
SCRISOARE DE PE ȘANTIER*

PORȚILE DE FIER: 
AL ȘASELEA APRIL

Porțile de fier, april 1970. 
55 Marele șantier de la Dună- 
55 re își trăiește intens o nouă 

primăvară, așteptată cu nerăb- 
$5 dare și ivită exploziv abia în 

acest început de aprilie, cînd 
55 întreg peisajul cuprins între 
<5 Șimian și Orșova ți se înfăți- 
55 șează ca un, loc unde strălu- 
55 cirile proaspete ale naturii se 
>5 logodesc armonios cu acelea 
$5 ale reliefurilor plăsmuite de 
55 mina omului — coline de be- 
55 ton și păduri de metal, pă- 
55 rînd a fi implantate aici de 
\\ cînd lumea.
55 De fapt numai de șase oii 
Ss și-a fluturat april aripa de a- 
55 bur caldă peste această Gură a 

!“■ Văii, învrednicită să devină
5 încă o gură de rai a civiliza- 
5 ției industriale românești. Sînt 
> numai șase primăveri de cînd 
\ aici, la Dunărea trecerii lui 
5 Traian, istoria, la zi a țării 
5 abia prindea să-și inaugureze 
5 o nouă fila, pe cînd teodoli- 
5 tul topografului abia lăsase 
> loc primelor cete de săpători 
> cu tîrnăcopul și buldozerul, 
5 pe cînd numele Porților de 
5 Fier mai avea în conștiința 
5 noastră doar înțelesul strict 
> geografic, pe cînd, în sfîrșit, 
5 meșterii mari ai vremii, oame- 
C nii șantierelor abia începuseră 

15 să-și pregătească, în toate goI-
> țurile țării, uneltele și schim- 
5 burile pentru a răspunde che- 
> mării partidului spre încă un 
5 descălecat industrial: cel de 
S pe Dunăre. Numai șase pri- 
< măveri1

>5 ...Și iată, în această după
>> amiază de aprilie, din autobu- 
55 zul ce ne poartă de la Gara 
$> Severin spre Gura Văii, călă
ii tarii, în majoritate locuitori 
>> ai așezărilor muncitorești ridi
ci cate în acești șase ani, pri- 
55 vesc peisajul fabulos, strălu
ci cind orbitor ca pe decorul cel 
>> mai firesc, prezent aici de 
<< cînd lumea și aparținînd, fun- 
1'5 ciarmente, existenței lor, ei

< înșiși, la rîndu-le, simțindu-se 
5 de cînd lumea ai acestor 
< locuri...

5 în vreme ce străbat acest tă- 
> rîm de basm modern, oame-
2 nii discută în*modul  cel mai 

<< firesc, despre 'lucrurile cele 
55 mai pămîntești cu putință, iar 
55 cînd un băietan cu lădiță de 
55 lemn, întors probabil din con- 
55 cediu, îl întreabă familiar pe 
55 șofer: „Ce mai e nou pe la 
55 Porți. nea Chită?" răspunsul 
55 acestuia vine prompt, ca o 
55 concluzie: — Ce să fie ? Tu 
<5 nu vezi ? A venit primăvara. 
S$ ...în amurgul cald, urcăm 
55 la una din cotele cele mai 
>> înalte ale locurilor, pe dealul 
55 abrupt, de unde întreg șantie- 
55 rul cu toate depărtările lui 
55 din spre amonte și aval se 
55 vede ca-n palmă. Aici, în lo- 
55 cui pînă mai iâri neatins de 
55 picior de om, de pe prispa 

55 unei moderne vile turistice, 
5^ neterminată încă, dar contu- 

, . • rîndu-și deja silueta de navă 
aeriană, încercăm o primă re
cunoaștere, de fapt o confrun
tare a peisajului de acuma cu 
acela pe care vi-l descriem 
într-un ciclu de scrisori trimi
se de aici în vara de aur a 
celui de al X-lea Congres al 
partidului... Ce s-a întâmplat 
aici în acest răstimp, nu poa
te fi cuprins în verimetrul a- 
cestei scrisori de primăvară. 
Putem spune doar că, în nu
mai cîteva luni. Porțile de 
Fier au intrat într-o nouă 
vârstă. în vârsta matură, cînd 
trăsăturile viitoarei cetăți de 
argint — așa cum o știm din 
planșa proiectantului și din

Ursent^e 
' actualei

■ • -AL " *.
campanii 
agricole

VA PREZENTĂM CÎTEVA 
INITIATIVE ALE TINERILOR 
MECANIZATORI PRIN CARE 
SE URMĂREȘTE FOLOSIREA 
CU EFICIENȚA MAXIMA A 

TRACTOARELOR

Semănatul culturilor din prima 
epocă se desfășoară într-un 
ritm susținut în peste douăzeci 
de județe ale țarii. Mașinile bine 
puse la punct, semințele condi
ționate și tratate la timp, orga
nizarea bună a muncii au per
mis cooperativelor agricole și 
întreprinderilor de stat din jude
țul Constanța, de pildă, să folo
sească fiecare oră bună de lucru, 
iar în final, în mai puțin de o 
săptămînă să așeze bobul sub 
brazdă 
hectare, 
nătoare 
unitățile
din Cîmpia Burnasului, din Ba
nat și de pe Crișuri, din Oltenia,

pe aproape 30 000 de 
Cifre de mărimi asemă- 
sînt oferite și de către 
agricole din Bărăgan și

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Competițiile

Foto : C. CIOBOATĂ (Continuare în pag. a ll-a)

Ce ne spune un proces public:

care par mărunte

SĂ DISCUTĂM DESPRE

Acad.
GRIGORE MOISIL 
președintele Societății

de matematică

machete, așa cum o vom lăsa, 
la scara 1/1, ca zestre și măr
turie pentru generațiile vii
toare — începe să se stator
nicească. în zarea dinspre a- 
monte, vechea Orșova a intrat 
cu toată zona porturilor în 
inundare, în vreme ce Orșova 
cea nouă își urcă tot mai se
meț, pe clinurile dulci, multe- 
le-i blocuri pastelate... La 
Ada-Kaleh trecerea valurilor 
abia mai lasă să se vadă ca 
o părere, crestele vechilor zi
duri ale Ostrovului. (Ne-am 
putea gîndi la un poem ele
giac, închipuindu-ne insula 
ca pe o Ană a lui Manole zi
dită în pereți de val, dar gîn- 
dul se convertește în altfel 
de poem, căci din partea opu
să. din aval, Șimianul — noua 
Ada-Kaleh — cum îi spun ar
heologii și localnicii — ne dă 
de știre că reconstituirea vesti
giilor vechii insule se desfă
șoară din plin).

...Venim, urmînd cursul Du
nării, mai aproape, la sectorul 
Centrală, acolo unde montorii 
au dobîndit, cu trei zile în 
urmă, cea mai mare victorie

PETRE DRAGE

(Continuare în pag. a lll-a) y

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXVI, SERIA II. Nr. 6494 | 4 PAGINI — 30 BANI

ÎN ÎNTÎMPINAREA FAZEI REPUBLICANEA CONCURSURILOR ȘTIINȚIFICE ȘCOLARE
PRIMEAZĂ TALENTUL

VINERI 3 APRILIE 1970

Primirea de către 
președintele 

Consiliului

CUL TIVA T PRIN MUNCĂ
științifice școlare văzute de :

de Miniștri 
a ministrului

Olimpiadele de matematică 
sau, cum li se mai spune, con
cursurile de matematică, au mai 
multe scopuri și voi analiza în 
cele ce urmează, cum au fost 
împlinite prin rezultatele etape
lor locale și județene din anul 
acesta.

Primul scop al acestor con
cursuri este de a ajuta la dez
voltarea gustului pentru matema
tici printre elevii noștri. Partici
parea mare la olimpiadele de 
matematică, arată că acest scop a 
fost atins. în al doilea rînd, a- 
ceste olimpiade ajută la compa
rarea rezultatelor la care a ajuns 
învățămîntul în diferite licee, cu 
diferiți profesori. Este interesant 
de subliniat faptul că nu avem o

• Acad.
TEODOR IONESCU 

președintele Societății de științe 
fizice șt chimice

Ediția din acest an a con
cursurilor de fizică și chimie a 
înregistrat o creștere a numărului 
de concurenți, ceea ce fixează de 
la început succesul de care se 
bucură competiția în rîndul ele
vilor, puterea de atracție pe care 
o exercită cele două științe asu
pra generației tinere. Afluxul s-a 
înregistrat de la prima etapă : 
17183 participanți la fizică și 
15 795 la chimie — și s-a con
cretizat în numărul mare de 
cîștigători: 3 824 la fizică și
3 860 la chimie. Nu este puțin 
lucru ca zeci de mii de elevi să 
se simtă atât de bine pregătiți în
cât să aibă curajul de a se între
ce, în sensul cel mai bun al cu
vântului, pentru o calificare su-

(Continuare în pag. a Il-a)

3, EDUCAȚIE, răspunderi

Ca să nu ne surprindă faptele 
grave, să privim atent pe cele

Recent, după ore de dezbateri în fața sutelor 
de salariați participanți la proces, Secția 1 pe
nală a Tribunalului municipiului București, în
trunită într-una din halele I.I.S. „Automatica" a 
pronunțat verdictul. Pentru infracțiunea de furt 
în dauna avutului obștesc Mircea

Intr-o întreprindere modernă, 
în care un colectiv de 2 000 de 
oameni lucrează cil pasiune, 
perseverent, prin efort zilnic, 
pentru construirea unor utilaje 
de înaltă tehnicitate, într-o în-

de ani, Adrian Marinescu, de 19 ani și jumătate 
și Fănică Dragomir de 22 ani, foști muncitori ai 
întreprinde!ii, au fost condamnați la cite 6 ani 
închisoare și plata prejudiciilor provocate. De a- 
semenea, la cîte 4 ani interzicerea drepturilor.

se mîndreș- 
de prestigiu 
an în înde- 
trei tineri au 

. . , , pună la cale
și să realizeze furturi, avizi să

Enache, de 25

treprindere care 
te cu succese 
obținute an de 
plinirea planului, 
ajuns, așadar, să

• ••••«••••••

• Semănatul culturi

lor timpurii
• Evacuarea apei 

ile pe suprafețele

cultivate
Argeș și sudul Moldovei. Avînd 
în vedere acest ritm intens de 
lucru la semănat, poate că ar fi 
fost mai potrivit să prezentăm a- 
cum fapte din activitatea în 
campania de primăvară a tine
rilor mecanizatori. Insistăm însă 
asupra unor aspecte puternic 
conturate în cadrul anchetei între
prinse zilele trecute printre a- 
ceștia. Discuțiile au gravitat în 
jurul cîtorva idei. Prima ar fi:

IMPERATIVELE ZILEI: SE
MĂNATUL ȘI DRENAREA A- 
PEI. „Lucrările ce se execută a- 
cum sînt multiple, își începea 
răspunsul la ancheta noastră to
varășul Traian Manea, inginer la 
I.M.A. Tecuci. Pentru a birui,

trebuie să te organizezi. Noi 
am hotărît ca fiecare al treilea 
tractor să fie echipat cu semănă
toare, celelalte lucrînd la pregă
tirea terenului și cu sapa rota
tivă pe culturile de grîu. Am ur
mărit efectul acestei hotărîri a- 
doptate o dată cu răspunsul dat 
de către organizația noastră 
U.T.C. inițiativei tinerilor de la 
I.M.A. Chirnogeni: secția cu cele 
mai bune rezultate. Nu avem 
goluri în activitatea niciunui 
tractor, ritmul la semănat fiind 
pînă acum superior cu peste 20 la 
sută celui înregistrat anul trecut".

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a lll-a)

obțină bani nemunciți, dornici 
de chefuri, de petreceri „pe pi
cior mare". Acolo unde rapor
turile umane au ca premise, 
sînt condiționate fundamental 
de sarcinile, de cerințele pro
ducției, ale dezvoltării capaci
tății profesionale a fiecărui 
muncitor, Mircea Enache, Dra- 
gomir Fănică și Adrian Mari
nescu s-au cunoscut și au de
venit „prieteni*  pentru a fura...

