwe.

P. N. 

mentare justă a situației din a- 
ceastă țară. Un punct principal al 
acestei propuneri — a precizat ea 
— se referă la retragerea trupelor 
americane și garantarea dreptu
lui la autodeterminare a poporu
lui sud-vietnamez.

In încheiere, Nguyen Thi Bîhh 
a subliniat că, dacă S.U.A. ac
ceptă retragerea imediată, totală 
și necondiționată a trupelor lor, 
precum și ale aliaților lor, guver
nul Revoluționar provizoriu este 
gata să înceapă imediat tratative 
directe cu guvernul american în 
problema desfășurării retragerii 
acestor trupe.
• DUPĂ CUM TRANSMI

TE agenția de presă Elibera
rea, Frontul Național de Eli
berare și Guvernul Revoluțio- 
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud au hotărît 
eliberarea a trei militari ame
ricani, capturați în cursul 
unor lupte desfășurate în pro
vinciile Quang Nam șl Quang 
Ngai.

Remaniere 
la Madrid

Miercuri seara, șeful statu
lui spaniol, generalul Franco, 
a procedat la o remaniere gu
vernamentală, operîrid 14 
schimbări de miniștri în ca
drul cabinetului său de 18 
portofolii.

Observatorii politici consideră 
noua echipă guvernamentală 
drept „cabinetul de succesiune", 
avînd în vedere recenta desem
nare a lui Juan Carlos de Borbon 
ca viitor rege al Spaniei. Totuși, 
generalul Franco n-a arătat in
tenția manifestată de a se retrage, 
el deținînd în continuare fun
cția de președinte al consiliului. 
Noul guvern a depus jurămîntul 
joi dimineața.

Această ultimă remaniere, cea 
de-a noua efectuată în timpul 
celor 30 de ani de dictatură 
franchistă, aduce unele nou
tăți demne de luat în sea
mă. Pentru întâia oară, majori
tatea posturilor guvernamen
tale (inclusiv cîteva dintre 
cele cheie) sînt atribuite unor re
prezentanți sau simpatizanți ai 
organizației catolice „Opus Dei", 
sau unor „tehnocrați" catolici. 
Falanga — singurul partid poli
tic recunoscut oficiaî în Spania 
și pe care s-a sprijinit vreme în
delungată regimul generalului 
Franco — nu mai deține decît 
două portofolii relativ minore. 
Atrage atenția ocuparea postului 
de ministru de externe de către 
Gregorio Lopez Bravo.

Consfătuirea 
miniștrilor 
de externe 
ai țărilor 
socialiste

PRAGA 30. — Corespondentul 
Agerpres, E. Ionescu, transmite : 
Joi a început la Praga consfătui
rea miniștrilor afacerilor externe 
ai țărilor socialiste, membre ale 
Tratatului de la Varșovia, semna
tare ale Apelului de la Budapes
ta — R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană, R. P. Po
lonă, Republica Socialistă Româ
nia, R. P. Ungară, U.R.S.S. Con
sfătuirea este dedicată discutării 
unor probleme legate de pregăti
rea conferinței privind securitatea 
europeană.

Lucrările consfătuirii din cursul 
dimineții au fost conduse de J. 
Marko, ministrul afacerilor exter
ne al R. S. Cehoslovace. După- 
amiază, lucrările au fost conduse 
de I. Bașev, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Bulgaria.

DOINA TOPOR

R. D. GERMANA. — Weimar în acest octombrie
Foto s M. RAMURA

Bonn: Dezbaterile asupra 
declarației guvernamentale

BONN 30 (Agerpres). — în 
Bundestag se desfășoară dezbate
rile asupra declarației program a 
noului guvern, prezidat de Willy 
Brandt. Purtătorii de cuvînt ai 
opoziției creștin-democrate, fostu’ 
cancelar Kiesinger, și liderul frac
țiunii parlamentare, Rainer Bar- 
zel, au adus critici severe pro
gramului guvernamental. Ei au 
respins, în special, noul mod de 
a aborda relațiile inter-germane, 
care pornește de la existența a 
două state germane.