Prin înțelegere prealabilă, au 
pătruns în noaptea de 16 no
iembrie 1969 în magazia de ma
teriale a întreprinderii, sustră-

gînd piese și aparate electrice 
pe care fie le-au transportat a- 
casă la Enache, fie le-au comer
cializat, sub valoarea lor reală, 
în str.. Academiei la cumpără
tori neidentificați. în ziua de 
18 ale aceleiași luni, Dra
gomir a furat din birourile 
punctului C.T.C. nr. 6 apa
rate electrice pe care, a doua 
zi, complicele său, Marinescu, 
le-a scos din fabrică — într-o ‘ 
servietă. La puțin timp, în noap
tea de 20 noiembrie, Dragomir și 
Marinescu s-au introdus, prin- 
tr-un geam spart, în laboratorul 
central „operînd" asemănător cu 
piese și aparate valorînd mii de 
lei, vegheați îndeaproape de 
Enache —- „șeful." Galvanome-

ION TRONAC

(Continuare în pag. a lll-a)

Activitatea culturală

de masă la Rețifa

• Prof. univ. 
BORIS CAZACU 
membru corespondent 

al Academiei, președinte al
cietății de științe filologice

afacerilor externe 
și cooperării al 

Republicii Burundi
So-

Concursul de literatură română 
pentru elevii liceelor teoretice, de 
specialitate și de la școlile pro
fesionale, pe care îl organizează 
în fiecare an Societatea de știin
țe filologice și Ministerul învă- 
țămîntului, în colaborare cu C.C. 
al U.T.C., are o destul de veche 
tradiție ; anul acesta îl organi
zăm pentru a paisprezecea oară 
în această formulă. însă el conti
nuă de fapt, la alt nivel și cu un 
alt conținut, adecvat nevoilor în- 
vățămîntului nostru de astăzi și 
exigențelor unei intelectualități 
de tip nou, vechile concursuri li
terare pentru elevi, cum erau 
cele binecunoscute ale societății 
„Tinerimea română" încă de di
naintea primului război mondial. 
Acest concurs, care mobilizează 
elevii pasionați din toată țara,

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit joi la amiază pe minis
trul afacerilor externe și coope
rării al Republicii Burundi, Nda- 
bakwaje Libere.

Au participat Corneliu Mănbs- 
cu, ministrul afacerilor externe, 
Petru Burlacu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Radu 
Constantinescu, vicepreședinte al 
Comisiei guvernamentale de co
laborare și cooperare economică 
și tehnică.

Au luat parte Albin Nymoya, 
director general în Ministerul A- 
griculturii, Petrice Natahorubuze, 
director general al planului, Phi
lippe Rurashitse, însărcinat cu a- 
faceri ad-interim al Republicii 
Burundi la Cairo.

în cursul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, au fost reliefate posibilită
țile de dezvoltare multilaterală a 
relațiilor de colaborare dintre 
cele două țări. Totodată, au fost 
abordate, în spiritul dorinței co
mune de pace, unele probleme 
ale situației internaționale.

Președintele Consiliului de Mi
niștri a reținut pe oaspete la de
jun.

(Agerpres)(Continuare în pag. a Il-a)

Atmosferă obișnuită în biblio

teca Liceului „Gh. Lazăr" 

din Sibiu și dogmă

DOVEZILE PAȘI
VITAȚII NU ÎNCAP ÎN ARGU
MENTUL LIPSEI DE SPAȚIU I

La Reșița, în discuțiile despre 
activitatea 
piului, revin cu insistență 
leași cîteva cuvinte : 
spațiu.. “ 
alte 
st'înd

La întreprinderea agricolă 
de stat Topraisar, județul 
Constanța, se administrează 

■îngrășăminte chimice pe cul
tura griului.

culturală a munici- 
ace- 

„nu avem 
Le-am auzit și în 

multe locuri, îneît, așa 
lucrurile, explicația (sau 
bine-zis justificarea — 

să nu anticipăm!) se 
confruntată cu realitatea. 

Să vedem, așadar: nu există 
„spațiu" cultural la Reșița ?

Clubul de Ia Școala profesio
nală a U.C.M.R.... Este destul de 
mare, înzestrat cu mese de ping- 
pong, șah, table, dar ce folos, da
că de foarte multe ori i se dă o 
altă destinație. Ultima oară a 
fost folosit drept expoziție de 
păsări împăiate sau mai bine-zis, 
drept magazie, dacă se are în 
vedere timpul cît au zăcut expo-

natele acolo. Dar, în sfîrșit, ori
cum, este folosit.

Splendida sală de festivități din 
același corp de clădire, are, mai 
tot timpul, zăvorul tras. Au exis
tat intenții pentru transformarea 

*ei într-un spațiu cultural desti
nat tineretului, dar conducerea 
școlii s-a împotrivit: ar fi fost 
tulburate cursurile. Perfect, dar 
de ce nu este folosită sîmbăta și 
duminica, atunci cînd inconveni
entul ar fi înlăturat ? Nu ar pu
tea rula, aici, în aceste zile, filme 
pentru cei aproape 1 500 de elevi 
interni ai școlii, care au cămine
le la doi pași ? Fără prea mari 
eforturi s-ar putea face un cine
matograf al tineretului, cu un re
pertoriu adecvat: de altfel, sala 
a fost înainte cinematograf, în- 
cît dispune de instalațiile necesa-

re. Mai mult, ultima renovare o 
face aptă și pentru spectacole, 
pentru întîlniri cu oameni de cul
tură. Iată, deci, posibilități ne
exploatate...

Clubul de la I.C.M.M.R. l-am 
vizitat în două seri la rînd : sîm
băta și duminica. Și de fiecare 
dată nu am întîlnit nici un vizi
tator, pentru simplul motiv că... 
nu era organizată nici o activi
tate. O sală mare, împodobită 
frumos la balul ținut cu două 
săptămîni în urmă, o bibliotecă 
cu cîteva mii de volume n-au 
fost „utilizate14 în două zile de 
vîrf și asta într-un oraș unde se 
vorbește de „criza de spațiu" 
destinat activității culturale.

C. T. DIACONU
(Continuare în pag. a ll-a)

D-ale profesiei valuri mă 
aruncaseră într-o sală in care 
membrii unui colectiv . de 
muncă își analizau, adunați 
în ședință, activitatea pe nu 
mai țin minte ce perioadă de 
vreme. Vreau să fiu sincer 
și să spun că eram acolo nu 
numai un intrus spre care 
oamenii se uitau mirați, în- 
cereind zadarnic să-i desco
pere oportunitatea, dar parcă 
și picat din lună direct intre 
filele unui savant tratat de 
strictă specialitate, lipsit de 
dicționar sau de bunăvoința 
cuiva de a-mi explica ter
meni, formule și procese teh
nice, silit deci de a filozofa 
pesimist la soarta reporteru
lui, creînd între cite o ipos
tază a acestuia și musca îno- 
tînd în lapte similitudini pen
tru care acum mă grăbesc să 
cer scuze colegilor de breaslă. 
Și totuși acolo se întîmpla 
ceva ce-mi ținea atenția trea
ză ; deși nu pricepeam mare 
lucru, intuiam că in discuție 
se investea pasiune, oamenii 
rămîneau oameni chiar cînd 
foloseau limbajul despre ca
le eu aș fi putut jura că îl 
creaseră mașinile ca să se 
poată înțelege între ele cînd 
rămin singure... Dar ceea ce 
chiar îmi ascuțea atenția era 
faptul că, în medie, cam 
unul din trei vorbitori, se 
simțea parcă obligat să a-

OCTAV PANCU-IAȘI

(Continuare în pag. a Il-a)
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CRONICA DEBUTURILOR „STĂPÎNI Dialog pe un

„Obsesia
PE VOLAN" itinerariu

al chimiei

păsărilor66
de FLORENTIN POPESCU

Cîteva poezii, apărute în „Am
fiteatru" sau ,,Luceafărul44, lăsa
seră o imagine destul de vagă 
asupra talentului lui Florentin 
Popescu. Semne ale 
existau. desigur. Lipsea, 
să, perspectiva care să dez
văluie dimensiunile acestei 
vocații O asemenea perspectivă 
o dă, acum, volumul „Obsesia 
păsărilor". Volum superior „pre
zențelor" sporadice și needifica
toare ale autorului, în revistele 
literare.

Atîta timp cît versurile publi
cate în presă revin, în general, 
în carte, cum se explică rezo
nanța lor deosebită aici ? Sune
tele izolate din fiecare poezie se 
amplifică și se intersectează 
ingenios în volum. Impresia 
finală nu rezultă din suma 
impresiilor produse de fie
care piesă în parte, ci dintr-o ar
hitectură complexă, de combi
nații și semne. O precizare : po
eziile sînt viabile și în sine, izo
late de context. Dar, poezia, fiu 
id transparent într-un univers de 
imponderabile, își divulgă 
consistența șerpuitoare numai 
din contemplarea ansamblului. 
Iar acesta, la Florentin Po
pescu, are o structură unitara, 
armonioasă, consecventă cu sine 
în toate detaliile.

Ceea ce conferă unitate cărții 
este reductibilitatea meditației 
lirice la un motiv central : „ob
sesia păsărilor". Poetul își pla
sează construcțiile fanteziei în
tr-un spațiu rarefiat, de risipire 
și pierdere. Proiectată acolo, rea
litatea suferă o ușoară diminuare. 
Potecile suitoare se vestejesc, 
nopțile verii trec curînd spre o 
zare înghețată, îmbrățișările lă
sate nisipului cad treptat în ano
timpul din partea cealaltă a pla
netei, lumina înregistrează o e- 
clipsă sensibilă, iar timbra îm- 
văluie lucrurile : „norii curg prin 
salcîmi înspre sud i și-i atîta 
somn și lună-n bătătură / că 
se-aude rugina / cum macină 
lanțul de la fîntînă < și petece 
de zid cum cad în bălării / din 
pereții de la casa bătrînă / fe
restrele așteaptă nuci și 
tui / tabla trosnește pe 
periș 
ușa 
mult

vocației
în-

zuta pe lucruri / forme stranii 
și reci desenează14 („Umbra că
zută pe lucruri"). Fluviile înseși 
sînt de umbră. Punțile care le tra
versează au o margine pe pă- 
mînt și una suspendată în nică
ieri. Motiv suficient pentru ca 
versul poetului să fie conver
tit în avertisment dantesc •• „de 
fluviul de umbră nimeni nu sca
pă". Și, totuși, există, în aceas
tă terasă a absențelor, o con
tinuă, puternic marcată prezență 
neliniștea. Neliniștea iscă viziuni 
halucinante. Modelul paie să fie 
Edgar Poe, căci spațiile somnului 
sînt treierate, uneori, de o pasăre 
(corb ?). cu aripi de lut sau de 
ceară. Pasărea răpitoare, lansată 
într-o nefirească vînătoare — vî- 
nătoarea de sunete și de mișcare.

Intr-o prima parte a poemului 
„Muntele Magic", virtuozitatea 
tehnică se abandonează obsesiei 
sunetelor. Toate versurile acele
iași poezii încep, motivat sau nu, 
cu același sunet. Efectul este se
ducător, incantatoriu în „O, cea
sul de frunze-n septembre..." 
Deseori, totuși, procedeul trece 
neobservat, iar efectul lui e 
nul (în „Trimite-mi gînduri spre 
cetate pădure"). Nu, însă, și în 
„Frunzele vin, frunzele curg" 
sau în „Este noaptea și este ne- 
undele".

Multe versuri bune, minus 
sintagmele împrumutate din Ra- 
covia și unele ticuri stilistice cu 
totul comune („sînt mai bătrîn 
cu lipsa unui vers" etc), cuprin 
de cea de a doua parte a poe-

NICOLAE BALTAG

Din inițiativa Co
mitetului Central al 
Uniunii f~ 
Comunist, 
rare cu 
.Afacerilor 
Ministerul 
turilor. la 
început ........
profesional al șoferi
lor. intitulat „Stăpîni 
pe volan". El își pro
pune stimularea in
teresului conducă
torilor auto pentru 
ridicarea nivelului 
de pregătire în spe
cialitate. cunoașterea 
mai temeinică a le
gilor circulației, dez
voltarea deprinderi
lor profesionale. Des- 
fășurîndu-se pe du
rata a trei etape — 
întreprindere, (auto
baze), județ și pe 
tară — concursul va 
antrena în disputa

Tineretului 
în colabo- 
Ministerul 
Interne și 

I Transpor- 
1 aprilie a 
concursul

rea locurilor frunta
șe mii de șoferi, în 
vîrstă de pînă la 35 
de ani.

Concurenții vor 
susține — pe întreg 
parcursul etapelor — 
atît probe teoretic»» 
cit si probe practice 
Evidența concursu
lui „Stăpîni pe vo
lan" se ține pe bază 
de puncte acordate 
în funcție de înde
plinirea sarcinilor 
de producție. înca
drarea în consumu
rile de carburanți Si 
lubrefianți. întreți
nerea conștiincioasă 
a mașinilqr, respeo- 
tarea riguroasă a 
disciplinei de pro
ducție. Abaterile dis
ciplinare, cum sînt 
accidentele, absenta- 
rea nemotivată de la 
lucru, sancțiunile pe

cale 
duc 
concurentului 
competiție, 
teoretice la care șo
ferii vor fi supuși 
se vor desfășura în 
fața unei comisii 
speciale și vor con
sta în întrebări din 
domeniul mecanicii 
auto, conducerii 
regulamentului 
circulație.

Cîștigătorii 
pe întreprindere 
(care se va încheia 
la 1 noiembrie) și a 
celei județene vor 
primi premii în bani 
și obiecte, iar cei ai 
fazei finale, vor be
neficia în 
excursii în 
străinătate.

administrativă, 
la eliminarea 

din 
Probele

Și 
de

fazei

plus de 
țara și

R. L.

Tinerii chimiști de la Com
binatul de celuloză și hîrtie 
din Brăila, răspunzînd che
mării la întrecere lansată dc 
colegii lor dc ia Combinatul 
pentru fibre artificiale au 
antrenat in această competi
ție și pe tinerii de la C.C.H. 
Suceava. Obiectivul central 
al întrecerii il constituie în
tărirea disciplinei în produc
ție, mobilizarea la îndeplini
rea sarcinilor de plan prevă
zute în acest an — ultimul 
al cincinalului. în dorința îm
bunătățirii și îmbogățirii 
stilului de muncă, comi
tetul coordonator U.T.C. 
de la C.C.H Brăila a 
organizat un schimb de expe
riență cu comitetul U.T.C. de 
la C.C.H. Suceava. în acest 
scop, 4G de tineri brâileni 
vor fi pentru două zile — 
rnîine și poimîine — oaspe
ții chimiștilor suceveni. Ac
țiunea se bucură și de spri
jinul Comitetului municipal 
Brăila al U.T.C. care a dele
gat un activist al său să par
ticipe la acest schimb de ex
periență. Tinerii suceveni 
vor face, apoi, o vizită de 
răspuns colegilor brăileni.

I. BELCIUGAN

DOVEZILE PASIVITĂȚII
(Urmare din pag. I)

Am auzit cuvintele „nu avem 
spațiu“, pronunțate de directorul 
casei de cultură din Reșița, care 
poate deveni neîncăpătoare doa 
in cazul unor activități pil turale 
de excepție. Pentru că' este un 
adevărat palat, clădirea cea mai 
impozantă a municipiului, dintre 
acelea care se dau ca reper tu 
ristului rătăcit în oraș. Cîteva da 
te pot să edifice mai bine : art 
două etaje (și subsol), un inven
tar de peste 25 de milioane lei 
și o suprafață de peste 10 000 
metri pătrați. Atunci de unde 
senzația lipsei de spațiu pentru 
activitatea culturală ? Cum este

TALENTUL CULTIVAT
PRIN MUNCĂ

• Acad.
GRIGORE
(Urmare din

MOISIL
pag. 1)

dovada unor lecturi bogate, bine 
orientate, și mai ales a unui ba
gaj de cunoștințe pe care îl 
pot folosi în mod independent, 
în asociații libere de idei, depă
șind nivelul obișnuit, în genere 
strict informațional, al învăță- 
mîntului practicat ex cathedra. 
Faptul că, printre premiații de 
anii trecuți ai acestor concursuri 
se pot găsi acum tinere cadre 
universitare, cu volume în libră
rii, este; o dovadă minoră, dacă 
vreți, dar concretă a justeței a- 
cestor ierarhizări și competiții 
necesare și, îndrăznesc să o spun, 
și o dovadă a capacității lor sti
mulative și de orientare. Con
cursul are însă nu numai un ca
racter selectiv, ci și mobilizator 
pentru că, dacă în final avem o 
viziune a ierarhiei celor mai ta- 
lentați elevi din generația res
pectivă, pe parcurs au fost antre
nați mii de elevi în această ac
țiune, cărora li se orientează 
gustul, cunoștințele și aptitudini
le într-o direcție fecundă, plină 
de perspective și de satisfacții, 
pe care cei mai mulți poate n-o 
întrezăreau în adevăratele ei di
mensiuni. Nu mi se pare apoi 
deloc minoră satisfacția pe care 
succesul elevilor o procură profe
sorilor lor ; și ce altă răsplată aș
teaptă profesorul decît recunoaș
terea calității muncii sale, a reu
șitei în formarea unui om ? Aici 
însă trebuie să recunosc că răs
plata aceasta, suficientă în sine 
pentru profesor, ar trebui poate 
dublata (de inspectoratele școla
re să zicem) și printr-o parte 
mai... concretă, printr-o aprecie
re efectivă, oficială.

De la ultima și „decisiva" în- 
tîlnire a celor mai buni elevi din 
țară pe terenul materiei preferate 
așteptăm foarte mult. La acest 
nivel nu se mai pun — sau n-ar 
mai trebui să se pună — pro
bleme obișnuite pentru învăță
mânt : corectitudine gramaticală,, 
acuratețe stilistică, cunoștințe fer
me. Acum așteptăm lucrări per
sonale, de interpretare, în care 
concurenții să dovedească matu
ritate intelectuală, bun gust (să 
nu vi se pară inutilă precizarea : 
în anii trecuți. o elevă și-a com
pus teza despre Eminescu... în 
versuri, și încă versuri șchioape !) 
capacitate de orientare, de sin
teză. adică o justificare a efortu
rilor depuse de ei înșiși, de pro
fesorii lor, a încrederii și a spriji
nului de care se bucură tineretul 
nostru din partea tuturor foruri
lor conducătoare și a întregii țări.

Recomandări speciale în ve
derea acestei ultime faze a con
cursului e cam tîrziu să fac; ca
litățile și cunoștințele necesare 
succesului într-o asemenea între
cere nu se obțin în asalt, ele 
presupun o lungă perioadă de 
acumulări și unele mici renunțări 
în programul distractiv al tineri
lor noștri elevi, disciplina spiri
tuală și morală benevolă, e 
consimțită.

Aș putea încerca însă vreo 
două precizări, poate utile ; va fi 
necesar oricărui elev care va ținti 
spre o distincție un anumit bagaj 
de cunoștințe, în lipsa căruia o- 
rice talent, cît de puternic, nu se 
va putea desfășura. De altfel, nu 
cred că un elev pasionat de li
teratură și-ar limita lecturile nu
mai la indicațiile stricte, minima
le, din programă. O a doua pre
cizare ar fi aceea că, prin ori
zont, capacități personale etc. în
țelegem ceea ce e de înțeles, adi
că maturitate creatoare, nicide
cum încurajarea unor experiențe 
lingvistico-literare hazardate și 
gratuite, în care subiectul să fie 
numai un pretext pentru 
arabescuri stilistice prost și su
perficial asimilate din literatura 
„de ultimă oră".

s-au prezentat la etapa județeană 
2 524 concurenți la fizică, reușind 
779, iar la chimie 2 525 concu
renți dintre care l 779 obținînd 
de la 18 puncte în sus.

Mi-aș permite să evidențiez nu 
numai elevii — avînd desigur 
meritele principale — ci și pro
fesorii lor, care i-au cîștigat pen
tru aceste științe, care i-au pre
gătit cu competența și dăruirea 
ce le este proprie. Merită felici
tați profesorii de fizică din Bucu
rești, Cluj și Hunedoara, cei de 
chimie din București, Iași, Cluj, 
Argeș și Botoșani ai căror elevi 
s-au situat pe primele locuri. Dar 
tot aici se cuvine să arăt că 
școli din alte județe (Dîmbovița, 
Vrancea, Sălaj, Alba, Satu Mare, 
Vaslui, Gorj, Covasna) au trimis 
candidați slab pregătiți, ceea ce 
reflectă, la rinau-i, munca pro
fesorilor. Pentru că, dacă un a- 
devăr biologic ne arată că inte
ligența elevilor e raspîndită uni
form pe toată suprafața țării, 
atunci insuccesele unora, din a- 
celeași școli și din aceleași ju
dețe, nu se pot explica altfel 
decît că, această însușire nativă 
n-a fost destul pusă în valoare.

Ce aștept de la etapa repu
blicană ? Desigur, rezultate foar
te bune, subliniez, foarte bune, 
incit să ne permită o selecționa
re a lotului olimpic internațional 
pe potriva exigențelor foarte 
mari, sub semnul cărora se des
fășoară olimpiada internațională 
de fizică.

In final, le-aș face o recoman
dare elevilor care s-au clasificat 
pentru etapa republicană a con
cursurilor de fizică și chimie: în 
pregătirea pe care o fac să urmă
rească în cărți ideile generale, 
care au la bază principiile gene
rale ale fizicii. Dacă le vor în
țelege bine, 
problemelor 
curge firesc.

omogenitate de rezultate. Aceas
tă chestiune va forma obiectul 
preocupărilor societății și, desi
gur, și ale Ministerului Tnvăță- 
mîntului.

Tn al treilea rînd, olimpiadele 
permit candidaților să-și verifice 
rezultatele muncii lor comparîn- 
d-o cu munca altor tovarăși din 
alte licee. în acest mod, fiecare 
candidat își ameliorează munca 
sa. în al patrulea rînd, candidații 
văd pe ce subiect pune accentul 
comisia de examinare și, în acest 
mod, ei își dau seama care sînt 
problemele cele mai importante 
dintre cele studiate în clasă.

Noi sperăm ca în cursul aces
tui an să publicăm o colecție de 
probleme de inteligență, care va 
servi și mai mult la încercarea 
fanteziei creatoare a elevilor noș
tri de liceu. De asemenea, inten
ționăm să publicăm cîteva volu
me relative la unele capitole 
foarte noi ale matematicilor apli
cate cum ar fi Teoria automate- 
lor, Economia matematică. Gra
matica algebrică — toate la ni
velul elevilor de liceu pentru a 
Ie dovedi cît este de utilă în 
practică matematica modernă ab
stractă.

„gospodărit” acest hectar și ceva 
de casă de cultură ? Fără a in La 
în detalii, cîteva observații se im
pun : la casa de cultură, de pildă, 
există opt cercuri și 12 săli (nu 
am inclus aici sala de 700 de 
locuri închiriată teatrului, sala de 
carnaval, sala de expoziții, de șah, 
sala de conferințe și sălile desti
nate bibliotecii sindicatelor și bi
bliotecii tehnice a U.C.M.R.-ului). 
Ce se întîmplă cu acest „surplus4, 
de spațiu ? Este folosit într-un 
mod cît se poate de neeconomi- 
cos. Există aici o sală de repetiții 
pentru acordeon, o alta pentru 
fanfară, a treia pentru muzică 
ușoară. Și culmea, există o sală 
destinată repetițiilor pentru cor 
deși acesta, așa cum ne declara 
tov. Constantin Iordache, direc
torul casei de cultură, este ca și 
desființat.