Australia:
surprize electorale

Competiția electorală australiană a fost mai strinsă decit 
se prevăzuse. Indiferent de rezultatul definitiv al alegerilor 
care, probabil, va înclina balanța în favoarea coaliției guverna
mentale, laburiștii australieni au obținut un succes considerabil 
datorat mai ales poziției adoptate de ei in domeniul r ‘ X 
ticii externe a cărei teză fundamentală este dezangajă. 
țării din Asia de sud-est.

Evoluția vieții politice australiene din ultimii 20 de ani 
a fost dominată de coaliția liberal-agrariană, raportul de 
forțe cu partidul laburist, de opoziție, păstrîndu-se aproape 
neschimbat. In Australia ultimilor ani s-a făcut tot mai 
mult simțită tendința de reînnoire atit a politicii interne, cît 
și a celei externe, de precizare a locului și rolului ei in 
această parte a lumii. In acest sens campania electorală a 
dezbătut probleme de stringentă actualitate : participarea 
celor 8500 de militari australieni Ia războiul din Vietnam, 
reconsiderarea poziției Australiei în pactul ANZUS din care 
fac parte șl S.U.A. și Noua Zeelandă, măsurile protecționisto 
pentru apărarea intereselor economiei australiene lezate do 
pătrunderea monopolurilor străine (mai ales a celor americane 
șl japoneze) în ramurile de exploatare și productive ale 
economiei. Cunoscînd ultimele sondaje de opinie publică, 
liderul partidului laburist, Gough Whitlam, s-a pronunțat pen
tru o revizuire a coordonatelor politicii externe, cerind retra
gerea trupelor țării sale dislocate în Vietnam a celor două 
mii de militari care staționează fn zona Malayezia—Singa
pore șl abolirea serviciului militar obligatoriu introdus în 
ultimii ani, platformă electorală care a atras aproape 50 
la sută din corpul electoral. Succesul laburiștilor se dato
rează și prudenței care au manifestat-o față de rezultatele 
economice obținute pînă in prezent de administrație (pro
dusul național brut al Australiei crește anual cu 7—8 la 
sută in timp ce creșterea prețurilor înregistrează doar trei 
la sută). Whitlam a aborbat în schimb alte probleme interne 
care nu au primit încă o rezolvare: mărirea pensiilor, 
gratuitatea studiilor universitare, reorganizarea asistenței 
medicale etc. Ca urmare, se pare că laburiștii au obținut 
un spor de ÎS—17 mandate ceea ce înseamnă, in privința 
voturilor, un cîștig de 8 la sută tn raport cu alegerile pre
cedente.

John Gorton, pe de altă parte, a venit cu o platformă politică 
susceptibilă de a fi criticată în anumite aspecte i astfel, el 
sugerase, cu cîtva timp în urmă, posibilitatea retragerii pînă 
in iunie 1970 a militarilor australieni din Vietnam dar ulti
mele declarații vădeau Întoarcerea la vechile poziții destul 
de nepopulare in țară. Un fapt semnificativ îl constituie 
pierderea mandatului de deputat de către ministrul de 
externe, Gordon Freeth, ceea ce invită, de asemenea. Ia 
schimbări precise in politica externă australiană.

Orientarea corpului electoral australian dovedește că problema 
participării trupelor australiene la războiul din Vietnam a deveni 
o chestiune de conștiință națională. Partidul laburist, se apreciazu 
de către observatorii politici, se găsește la egalitate cu partidul 
liberal, în parlamentul țării. Acest lucru însă nu ii este 
suficient pentru victorie datorită repartizării neproporțio
nale a alegătorilor in circumscripțiile electorale, fapt care a 
favorizat coaliția guvernamentală. O dată cu schimbarea 
configurației Camerei Reprezentanților se așteaptă ca poli
tica australiană să nu mal poată fi in întregime aceea din 
cursul ultimilor ani. Necesitatea unei schimbări este dictată 
de întreaga evoluție a țării. Pături tot mai largi ale popu
lației iși manifestă dorința ca țara lor să-și croiască un 
drum propriu, independent, în conformitate cu interesele 
sale reale. Alegerile nu s-au rezumat numai la confrun
tarea intre citeva partide politice, ele au scos in relief 
căutarea unor identități naționale necesare și generatoare 
de progres. Cițiva factori externi par să încurajeze aceste 
căutări : încheierea pînă în 1971 a retragerii trupelor britanice 
de la „Est de Suez", eșecul intervenției americane în Vietnam 
și sentimentul că după o reglementare în Vietnam S.U.A. 
vor modifica natura politicii lor in Asia de sud-est. De aceea, 
o politică externă proprie este legată, în opinia majorității 
australienilor, de dezangajarea din acest război care costă 
țara anual cît ar fi suficient pentru construirea a o sută 
de școli noi șl 50 de spitale.