Ne exprimăm mirarea în fața 
numărului mic de 
rale întreprinse la 
tură (numai cinci 
două luni) : două 
medalion și două 
hartă. Directorul 
argument lipsa de spațiu și ne-a 
furnizat, pentru convingere, da
tele de mai sus. Adică, se spune 
pe toate drumurile că nu avem 
unde face cutare sau cutare ac
țiune, dar spațiul este „risipit* 4 
cu generozitate de nabab : nici 
mai mult, nici mai puțin decît 
cîte o sală specială pentru repe
tițiile fiecărei •. formații Ca să nu 
mai vorbim de faptul că unele 
cercuri își pot programa activita
tea într-o aceeași sală, adică cele 
pentru a! căroi bun mers nu este 
nevoie de instalații sau amenajări 
speciale. Altminteri, este firesc să 
ni se pară că nu avem spațiu 
dacă o sală este folosită doar 
cîteva ore pc săptămînă (sala 
unde se tin ședințele cercului de 
creație literară). Ni se pare că la 
casa de cultură nu se chibzuiește 
așa cum trebuie spațiul și pe 
lîngă o curiozitate ca aceea » 
destinării unei săli pentru un 
cor-fantomă, se poate întîlni și o 
alta : aici repetă două formații 
de muzică ușoară (bineînțeles. în 
două săli diferite) ; dar ce folos, 
dacă pentru o reuniune de du
minică seara a fost adusă o or
chestră de afară care urma să fie 
plătită cu 100 de lei de persoa
nă ? (In treacăt, fie spus, ar fi 
necesare piște normative mai 
ferme care să tempereze ..gene
rozitatea" unor directori

case de cultură, capabilă să 
profesionalizeze prematur niște, 
in definitiv, artiști amatori).

De fapt, argumentul cu lipsa 
de spațiu îl auzisem pentru 
prima oară la Comitetul munici
pal Reșița a) U.T.C. La o discu
ție mai la 
prim-secretar Petre Giolfan a 
fost totuși de acord că nu 
s-au întrevăzut 
litățile. că în _____
mai ales, colaborarea cu casa 
de cultură a sindicatelor a 
slăbit foarte mult. Credem că 
aceste afirmații voi constitui un 
punct de plecare pentru reviri
mentul așteptat de tinerii reși- 
țeni...

Nu vrem să generalizăm, dar 
ni se pare că invocarea lipsei de 
spațiu, pe care am întîlnit-o în 
numeroase locuri, este o expli
cație insuficientă a penuriei de 
activități culturale și mai ales 
lipsită de rezistență la confrun
tarea cu realitatea. Procedeul în
cepe să fie practicat sistematic și 
explicația, care în condițiile unor 
inițiative excepționale sau în ca
zurile unor locilități are o serioa
să doză de adevăr, amenință să 
se transforme într-o prejudecată 
paralizantă.

obiect, tovarășul

toate posibi
lii timul timp

Aer
TEOPOR IONESCU
(Urmare din pag. I)

perioară pe plan științific. Soco
tesc că rezultatul cel mai de va
loare al concursurilor școlărești 
este tocmai dizlocarea acestei 
imense mase de elevi care, o dată 
porniți pe drumul aprofundării 
unei științe, oricare ar fi ea, nu 
se vor mai opri, indiferent dacă 
cîștigă un premiu sau nu.

Firește, de la an la an cresc 
însă și dificultățile concursului. 
Pentru că și programa școlară se 
adaptează mai bine cerințelor 
moderne, pentru că și elevii, do- 
bîndind o pregătire mai confor
mă cu aceste cerințe pot face 
față unui grad sporit de dificul
tate. Dar chiar în atari condițv

atunci soluționarea 
de concurs va de-

(Urmare din pag. I)
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Tezaure monetare

's

de căldură tîrzie 
beciului s-a-ncovoiat 
/ și numai umbra

Prof.

acțiuni cultu- 
casa de cul- 

în ultimele 
expuneri, „ 

călătorii pe 
ne aduce

univ.
BORIS CAZACU

oferă posibilități mult mai largi 
de remarcare acelor tineri care 
dovedesc capacități cu adevărat 
deosebite de interpretare, în ceea 
ce n£ privește, ă fenomenului li
terar studiat în școală, care fac

Sâpînd întîmplător în pădu
rea satului, cetățeanul Nicolae 
Băștea din Sălciva. județul Hu
nedoara, a găsit spre marea lui 
surprindere o grămadă de mo
nezi feudale din argint: 250
de bucăți. In urma cercetărilor 
efectuate pe teren, tînărul 
Gheorghe Lazin de la Muzeul 
județean din Deva a mai găsit 
în același loc încă 260 de mo
nezi autentice, împreună cu va
sul de lut in care au- fost depo
zitate. Monezile, emisiuni ale 
regilor Ungariei, Matei Corvin 
și Ladislau, datind din secolele 
al XV-lea și al XVI-lea prezin
tă o mare valoare documentară, 
aruneînd lumină asupra unei 
perioade mai puțin cunoscute 
din istoria patriei.

Un alt tezaur monetar a fost 
descoperit recent în centrul o- 
rașului Orăștie. Cele 50 de mo
nezi sînt toate din argint, dar 
ele provin din Polonia, și sînt 
emise în secolul al 17-lea.

AL. BALGRADEAN

Polizache a închis ușa și eu am sărit într-un picior pînă la baie. 
Am dat drumul la apă caldă și am băgat picioiul sub jetul fier
binte. C-înd se mai obișnuia piciorul, făceam apa și mai fierbinte. 
Am stat așa aproape o oră. Am învelit pe urmă glezna cu vata și 
deasupra cu un prosop și peste prosop am strîns cu un bandaj 
elastic. La ora 6 m-a trezit liftierul și am repetat operația de 
aseară. Pe urmă am început să masez bine locul. Intr-o jumătate 
de oră puteam să pun piciorul jos și să-l îndoi ușor. încă o jumă
tate de oră de mers prin cameră și pe urmă sărituri ușoare. Mi-am 
bandajat strîns glezna și am coborît la mașină.

— Grușa, ti-a trecut glezna ?
— Da!
— Formidabil! Cum dracu ți-a trecut ?
Din Mamaia pînă la Hîrșova, la locul de filmare, am mișcat 

încontinuu laba piciorului în toate direcțiile și totuși cînd am pus 
piciorul jos, m-a înțepat un pic. Trebuia să merg.

Trebuia să merg toată ziua, altfel în 10 minute înțepenește. 
Spre seară s-a ajuns în sfîrșit la locul meu și a început cearta. O 
parte ziceau că o săritură de sus înseamnă o sinucidere, alții ca 
Polizache și Sidney țineau cu mine spunînd că dacă am fost sus 
și spun că se poate, înseamnă că se poate.

Patronul tăcea. Pe urmă l-a chemat pe Soby.
— Cech1 Crezi că se poate ?
— Trebuie să urc sus. De aici nu-mi dau seama.
Pe urmă Soby s-a apropiat de mine și mi-a spus aproape la 

ureche
— Măi Grușa, tu ești nebun ? Cum crezi că se poate sări de 

acolo ?
— Se poate Soby. Pe cuvîntul meu că se poate. Te înșeală pe

retele. Uite, acolo face pantă.
— Și printre stînci cum treci ?
— E șleau făcut de ape. Ori încotro ai sări tot printre stînci 

te duci. Nici n-ai cum să intri în ele.
— Hai să mergem sus să vedem.
Am ajuns sus.
— Ai dreptate Grușa. Sărim amîndoi.
Pe urmă a pus mîinile la gură și a strigat la cei de jos.
— Puneți aparatele! Sărim amîndoi.
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11 văd pe Patron că cere o pîlnie și o duce la gură.
— Cech! îți interzic să săriți de acolo. Nu pun nici un aparat. 

Coborîfi jos
— Chiar dacă nu puneți aparatele tot sărim, așa că mai bine 

puneți aparatele.
— Vă interzic categoric. să săriți! E prea periculos!
— In timpul nostru libe> putem face ce vrem. Noi vrem să 

sărim de aici. Mai bine puneți aparatele.
— Acum nu sînteți în timpul vostru liber!
— Ba da. Asta era ultimul cadru.
— Bine ' O să vă accidentați amîndoi degeaba. Așteptați să 

aducă peliculă.
Greșeala Patronului a fost tă a spus cuvîntul „periculos". Tre

buia să spună numai „nu merită4* și n-am mai fi sărit, dar la cu
vîntul „periculos" și „nu se poate" urechile cascadorilor clămpă
nesc ca urechile unui dine de vînătoare pus pe urmele vînatului. 
Acum nu mai săream pentru film. Săream de ambiție.

Soby e șeful cascadorilor și totodată antrenorul nostru. El m-a 
crescut. Dacă acum sînt socotit un cascador bun, asta se datorește 
lui. Și mie, bineînțeles, în egală măsură, dar el m-a învățat tot ce 
știu. M-a învățat ceva mai mult decît știu. M-a învățat cum să 
știu. E foarte ambițios. De fapt dacă nu ești ambițios nu poți 
ajunge niciodată cascador, dar el e foarte ambițios. Acum îi e 
puțin necaz că nu și-a dat seama de jos că se poate sări.

îl văd că e nemulțumit și aștept să îi vină vreo idee.
— O să sărim amîndoi deodată. încăpem printre stînci și 

amîndoi.
E totuși săritura mea și mi-e necaz că n-am eu ultimul cuvînt. 
îmi vine o idee și o spun înainte de a mă gîndi la ea.
— Sărim și cu puștile în mină și tragem în aer.
— Bine.
Mă uit la Soby și pe urmă în jos. Doi inși care trag cu puștile, 

să treacă printr-un loc de un metru printre niște stînci ascuțite. 
Pînă la ele sînt 20 de metri de cădere liberă și pe urmă o pantă 
așa de abruptă că aproape nu te frînează. Aici ne rămîn oasele, pe 
stîncile alea. Mă uit din nou la Soby. S-a culcat pe burtă cu capul 
peste buza prăpastiei și se uită în jos. E trist. Cine știe la ce se 
gîndește ?! Mă așez și eu jos și-mi las picioarele să atîrne în gol. 
Nu mă gîndesc la nimic. Îmi trec prin față imagini de acasă, din 
școală, văd figura cîte unui prieten sau a părinților. Pe urmă par
că mă trezesc un pic. Mi-am văzut calul care a intrat în po
rumb.

Deodată aud o voce, în spate, atît de brusc că m-am speriat
— V-am adus încă o pereche de pantaloni de piele să nu vă 

zgtriați, că jos sînt mărăcini.

AUREL GRUȘEVSCHI

(Va urma)
2b

dauge și cîteva cuvinte criti
ce la adresa unui tinăr aju
tor de maistru care lucra su
perficial. începusem tocmai 
să aștcpl cu nerăbdare acest 
moment in luările la cuvînt, 
șă-l ghicesc eu cîteva clipe 
înainte, așa cum fac cu re
frenul unui cîntec, cînd tină- 
rul împricinat se ridică și, 
cerindu-și iertare că întreru
pe pe cineva din strădania 
de a meșteșugi o frază intro
ductivă. un fel de uvertură la 
aceeași operă critică, spuse : 
„Vă ascult vorbind despre 
lipsurile mele, unele de acum 
o lună, altele de două sau 
șase luni și am o întrebare, 
cred cu, legitimă : de ce tre
buie să aflu abia astăzi că 
muncesc prost ? Nu mi sț*  
putea spune la timp ? Dacă 
aici, în această sală, există un 
singur om care, după prima 
ori după primele greșeli, 
să-mi fi atras atenția că lu
crez superficial, eu mă an
gajez să plătesc nu doar cu 
rușinea de a fi dovedit o 
slabă pregătire profesională, 
ci și cu punga, suportînd, cite 
or fi. toate pagubele. Dar vă 
asigur că nu există nici aici 
și nici rămas pe acasă acest 
om. Și de aceea mă frămin- 
tă a doua întrebare : de ce 
trebuie să se aștepte neapă
rat o ședință pentru ca 
cineva să afle cum muncește ? 
In cazul meu. nu mi se pu-

tea spune acolo, în atelier, 
in momentul cînd s-a consta
tat intîia oară că nu fac « 
treabă bună

înviorat, meditam la drep
tatea care, nu mă îndoiam, 
era dc partea tînărului ajutor 
de maistru, cînd cineva din 
prezidiu luă cuvîntul, tăcu 
tabula rasa din tot ce spuse
se acesta, argumentând sen
tențios : „în ședință, critica 
fire altă valoare ; noi ne o- 
punem criticilor făcute pe 
ia colțuri

Poate că aș fi zîmbit, lă- 
sîndu-mi zîmbetul să expri
me singur impresia ce mi-o 
făcuse cineva incapabil să 
distingă așa numita „critică 
de colț'1 sau „de coridor" cu 
ceea ce este în mod frecvent 
o formă superioară de ajutor 
colegial, adică părerea des
chisă, sinceră, a unui om des
pre munca ori despre com
portarea, în general, a tova
rășului său, părere exprimată 
cînd și de cite ori simte ne
voia. ca o ilustrare firească 
a unei atitudini lipsite de e- 
goism, opuse nepăsării.

Poate că. repet, aș fi zîm- 
bit. dar mi-ar fi ieșit zimbe- 
tul prea acru.

Evident, diminuam proble
ma reducînd-o la o simplă 
încurcătură de termeni.

Aici se confundau — și, din 
păcate, nu numai aici, — u« 
principiu cu o dogmă. Prin
cipiul, unul dintre cele ce 
stau la baza funcționării unui 
colectiv, este acela ce relie
fează obligația morală a fie
căruia de a fi permanent un 
spirit activ, căruia nu trebuie 
să i se ceară sprijinul deoa
rece și-l oferă el însuși, din 
proprie inițiativă, critica și 
poate, în primul rînd, forma 
ei cea mai operativă, aceea 
atît de simplu de distins în 
discuțiile bărbătești, de la om 
la om, fiind o parte integran
tă și de o valoare inestimabi
lă a acestui sprijin. Iar dogma 
— dogma și ea e clară : nu-i 
nimic altceva decît fetișiza
rea ședințelor, transformarea 
lor intr-un miraculos panaceu 
universal, nu-i nimic altceva 
decît credința falsă a unora 
că ceea ce nu s-a realizat 
printr-o muncă diurnă, con
cretă, perseverentă, ar putea 
rezolva o luare de cuvînt în- 
tr-o ședință.

Și așa se face că am pre
ferat zimbetului această în
semnare, redactată fără tea
mă că povestind un fapt în
mormântat de calendar, po
vestesc totodată și unul în- 
mormintat de viață.

^PENTRU TIMPUL P V. LIBER

SPLENDOARE ÎN IARBA: ru
lează la Patria (orele 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30).

MOLL FLANDERS î rulează la 
Feroviar (orele 9; 11,30; 14,30; 17.30; 
20,30), Melodia (orele 9; 11,45.
15,30; 18,15; 20,45). Excelsior (ore
le 9,30, 12,15; 15; 17,45; 20,30).

ASTERIX ȘI CLEOPATRA : ru
lează la Republica (orele 9.15; 
11,30; 14; 16,15; 18.45; 21).

JOC DUBLU IN SERVICIUL 
SECRET : rulează la Sala Pala
tului (orele 17,15; 20,15), Luceafărul 
(orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18.30: 21). 
București (orele 9. 1,1,15; 13,30;
16,30; 18.45; 21). Modem (orele 9.15: 
11,30; 13.45: 16; 18,15: 20,30).

ELVIRA MADIGAN rulează la 
Capitol (orele 9.30: 11.45: 14: 16.30: 
18.45; 21).

DOMNIȘOARA DOCTOR- rulea 
ză la Festival (orele 8,30; 11;
13,30; 16; 18,30: 21). Favorit (orele 
10; 13; 15,30; 18,45. 21)

REPUBLICA FETELOR : rulea
ză la Victoria (orele 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 20,45).

ULTIMA DRAGOSTE ; rulează 
la Central (orele 9: 11.15: 13,30:
15.45: 18,15. 20.45).

STELELE DIN EGER : rulează 
la Lumina (orele 9.30—15.45 în con
tinuare: 19.30).

GHICI CINE VINE LA CINA ; 
rulează la Doina (orele 11,30: 13.45: 
16: 18.30; 20.45) Miorița (orele 10: 
12.30: 15: 17.30: 20).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE rulează la Timpuri 
Noi (orele 9 19 în continuare).

ADIO TEXAS : rulează la Gri-

vița (orele 9,30: 11,45; 16: 18,15;
20.30) Flureasca (orele 9; 11,15: 
13,45. 16. 18,15. 20.30) Gloria (orele 
9: 11,15» 13,30. 16, 18,15. 20.30).

WINNETOU IN VALEA MOR-
ȚII : rulează la înfrățirea (orele
15,15; 17,45; 20). Viitorul (orele
15,30; 18).

PĂSĂRI Șl OGARI rulează la 
Viitorul (orele 20.30).
CĂLUGĂRITĂ rulează la Bu- 
zești (orele 15,30; 19).

ClND SE ARATA CUCUVEAUA: 
rulează la Dacia (orele 8.30—19,45 
în continuare): Flacăra (orele 
15,30; 18; 20,30).

VISUL DOMNULUI GENTIL î 
rulează la Bucegi (orele 16: 18.15;
20.30) , Ciulești (orele 15,30; 18;
20.30) , Arta (orele 10—16 în conti
nuare: 18,15; 20.30).

EXPLOZIE ÎN MUNȚI : rulează 
la Lira (orele 15.30; 18).

VIRID1ANA . rulează Ia Lira 
(ora 20,15),

VIA MALA : rulează la Drumul 
Sării (orele 15,30; 17,45: 20). Raho
va (orele 15,30, 18).

TANDREȚE: rulează la Rahova 
(orele 20,15).

PĂCATUL DRAGOSTEI : rulea 
ză Ia Ferentari (orele 1530; 18
20.30) . Pacea (orele 16;. 18; 20).

LA NORD PRIN NORD-VEST 
rulează la Cotrocenl (orele 15.30 
19).

STAPÎN PE SITUAȚIE : rulează 
la Volga (orele 15.30: 18; 20.30).

MIREASA ERA ÎN NEGRU 
rulează la Aurora (orele 9. 11,15 
13,30; 15,45; 18; 20.15). Tomis (orei» 
0.30—15.30 în continuare. 18: 20.15)

URMĂRIREA : rulează la Fia 
mura (orele 9: 11.30 15: 17.30; 20)

DOI BĂRBAȚI PENTRU O 
MOARTE : rulează la Moșilor 
(ora 20.30).

A TRAI PENTRU A TRAI : ru
lează la Moșilor (orele 15,30; 18).

COMISARUL „X“ Șl PANTERE
LE ALBASTRE : rulează la Mun
ca (orele 16; 18: 20).

PROFESIONIȘTII : rulează la
Cosmos (orele 15,30; 18: 20,15).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Vitan (orele 15,30; 18; 20,15).
Progresul (orele 15,30: 18; 20,30).

SIMPATICUL DOMN „R“ ru
lează la Unirea (orele 15,30; 18; 
20,15).

VA PLACE BRAHMS ? : rulea
ză la Crîngași (orele 15,30; 18; 
20,15).

FIUL ȘEICULUI : rulează la 
Cinemateca Union (orele 10; 
12; 14).

ALEXANDRU CEL FERICIT : 
rulează la Popular (Orele 15,30; 18; 
20,15).

FLOARE DE CACTUS — ora 19,30; 
Studioul I.A.T.C. : CARTOFI PRĂ
JIȚI CU ORICE — ora 20; Teatrul 
„Ion Creangă": ROATA MORII — 
ora 16; Teatrul „Țăndărică" (Str. 
Academiei): GULIVER IN ȚARA 
PĂPUȘILOR — ora 15 și 17; Tea
trul „C. Tănase" (Sala Savoy): 
EOEING—BOEING — ora 17 ; (Ca
lea Victoriei): NICUTĂ... LA TĂ- 
NASE — ora 19,30; Circul de Stat : 
CIRCUL MARE DIN MOSCOVA 
— ora 19,30.

VINERI, 3 APRILIE

Opera Română : SEARĂ VIE- 
NEZA — ora 19,30; Teatrul de O- 
peretă : MY FAIR LADY — ora 
19,30: Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia)- COANA 
CHIRIȚA — ora 19,30; (Sala Stu
dio): AL PATRULEA ANOTIMP 
- ora 19,30; Teatrul de Comedie 
OPINIA PUBLICA - ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Sala Studio): PURICELE ÎN U- 
RECHE — ora 20; Teatrul Giu- 
lești : NUNTA LUI FIGARO — 
ora 19,30; Teatrul Mic : PRIMA
RUL LUNII ȘI IUBITA SA — 
ora 20; Teatrul „C. I. Nottara 
(Bd. Magheru) : CÎND LUNA E 
ALBASTRĂ — ora 19,30; (Sala 
studio): O NUNTA LA TARĂ — 
ora 20; Teatrul „Ion Vasilescu" :

VINERI, 3 APRILIE

• 17,00 Teleșcoala • Limba ro
mană (cl. a XII-a) Tema : Valoa
rea națională și universală a ope
rei Iui Ion Creangă • 17,20 Chi
mie (clasele VIII—XII) Tema : 
Zaharide • 17,40 Film didactic : 
Conicele (clasele XI—XII) • 18,00 
Lumea copiilor. Da și Aș pe ur
mele Cupei de ciocolată • 18,30 
Actualități literare. Omagiu Înde : 
Al. Philippide la 70 de ani. Pre
zintă conf. dr. Zoe Dumitrescu- 
Bușulenga • 18,45 Contractul în 
acțiune. Investigație despre cali
tatea produselor în întreprinderi
le textile din Cluj șl Constanța o 
19,00 Telejurnalul de seară • 19,20 
,L-au cunoscut pe Lenin" — re
portaj • 19.30 Mai aveți o între
bare ? — emisiune de cultură 
științifică. Tema : „Vehiculele vii
torului**  • 20.45 Reflector • 20,55 
Film artistic : „Roșii și albii" • 
22,20 Telejurnalul de noapte • 
22,35 Cadran — emisiune de ac
tualitate internațională.
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PLECAREA UNEI DELEGAȚII DE PARTID
Șl GUVERNAMENTALE ROMÂNE

LA BUDAPESTA (Urmare din pag. I)

Joi dimineața a plecat la Bu
dapesta delegația de partid și 
guvernamentală a țării noastre, 
condusă de tovarășul Emil Bod- 
naraș, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, care va 
participa la manifestările prile
juite de cea de-a 25-a aniversare 
a eliberării Ungariei de sub ju
gul fascist.

Din delegație fac parte tova
rășii Ilie Cîșu, prim-secretar al 
Comitetului județean Prahova al 
P.C.R., și Dumitru Turcuș, am
basadorul României la Buda
pesta.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă 
de tovarășii Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al

PRIMIRE LA COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., a primit 
joi după-amiază pe Ndabakwaje 
Libere, ministrul afacerilor ex
terne și cooperării al Republicii 
Burundi, membru al Biroului Po
litic al Partidului Unității și Pro
gresului Național (U.P.R.O.N.A.), 
care face o vizită oficială în țara 
noastră.

Oaspetele a fost însoțit de Al-

c LECȚIE DE
SUPERLATIVE

„Situată pe șoseaua asfal
tată E 15, în lunca fermecă
toare a Șiretului, intr-un ca
dril natural care oferă mult 
căutatul colțișor de liniște, 
și de intimitate, construcția 
ca și serviciile pe care ți le 
oferă un personal plăcut și 
manierat — toate la un loc 
satisfac exigențele cele mai 
rafinate. Admirație și felici
tări tuturor aFelora care s-au 
străduit în realizarea fru
moasei construcții — neste
mată a zonei din împreju
rimi". „Am remarcat îndeo
sebi ireproșabila atenție, po
litețe și delicatețe a perso
nalului".