Răspunzând obiecțiilor opozi
ției, cancelarul Brandt a decla
rat că „o politică realistă trebuie 
să pornească de la realități". El 
a adăugat că „este vorba astăzi 
de a apropia cele două părți ale 
Germaniei pentru a facilita crea
rea unei ordini pașnice în Euro
pa. Interesele R. F. a Germaniei 
— a precizat cancelarul — nu 
vor fi apărate dacă noi ne vom 
închide ambasadele în țările care 
primesc și diplomați ai Republi
cii Democrate Germane".

• VERIFICAREA GENE
RALA a stării de funcționa
re a complexului spațial 
„Apollo-12" s-a încheiat 
miercuri prin stimularea 
lansării navei cu întregul e- 
chipaj la bord. Astronauții 
Charles Conrad, Alan Bean 
șl Richard Gordon, echipați 
in costumele spațiale, au pe
trecut aproape trei ore în ca
bina de comandă a navei de
numită „Yankee Clipper", 
recapitulînd toate manevrele 
pe care le vor executa în mo
mentul lansării.

După cum a declarat un 
purtător de cuvînt al NASA, 
operația a decurs în condi- 
țiuni „foarte bune".

• JOI au început la Praga 
lucrările Consiliului redac
țional al revistei „Problemele 
păcii și socialismului". V. Bi- 
lak, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.C., secretar al C.C, 
al P.C.C., a salutat, în nume
le C.C. al P.C.C., pe partici- 
panții la lucrări. A luat apoi 
cuvîntul K.I. Zarodov, redac
torul șef al revistei, care a 
expus raportul de activitate a 
colegiului de redacție în pe
rioada 1960—1969.

La lucrările Consiliului re
dacțional participă delegații 
din partea a 56 de partide co
muniste 
partea 
Român 
condusă 
Popescu,

lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretar al C.C. al P.C.R.

și muncitorești. Din 
Partidului Comunist 
participă o delegație 

de tovarășul Dumitru 
membru al Comitetu-

• SECRETARUL GENERAL 
AL O.N.U., U Thant, a declarat 
miercuri în cadrul unei recepții 
că speră ca Gunnar Jarring, 
reprezentantul său personal în 
Orientul Apropiat, să se îna
poieze în curînd în această re
giune cu recomandări în pro
blema reglementării conflic
tului israeliano-arab. El a a- 
dăugat că Gunnar Jarring con
tinuă să aibă un rol de jucat în 
regiunea Orientului Apropiat, 
chiar în lipsa unui acord între 
cele patru puteri.

Pe de altă parte, surse di
plomatice de la O.N.U., citate de 
agenția Reuter, au menționat că

convorbirile între reprezentan
ții S.U.A., U.R.S.S., Marii Bri
tanii și Franței consacrate cri
zei din Orientul Apropiat vor 
fi reluate la New York înain
te de mijlocul lunii noiembrie.

• JOI DIMINEAȚA au fost 
reluate dezbaterile în procesul 
intentat lui Michael Rohan, ce
tățeanul australian acuzat că a 
incendiat moscheea El Aksa din 
Ierusalim.