„Intr-o zi de iarnă am pe
trecut cîteva ore în condiții 

în prezența 
dispus să-ți 
comportarea 

plăcute clipe

de liniște,

excepționale, 
unui personal 
creeze —- prin 

, sa — cele mai 
de destindere",

In urma unor asemenea 
aprecieri reporterului nu-i 
mai rămîn prea multe su
perlative La îndemînă. Citi
torul va fi curios să afle cui 
sînt adresate aceste fru
moase cuvinte. Extrasele de 
mai sus sînt, evident, dintr-o 
carte de impresii. Spunînd 
aceasta, nu am epuizat însă 
sursa de informații pe care 
cu plăcere vi le punem la în
demînă. Iată-le :

Braseria „Zăvoiul". căci 
despre ea este vorba, situată 
lingă Cosmești, județul Ga
lați, constituie o modernă 
și reprezentativă unitate tu
ristică a cooperației de con
sum. Am vizitat-o de curînd 
și i-am admirat construcția 
cu etaj, cu două săli de con
sumație suprapuse, de formă 
circulară. In ansamblul ei 
construcția constituie o apa
riție originală, insolită chiar, 
în peisajul tuturor unităților 
cooperației de consum. Din 
interiorul celor două săli 
poți privi — orice loc ai ocu
pa dintre cele 160 — panora-

(Urmare din pag. I)

„Semănatul și drenarea apei de 
pe terenurile unde băltește sînt 
considerate de către noi imperati
vele zilei, apreciază tînărul me
canizator Stelian Sima, de la 
I.M.A. Comișani, județul Dîmbo
vița. Ziua, toate tractoarele par
ticipă la pregătirea terenului și 
semănat, iar seara, pînă către O- 
rele 12, echipe formate dintre 
noi. dintre uteciști, lucrează cu 
motopompele și aspersoarele la 
evacuarea apelor de pe supra
fețele unde încă băltește. Ast
fel, contribuim nu numai la 
crearea unor condiții optime de 
realizare a planului de către coo
perativele agricole deservite, dar 
și la depășirea indicatorilor pre- 
văzuți în plan, prin exploatarea 
intensivă a utilajelor".

In Bărăgan, cîteva mii de hec
tare se află sub apa. în același 
timp, condițiile de climă, starea 
solului au devenit excepțional de 
bune nu numai pentru însămîn- 
țarea culturilor din urgența I 
dar și a sfeclei de zahăr și a flo- 
rii-soarelui. Se deduce, astfel, u- 
șor, solicitarea la care sînt su
puși mecanizatorii. Dar această 
stare generală nu permite nici o 
scuză celor care, privind numai 
spre semănatul culturilor, negli
jează una dintre lucrările impor
tante — evacuarea apei aflată în 
exces. La I.M.A. Bogdana, de 
pilda, am întîlnit o situație deo
sebită : centrul unității este li
teralmente o insulă în mijlocul 
unui lac de apă. Oare aici n-ar 
putea fi folosite motopompele și 
aspersoarele pentru împingerea 
apei în șanțurile de scurgere din 
apropierea căii ferate și a șocelei ?

...Semănatul, drenarea apei — 
imperativele zilei. Am aduș în 
fața tovarășului Nicolae Bologan, 

Consiliului de Miniștri, Mihai 
Gere, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Bujor Sion și Vasile 
Vlad, șefi de secție la C.C. al 
P.C.R.

Erau prezenți Ferenc Martin, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
București, și membri ai amba
sadei.

în aceeași zi, delegația a sosit 
la Budapesta.

★

în cursul zilei de joi, delegații 
ale organelor locale de partid și 
de stat din unele județe ale țării 
au plecat în Republica Populară 
Ungară pentru a participa la ma
nifestările prilejuite de cea de-a 
25-a aniversare a eliberării țării, 
ca invitate ale organelor locale 
de partid și de stat din județele 
maghiare învecinate.

bin Nyamoya, director general 
în Ministerul Agriculturii, Patrice 
Natahorubuze, director general al 
planului și Philippe Rurashitse, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Republicii Burundi la Cairo.

La primire a participat tovară
șul Vasile Vlad, șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

ma pe care ți-o oferă întinsa 
luncă a Șiretului. Utilajul 
de bucătărie modern, barul, 
instalația de încălzire cen
trală — iată elements care se 
adună într-un tot ce se chea
mă condiții optime pentru 
funcționarea unității și în 
sezonul rece. Program: 9 di
mineața—1 noaptea;

Unitatea de la Cosmești 
are o gospodărie-anexă pro
prie în plină dezvoltare,

BRASERIA
ZĂVOIUL"

dispune de un laborator spe
cial de carmangerie. Ion Ar- 
ghir, responsabilul braseriei, 
a ținut să 
cîteva din 
bucătărie 
sumatorii 
la orice 
ceaun este

con- 
cere 

la

care
pot
Puiul 
obișnuin-

ne comunice și 
preparatele de 

pe 
le 

oră.
o 

ță a casei. Nu e, de aceea, 
de mirare de unde a căpătat 
personalul bucătăriei dexte
ritatea cu care-1 pregătește, 
siguranța în reușită. La fel. 
brînza moldovenească, făcută 
cu mămăliguță, tot la ceaun, 
precum și tochitura moldo
venească.

De la 10 noiembrie, anul 
trecut — cînd braseria a 
fost dată în folosință — și 
pînă acum, „Zăvoiul" a fost, 
cum era și firesc, vizitat de 
numeroși turiști din diferite 
colțuri ale țării. Personalul 

direotor general în Ministerul A- 
griculturii și Silviculturii, cele 
desprinse din discuțiile avute. 
Dumnealui sintetiza astfel, sarci
nile ce revin mecanizatorilor în 
această direcție :

Din zori și pînă seara tîrziu, 
toate tractoarele trebuie folosite 
la pregătirea terenului și la se
mănat. Forța mecanică ce nu 
este cuprinsă la executarea lu
crărilor de semănat să fie diri
jată către acele suprafețe unde 
apa 
la 
de

mai băltește încă —
nivelul țarii, peste 100 000 

hectare — și atît ziua

SEMĂNATUL CULTURILOR
cit
continuu . -.
aspersoarele la evacuarea

și noaptea, să lucreze 
cu motopompele ți 

______ l ei. 
Există toate condițiile ca semă
natul culturilor din această pri
măvară să se încheie într-un in
terval de timp cu cel puțin șapte 
zile mai scurt decît anul trecut, 
iar prin folosirea forței mecanice, 
în trei-patru zile să fie scoase de 
sub apă două sute de mii de hec
tare.

O a doua idee desprinsă din 
discuții:

CU UN SINGUR TRACTOR, 
UN VOLUM DUBLU DE LU
CRĂRI. Afirmația a fost susți
nută de foarte mulți dintre par- 
ticipanții la discuția noastră. 
Prezentăm cîteva inițiative 
în sprijinul acestei idei. Va
sile Mânu, șef de secție la 
I.M.A. Topraisar; „noi am 
adaptat o semănătoare SU 29 
pentru plantatul arpagicului.

• Echipa temiiuna de tenis 
de masă a României s-a califi
cat pentru grupele semifinale 
ale campionatelor europene de 
la Moscova.

Joi după-amiază, în grupa se
mifinală (A) a campionatelor 
europene de tenis de masă, 
echipa feminină a României 
a învins cu 3—2 echipa 
R. D. Germane. în partida 
următoare, echipa României 
(Maria Alexandru, Carmen Cri- 
șan) a întîlnit formația Ceho
slovaciei. Jucătoarele cehoslova
ce au obținut victoria cu scorul 
de 3—2. La 2—2, în meciul de
cisiv, Grof o va a întrecut-o cu 
21—18, 14—21, 21—14 pe Carmen 
Crișan.

• In noua piscină acoperită 
din parcul ,^3 August" au înce
put joi campionatele internațio
nale de natație ale României. 
Reprezentantul țării noastre 
M. Slavic a obținut două victorii 
ciștigînd probele de 100 m liber 
in 55” 6/10 și 200 m mixt în 
2’24” 6/10. L. Costa (România) 
s-a clasat pe primul loc în 
cursa de 100 m bras cu timpul 
de l’02”8/10.

• Transferul celebrului fotba
list brazilian Pele este din nou 
în actualitate, cu do-uă luni îna
inte de începerea campionatului 
mondial. Potrivit ziarului bra
zilian „O Globo", Pele va fi ce
dat unui club mexican după 
turneul „Cupei Jules Rimet", 
cînd expiră și contractul ,,Per
lei negre" cu F. C. Santos.

de aici, personal școlarizat, 
s-a pregătit și pentru o astfel 
de eventualitate fiind gata să 
facă față oricărei comenzi în 
ceea Ce privește arta culi
nară... pe gusturi. Culorile, 
de asemenea într-o largă pa
letă. sînt date de vinurile ce 
se găsesc rar în alte părți : 
Nicorești (o băbească procu
rată direct de la sursă). Dea
lurile Prutului, ale Bujorului, 
vinurile de Ivești sau Liești 
care sînt, de asemenea, apre
ciate de- consumatori.

In ziua vizitei noastre, un 
reprezentant al Uniunii jude
țene a cooperației de con
sum aducea în discuție cîteva 
elemente de perspectivă în
tr-o strînsă legătură cu crea
rea condițiilor optime despre 
care vorbeam mai înainte : 
amenajarea unei plaje pe 
malul Șiretului, un camping 
în care vor fi amolasate 10 
căsuțe cu spații de cazare, 
amenajarea unui loc adecvat 
pentru parcare auto, o gră
dină de vara, terenuri de 
sport etc.

Transcriind mai jos însem
nările cunoscutului nostru 
cîntăreț Gică Petrescu, în
semnări consemnate, de te
menea,/în cartea de impresii 
a braseriei (..In trecere prin 
această unitate am fost 
cîntat de tot ceea ce 
văzut. Felicit pe toți cei care 
au realizat această vilâ-cam- 
ping. felicitări personalului 
de servire"), nu facem decît 
să adresăm o invitație în 
plus tuturor excursioniștilor 
tineri sau în vîrstă. La „Ză
voiul" se ajunge simplu : cu 
mașina pe drum asfaltat, pe 
turist îl conduce șoseaua ce 
merge spre Tecuci. Se oprește 
înainte de a trece podul 
peste Șiret. Cu trenul, tot 
spre Tecuci, se coboară la 
stația de cale ferată Doaga 
sau Cosmesti.

in
ii ni

I. B.

• •••••
într-o zi realizăm o productivi
tate de 28 hectare. Am reușit ast
fel să contractăm cu cooperati
vele agricole executarea unui vo
lum suplimentar de lucrări echi
valent cu trei mii de ore funcțio
nare, adjca planul anual al unui 
tractor rațional utilizat. Adău
gind la aceasta schimburile pre
lungite, cuplurile de semănători 
2 SPC 2 la semănatul culturilor 
tehnice, constituirea unei echipe 
de tractoare care să lucreze la 
transporturi, pot afirma că, fără 
să se aducă prejudicii calității 
lucrărilor, cu fiecare tractor noi

putem executa o sarcină de plan 
dublă". Emil Trache, șef de 
secție la I.M.A. Chimogeni : 
„prin cuplul de semănători 
realizat la semănatul mazărei, 
borceagurilor și lucemei, a- 
nul acesta am realizat în
tr-o zi cît în trei de anul tre
cut, cînd nu pusesem la punct 
aceste cupluri. Cu un simplu dis
pozitiv realizat pe plan intern am 
reușit cuplarea a două semănă
tori SU 29, precum și a grape
lor pentru uniformizarea terenu
lui; un tractor înlocuiește, astfel, 
trei". Fridolin Sragner — I.M.A. 
Arad : „circa 80 la sută dintre trac
toarele unității noastre lucrează 
în două schimburi. Ziua, elevii 
aflați în practică execută lucră
rile de pregătire a terenului, iar 
noaptea, la lumina reflectoarelor, 
tractoriștii execută arături pe te
renurile stabilite de către spe
cialiști, participă cu motopom-

CROSUL TINERETULUI”

Ieri, la orele amiezii, curtea 
și împrejurimile Liceului bucu- 
reștean nr. 39 au cunoscut o ani
mație puțin obișnuită. Era îna
intea startului în cursele care 
aveau să stabilească pe cam
pionii „Crosului tineretului" din 
liceu. Peste 200 de tineri spor
tivi — băieți și fete — cîte cinci 
atleți din fiecare din cele 40 de 
clase, cîștigători ai etapei prece
dente, alcătuiau un loc pe pano
ramicul blocurilor din Balta Al
bă, un grup multicolor privit cu 
curiozitate de la toate ferestre
le. Pocnetul pistolului de start 
a deși-rat miraculos întreaga „a- 
dunare" : cei mai. neexperimen
tați (sau, poate, cei mai îndrăz
neți ! au atacat de la bun înce
put, căutînd să-și creeze avantaj ; 
alții, rulînd prudent în „plasă", 
au făcut economii tactice de 
resurse plasînd finișul cînd ni
meni nu se aștepta. Fiecare at
let. sau aproape fiecare, a pro
cedat pe. parcurs așa cum a fost 
sfătuit și pregătit de p/ofesorul 
său de educație fizică. Radu 
Voiciloiu, Elena Balș, Mioara

LA COMISIA DE DISCIPLINA A 
F.R.F., ASEARĂ S AU JUDECAT 
28 DE CAZURI DE ÎNCĂLCARE 

A SPORTIVITĂȚII

Indisciplina — 
o performanță ?

Cu fiecare săptămînă activita
tea comisiei de disciplină a Fe
derației române de fotbal, de
vine, din păcate, din ce 
în ce mai „bogată". Asea
ră culoarele federației au 
fost pline de delegați, jucă
tori și antrenori din numeroase 
colțuri ale țării. în ședința de 
ieri comisia a avut o zi record 
judecind nu mai puțin de 28 de 
cazuri de indisciplină cornișe 
de fotbaliști la meciurile dispu
tate duminică în diviziile A. B 
și C, numeroase incidente petre
cute pe terenurile de fotbal, ne- 
prezentări ale unor formații la 
meciuri, contestații, apeluri, me
morii etc. — pentru care au fost 
necesare 4 ore de dezbateri și 
discuții aprinse. Desprindem din 
acestea cazul celor patru jucă
tori de la Rapid cu acte „în do
sarele indisciplinei". Este vorba 
de Dan Coe și Ilie Greavu care 
pentru atitudine nepoliticoasă 
față de arbitru în meciul de 
duminică de la Brașov, au pri
mit mustrări și de Mircea Măr- 
dărescu și Mușat Constantin, 
ambii din echipa de tineret a 
aceluiași club, care au fost eli
minați de arbitru de pe. teren 
pentru acte reprobabile și care 
au fost sancționați cu suspenda
rea din activitatea competițio- 
nală pe cîte trei etape.

C. M.

pele și aspersoarele la evacuarea 
apei de pe terenurile unde băl
tește. Organizîndu-ne astfel mun
ca, uoi am încheiat cu o săptă- 
mînă mai devreme semănatul cul
turilor din prima epocă, încă de 
la 20 martie îndeplinind planul ce 
ne revenea pe primele trei luni 
ale anului1'.

...Doar cîteva inițiative care, 
datorită valorii lor, se impun ge
neralizate.

Iată și cea de-a treia idee dez
bătută...

NUMAI RITMUL INTENS 
NU ÎNSEAMNĂ PRODUCȚII

MARI. CALITATEA LUCRĂRI
LOR E TOTUL!. „Executăm 
acum lucrările de semănat, ne 
introduce în preocupările curente 
inginerul Victor Neagu, de la 
I.M.A. Ciorogîrla, adică așezăm 
temelia recoltei din acest an. 
Orice greșeaîă săvîrșită acum se 
răsfrînge direct în nivelul reali
zărilor. De aceea, în cadrul în
treprinderii noastre preocuparea 
pentru realizarea unui ritm in
tens de lucru este dublată de o 
atenție și mai mare acordată ca
lității. Pentru a stimula interesul 
față de calitatea lucrărilor, am 
repartizat mecanizatorii pe tar
lale, în orice moment știind ast
fel cine a realizat un semănat 
uniform și cine a alergat numai 
după volumul de lucrări". „Și la 
noi, ne spune inginerul Petru 
Bill, de la I.M.A. Gotlob, se pro
cedează la fel. Numai că aoeastă 

Vig, Gabriel Gherlan — patru 
din cadrele didactice tinere cu 
un rol deosebit în sprijini
rea și organizarea acțiunilor 
sportive ale organizației U.T.C. 
a Liceului nr. 39. Traseul 
cu un profil destul de acciden
tat, care a înconjurat spațioasa 
curte a școlii, a măsurat 500 și 
600 de metri pentru fete (cate
goria 15—16 și 17—19 ani) și 800 
și 1 000 de metri pentru băieți 
(aceleași < categorii de vîrstă). 
La puțin timp după al patrulea 
pocnet de pistol care marca ple
carea în ultima cursă (însuși di
rectorul liceului, tov. Gheorghe 
Șovu, a îndeplinit funcția de... 
starter) i-am cunoscut pe cam
pioni, elevii care au îmbrăcat 
tricourile cu inscripția „campion

Să nu ne surprindă faptele grave
(Urmare din pag. I)

tre, voltampermetre, voltame- 
tre, potențiometre, sute de tran- 
zistori, diode, rezistențe, sigu
ranțe și condensatori luau ast
fel calea comerțului ilicit. Din 
toate aceste furturi au rezultat 
pentru „Automatica" pagube în 
valoare de 55 438 lei, în care nu 
mai puțin de 17 493 lei îi repre
zintă valoarea unor remedieri 
ce au trebuit efectuate la utila
jele livrate Combinatului chimic 
Pitești, devenite inutilizabile. 
La acest șir de „lovituri", Ma
rinescu și Dragomir au adău
gat alte două în afara uzinei. 
Principalele rămîn însă cele din 
întreprindere, din incinta insti
tuției ale cărei porți le tre
ceau în calitate de salariați. 
Se poate, desigur, vorbi de 
lipsa de vigilență a celor în
sărcinați cu paza întreprinderii, 
a avutului obștesc, dar asigura
rea bunului obstesc nu este nu
mai datoria „oamenilor în uni
formă", ci a tuturor.

Cei trei tineri, încadrați în e- 
chipe de lucru, erau în același 
timp uteciști, calitate care as
tăzi îi respinge pentru că, struc
tural, profilul lor moral s-a do
vedit în opoziție cu trăsăturile 
de caracter, cu morala și idealu
rile de viață ale tineretului nos
tru. Cercetările Miliției și ale 
Procuraturii, procesul i-au pus 
in fața opiniei publice, a cole
gilor, ca hoți — prin mentali
tate și prin comportament. Dar 
cine erau ei inainte, la locul de 
muncă, în viața colectivelor din 
care făceau parte ? Nu se dis
tingeau oare în activitatea lor 
de zi cu zi, în modul lor 
de comportare fisurile în ca
re aveau să-și găsească 
dăpost și să răzbată germe
nii infracțiunii ? Nu emitea oare 
modul lor de-a gindi, de a-șl 

a-

măsură organizatorică este du
blată de un instructaj atent asu
pra fiecărei lucrări. Fiecare me
canizator, chiar dacă nu este re
partizat să lucreze la semănatul 
florii-soarelui, de pildă, este 
instruit asupra felului cum tre
buie să execute această lucrare". 
„Deviza fiecărui mecanizator în 
executarea lucrărilor agricole, 
conchide tovarășul Bologan la 
discuțiile precedente, trebuie să 
fie : calitate, calitate și iarăși ca
litate. Numai astfel putem rea
liza sarcinile mari ce revin a- 
griculturii pentru acest an".★

Lucrările agricole de primă
vară se desfășoară în condițiile 
noi, determinate de aplicarea 
Hotarîrii Plenarei Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție privind perfec
ționarea organizării, normării și 
retribuirii muncii, sub imboldul 
întrecerii tinerilor mecanizatori, 
sub deviza : SECȚIA CU CELE 
MAI BUNE ------------------
Aceste condiții 
pe mecanizatori, 
pioni în prima 
agricolă a anului, 
pună toate eforturile ca semă
natul să se execute la timp și la 
un înalt indice calitativ. Execu
tarea la timp a însămînțărilor so
licită, în același timp, participa
rea activă a tinerilor țărani coo
peratori, a specialiștilor la rezol
varea operativă a tuturor proble
melor ce se ridică. Exercitîndu-și 
una din îndatoririle lor esen
țiale, nu încape îndoială că or
ganizațiile U.T.C. din I.M.A. și 
C.A.P. vor subordona totul 
soopului propus : PRODUCȚII 
RIDICATE PRIN LUCRĂRI 
EXECUTATE LA TIMP ȘI DE 
CALITATE. 

REZULTATE, 
cointeresează 

principalii 
campanie 
să de-

al liceului la Crosul tineretului 
1970", cei care au intrat în po
sesia premiilor în cărți și a di
plomelor. Șl, mai mult, cei care 
vor participa la faza următoare, 
pe seqtor, a marii competiții a 
tineretului din această primă
vară. Iată-i : FETE I: Manuela 
Niculaide, Iuliana Breazu, Vic
toria Drăgan ; FETE II : Elena 
Nedelcu, Monica Berbescu, Flo- 
rica Agopovici; BĂIEȚI I: Ce
zar Drăgăniță, Cornel Nedelea, 
Laurențiu Lăzărescu; BĂIEȚI II: 
Nicolae Lazar (un protagonist 
probabil al finalei pe sector), 
Dragomir IavOrschi, Dumitru 
Teodorescu.

Text și fotografie VIOREL
RABA

în ce fel a 
fiecare to-

pus a seme-

concepe viața nici un semnal 
care putea avertiza asupra alu
necării celor trei tineri în afara 
oricăror norme etice ? Și apoi 
cum a recepționat colectivul a- 
semenea semnale și ' 
acționat, preventiv, 
varăș de muncă ?

Ne-am pus și am ____
nea întrebări de mai multe ori, 
în discuții cu tinerii alături de 
care au lucrat cei trei. General 
mărturisit a fost sentimentul de 
surpriză, stupoarea. Dar, de cele 
mai multe ori, aceste convor
biri ne-au dovedit și contra
riul...

Tiberiu Vasilică, secretarul 
organizației U.T.C. din sectorul 
III electric, atelierul nr. 2: 
„Dragomir era un muncitor bun, 
a lucrat chiar sub conducerea 
mea o vreme. Realiza cîști- 
guri frumoase. Dar avea și mo
mente cînd nu făcea treabă de
loc, se certa cu maistrul. Mai 
ales în ultimul timp o luase 
razna. îi plăcea să se distreze, 
dar exagera. La leafă ne place 
tuturor să bem o bere, împre
ună, dar el mergea din restau
rant in restaurant".

Dumitru Șelaru, locțiitor al 
secretarului U.T.C. : „E greu de 
știut ce gîndește fiecare om, ce-1 
preocupă, ce face în afară. Ca 
utecist, Enache a participat la 
toate adunările. II consideram un 
băiat acceptabil din toate punc
tele de vedere. Știa să se poarte, 
era comunicativ. La o adunare 
a făcut și propuneri pentru ac
tivități cultural-sportive și ex
cursii.

E adevărat, în ultimele luni 
se plîngea mereu că nu-i con
vine la noi, că vrea să aibă 
mult mai mulți bani. Și lucra 
mai greu, iar cînd îl întrebam 
de ce nu-i mai place munca dă
dea răspunsuri in doi peri".

Gheorghe Crai, șef de echipă : 
„Dragomir avea un anturaj du
bios și ii plăcea băutura (asta 
l-a și dus la furt). II vedeam 
pierzînd timpul cu tot felul de 
tineri, iar uneori dispărea la 
ora 10 și venea duhnind a bău
tură. Făcea mereu datorii în e- 
chipâ. Din august n-a mai lu
crat, lipsea, se plimba aiurea 
prin atelier. In adunarea U.T.C., 
din păcate, am fost singurul care 
l-am întrebat de ce nu lucrează 
ca înainte, ce se întîmplă cu el? 
Mi-a răspuns răutăcios, iar cei
lalți din echipă n-au avut nici 
un fel de opinie, au tăcut".

Ștefan Andraș : „La început 
l-am crezut simpatic, apoi l-am 
evitat, mi-am dat seama că Dra
gomir nu ia munca în serios, e 
ușuratic. Nu punea ambiție, lu
cra după chef. După ceea ce a 
făcut m-am gîndit mult cum am 
fi putut acționa noi. Cred că 
era necesar să discutăm cu toții 
serios cu el. N-aș putea spune 
că avea prieteni în echipă".