Procesul a fost suspendat 
timp de 15 zile, la cererea avo
catului lui Rohan.
• LA LONDRA s-a anunțat 

că Ministerul Afacerilor Ex
terne al Libiei a remis guver
nului Britanic, prin interme
diul ambasadorului său la Tri-

poli, o notă prin care propune 
Marii Britanii începerea în cel 
mai scurt timp posibil de ne
gocieri pentru evacuarea tru
pelor engleze staționate pe te
ritoriul libian. In notă se ara
tă că guvernul Libiei dorește 
să examineze cu cel britanio 
toate acordtirile încheiate an
terior de fostul regim monar
hic privind furnizarea de arma
ment britanio Libiei.

în virtutea Tratatului din 
1953. Marea Britanie deține în 
Libia baza aeriană de la 
Tobruk.

• REPREZENTANȚII PER
MANENT! LA O.N.U. ai Dane
marcei, Finlandei, Islandei, Nor
vegiei și Suediei care s-au în
trunit miercuri la New York au 
anunțat că grupul țărilor nor
dice propune candidatura am
basadorului Edvard Hambro, 
reprezentant permanent al Nor
vegiei la O.N.U., la postul de 
președinte al celei de-a 25-a se
siuni a Adunării Generale ce va 
avea loc anul viitor.

• CONSILIUL REVOLUȚIO
NAR SUPREM, noul organism 
instaurat în Somalia în urma 
recentei lovituri de stat, și-a 
asumat atribuțiile președintelui 
republicii, ale Adunării Națio
nale, ale guvernului și Curții 
Supreme — relatează agențiile 
de presă, citind un decret dat 
publicității la Mogadiscio, capi
tala țării. Decretul menționează, 
totodată, că toate legile promul
gate anterior vor rămîne în vi
goare pînă la noi dispoziții.

• LA CARACAS au continuat 
demonstrațiile studențești or
ganizate în semn de protest îm
potriva uciderii unui student 
arestat de poliție. Pe străzile 
capitalei s-au produs incidente 
între manifestanți și poliție în 
cursul cărora un student a fost 
ucis. Potrivit relatărilor agen
ției Prensa Latina, in cele două 
zile de incidente au fost rănite 
14 persoane, un număr de 20 
demonstranți fiind arestați.

• CARUSELUL EȘECU
RILOR „Starfighter" conti
nuă. Un, nou aparat de luptă 
de acest tip, aparținînd forțe
lor militare aeriene ale R.F. 
a Germaniei, s-a prăbușit 
miercuri în apropiere de baza 
de antrenamente Luke din 
Arizona, ridicînd astfel la 101 
numărul avioanelor Starfi
ghter distruse în acest mod, 
începînd din 1963. După cum 
sg știe, piloții vest-germani 
din echipajele avioanelor 
„Starfighter" sînt antrenați în 
S.U.A. de instructori ameri
cani.

pentru fizică și chimie

• OMAR SENO ADJI, minis
trul de externe ad-interim al 
Indoneziei, l-a primit pe amba
sadorul Republicii Socialiste 
România la Djakarta, M. Alexie, 
în legătură cu apropiata prezen
tare a scrisorilor de acreditare. 
Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire cordială.

Academia de științe a Suediei a atribuit joi premiile Nobel 
pentru fizică și chimie pe anul 1969. Premiul Nobel pentru fizică 
a fost acordat anul acesta prof. Murray Cell Mann de la Insti
tutul de tehnologie din Pasadena, iar cel pentru chimie profeso
rilor Odd Hassel (Norvegia) și Derek Barton (Marea Britanie).

Prof. Murray Gell Mann s-a născut la New York in 1929. 
Din 1955, el este titularul catedrei de fizică teoretică din Pasa
dena (California). El este membru al Academiei de Științe a 
S.U.A., precum și al celei mai vechi academii „American Aca
demy of Boston".

Prof. Odd Hassel s-a născut la Oslo în 1897. In 1920 a obținut 
și a obținut licența în 1940 la Colegiul Imperial din Norvegia. 
In 1953 a fost numit profesor Ia Colegiul Birkbeck din Londra 
și la Universitatea din Glasgow. Din 1957, el este profesor de 
chimie organică la „Imperial College".

Prof. Odd Hassel s-a născut la Oslo în 1897. In 1929 a obținut 
licența la Universitatea din Oslo. El a primit titlul de doctor 
Honoris causa al Universităților din Copenhaga și Stockholm.
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