Năstase Dragoș : „Aici, în e- 
chipă, ne țnțelegem bine. Dar 
sîntem numai 8 ore în care lu
crăm, avem relații de serviciu. 
Cum să ne cunoaștem ? Ar tre
bui să știm ce face, cum trăiește 
fiecare în afară. Eu. de exem
plu, seara, mă duc la școală, la 
seral. N-am timp".

Gheorghe Pîrvan, șef de echi
pă : „Este o mare problemă an
turajul. Și pe Dragomir l-au a- 
tras de partea lor tocmai ele
mentele dubioase, care umblau 
după învîrteli și cîștig necinstit. 
Păcat de el, putea să lucreze 
bine. Enache nu mai era dăruit 
meseriei, ca la început. A văzut 
că alții cîștigă mai bine și, în 
loc să muncească asemenea lor, 
a ales altă cale".

Florea Is trăi eseu, maistru : 
„Cu Marinescu aș povesti un ro
man întreg. A făcut practică la 
noi, ca elev. Pierdea vremea, 
îl descopeream jucînd cărți, fă- 
cînd plajă sau citind romane, în 
timp ce colegii săi lucrau, în
trebau, se interesau de secre
tele profesiei. Se angajase de 
două luni în fabrică și, necu- 
noseîndu-și meseria, cîștiga pu
țin. In schimb, voia să cheltu
iască mult... Mă întreb de ce 
nu s-au ocupat de el uteciștii din 
echipa în care s-a angajat ?

PORȚILE DE FIER
a trimestrului recent încheiat: 
montarea, înainte de termen, 
la turbina nr. 2, a rotorului 
de 360 tone, cu un diame
tru de 9,5 m. Aici, sub con
ducerea maistrului comunist 
Ovidiu Simionescu, brigăzile 
lui Kiș Vicolae și Dragu Ni
colae și-au îmbogățit palma
resul profesional cu o primă 
izbîndă a primăverii la care 
au contribuit din plin și ute
ciștii Ionică Drăghici, Gh. 
Marin, Gheorghe Fîntîneanu, 
Carol Lorincz, Constantin 
Croitoru. Acum, acest loc de 
muncă, pe care îl lăsasem în 
vara trecută ca pe un furni
car al fierarilor-betoniști, apa
re ca o cetate solitară, ne
populată. Dar e numai o pă
rere, căci în interiorul blocu
lui de beton peste 100 elec
tricieni țes, prin galeriile com
plicate, o adevărată dantelă 
de cabluri electrice, un „sis
tem nervos* 4 prin care vor cir
cula impulsurile menite să 
dea viață marilor motoare. E 
un semn al timpului: din ce 
în ce mai mult Porțile de 
Fier intră în zodia profesiilor 
de înaltă calificare.

...Ceea ce nu înseamnă că 
activitatea al cărei parcurs nu 
și-a întrerupt, de cinci ani, 
nici o clipă ritmul — betona- 
rea ■— a trecut în plan se
cundar. Dimpotrivă : la ' Șan
tierul nr. 3, lotul condus de 
vechea noastră cunoștință, in
ginerul Nicolae Cehan, expe
rimentat secretar de U.T.C., 
continuă bătălia pentru asigu
rarea agregatelor necesare rit
mului înalt de betonare pe 
care și l-au propus construc
torii. Tot aici, platforma plu
titoare, creația Porților de 
Fier, tși efectuează excavările

Știau ce-i de capul lui din vre
mea școlii"...

Spun foarte mult și prezintă 
numeroase subiecte de reflecție 
opiniile consemnate aici, întru- 
cit relevă lipsa de forță cu care 
factorii de influențare indivi
duală și colectivă au exercitat 
o acțiune educativă, pentru a-i 
forma și păstra pe cei trei ca 
adevărați muncitori, ca oameni 
cinstiți, așa cum sînt aceia a- 
lături de care au lucrat, au 
trăit. In echipe unde toți susțin 
că sînt un colectiv unit, solidar 
se remarcă în fapt indiferență 
față de concepții și purtări în 
legătură cu care ar fi trebuit ca 
fiecare să se pronunțe catego
ric, vehement prin „Nu așa ! 
Stai!“. Și acest „Op'rește-te !“, 
profund justificat pi'in cunoaș
tere și interpretare matură, ferm 
și la timp, ar fi putut preîn- 
tîmpina delictele grave ale celor 
trei, imensul prejudiciu mate
rial dar și moral provocat co
lectivității în care au trăit. Ho
ții de-acum au trecut multă 
vreme neobservați, necunoscuți 
cu adevărata lor față, iar ele
mentele profund relevante, re
prezentative pentru ceea ce îi 
definește ca oameni — concepția 
despre muncă, despre viață — 
i-au lăsat indiferenți pe cei din 
jur, deși trebuiau să-i alarme
ze. Acțiunea intransigentă, ne
echivocă, intoleranța față de 
tarele de caracter semnalate era 
necesar să-l angajeze perma
nent pe oricare dintre colegii 
de muncă.

Neîndoielnic, dacă membrii 
colectivului fac acum ochii 
mari, surprinși de gravita
tea faptelor pe care le-au săvîr- 
șit cei trei tineri, aceasta se 
datorește și faptului că atunci, 
la momentul oportun, -cînd au 
apărut cele dintîi sem^e de de
cădere, cele dintîi dovezi că se 
alunecă pe o pantă greșită, nu 
i-au deschis cît trebuie. Este 
una din lecțiile pe care le-a ofe
rit acest proces public. 

CENTRUL DE CERCETARE
Șl PROIECTARE PENTRU

COMPONENTE ELECTRONICE
A) Angajează prin concurs cu începere din luna aprilie 1970, 

ingineri, tehnicieni și desenatori în specialitățile :

• ELECTRONICA INDUSTRIALA-
• MECANICA FINA
• ELECTROMECANICA
• ELECTROTEHNICA

B) Concomitent scoaterea Ia concurs a 5 posturi de cercetare 
științifică în specialitățile indicate mai sus.

C) Concursul pentru ocuparea posturilor de cercetare științi
fică va avea loc în ziua de 29 aprilie 1970 la sediul întreprinderii, 
in condițiile prevăzute de regulament, privind recrutarea ca
drelor de cercetare științifică, avizat de C.S.O.S. cu nr. 12156/ 
12.XII.1958 și publicat în Buletinul oficia] partea a IlI-a nr. 4/8 
ianuarie 1968.

Cererile de înscriere se depun la sediul întreprinderii pînâ la 
data de 15 aprilie 1970. însoțite de următoarele acte :

— copie legalizată după diploma de examen de stat sau diplo
me echivalente în specializarea respectivă ale altor instituții de 
înyățămînt superior din țară, precum și diplome din străinătate 
echivalate de Ministerul învățămîntului.

— Copie după diploma de doctor în științe sau candidat în 
științe (m cazul cînd candidatul are acest titlu).

— Memoriu de activitate, împreună cu o listă de lucrări. 
..T Clte un ®xemPlar din cele mai importante lucrări ale can
didatului sau extrasele lor.
. —..Co?,ie fe Pe țartea de muncă de Ia pag. 14 și următoarele, 
legalizata de instituția unde lucrează.

— Copie după certificatul de naștere.
— Autobiografie.

Pentru funcțiile de cercetător științific concursul va consta dtn:

— Verificarea titlurilor și lucrărilor ;
— Proba scrisă ;
— Proba orală ;
— Proba practică (acolo unde este cazul) ;
— Verificarea cunoașterii unei limbi străine.

întni46mații suplimentare ,a nr. 33.71.56 și 33.38.30,

subacvatice, curățind calea 
navelor de orice perfidă es- 
crescență stîncoasă, dîndu- 
le prilej artificierilor conduși 
de maistrul Ion Grigorian să 
întîmpine cu salve submarine 
sosirea acestui nou april... A- 
ceasta, în vreme ce la baraj 
continuă turnarea betoane- 
•lor; în vreme ce la Șan
tierul nr. 1 începe să se con
tureze cota finala (72,5 în a- 
monte); oamenii conduși de 
tinerii ingineri Ion Margine și 
Mihai Budai, trăind atmosfera 
unei adevărate „turnante fi
nale", într-o cursă a marilor 
performanțe; în vreme ce în 
liniștea argintie a laboratoru
lui de betoane tinerii Mihai 
și Elena Florea, Maria Doi
nea și Aurelia Brocea, com
pun rețetele celor mai econo
mici și trainici lianți; în vre
me ce la Secția auto secreta
rul de U.T.C., Siito Alexandru, 
înregistrează, la cei 60 de ti
neri, oameni ai volanului, o 
febră deosebită prilejuită de 
ivirea unor condiții atmosferi
ce, în sfîrșit favorabile, numai 
bune pentru doborîrea cîtorva 
recorduri de viteză si re
zistența.

...Febră detectabilă, de alt
fel, pe întregul șantier la fie
care loc de muncă, în fiecare 
cămin, la sediul U.TC. și la 
club, la bibliotecă și chiar în 
apartamentele familiștilor ti
neri. Căci Porțile de Fier se 
pregătesc, în cea dintîi săptă
mînă a acestui april, pentru o 
mare sărbătoare a tinereții 
creatoare: duminică va avea 
loc investirea complexului hi
droenergetic cu titlul de Șan
tier național al tineretului. 
Vom asista la emoționantul 
ceremonial ăl careului briga
dier esc, vom asculta sub fal
durile drapelului înălțat de 
brațe tinere, răspunsul dat de 
aci, de lingă ape, chemării 
lansate de brigadierii care su
pun munții Lotrului, vom in
tona împreună cu sutele de 
proaspeți brigadieri ai Dună
rii, cîntecele închinate patriei 
și partidului.

...Pînă atunci, în amurgul 
răcoros al acestui al șaselea 
april al marii construcții, as
cultăm înfiorați firul de cîn- 
tec limpede și bărbătesc ce 
urcă pînă pe culmi, pornit 
din șantier, poate de la club, 
poate dintr-un dormitor de 
cămin, dintr-o clasă de școa
lă sau dintr-un proaspăt 
schimb de noapte unde se 
muncește cîntînd:

„E steagul marilor victorii
De partid înălțat"

Așa cum că spuneam. Ia 
Porțile de Fier a venit pri
măvara !

Expoziție a

folclorului vilcean

La Filiala Arhivelor Statului 
din Rm. Vîlcea a fost deschisă 
expoziția documentară Folclorul 
vilcean. Un bogat material de 
arhivă, obiecte de artă populară 
colecționate de Casa creației și 
de cercurile de pionieri relevă 
varietatea, frumusețea și trăini
cia folclorului din zona vîlceană. 
Reține atenția în mod deosebit 
un grupaj de scrisori originale 
ale lui Nicolae lorga, privitoare 
la folclor, culegeri de texte 
populare vechi, manuscrise a- 
parținind lui Anton Pann. Cu a- 
cest prilej, Asociația folcloriști
lor vilceni a organizat un inte
resant colocviu la care a parti
cipat cunoscutul folclorist Gheor
ghe Dumitrescu-Bistrița.

V. R.



Centenarul nașterii lui V. I. Lenin

Tîrgul 
internațional 

al cărții pentru 
copii și tineret

ROMA 2. — Coresponden
tul Agerpres, N. Puicea, trans
mite : La Bologna a fost 
inaugurat cel de-al 7-lea 
„Tîrg internațional al cărții 
pentru copii și tineret — Ex
poziția internațională a ilustra
torilor de cărți". Infățișînd o 
panoramă a producției literare 
mondiale, rezervată tinerilor 
cititori, 220 de edituri din 20 
de țări, între care și România, 
prezintă cîteva mii de volume. 
Sînt expuse exclusiv cărți 
pentru copii și tineret publi
cate recent, sau în curs de 
apariție, lucrări valoroase 
care fac ca „Tîrgul interna
țional al cărții" de la Bolog
na să dețină primatul mon
dial în ceea ce privește cali
tatea scrierilor destinate tine
retului. Expoziția ilustratori
lor de cărți cuprinde, de ase
menea, lucrările a 196 de ar
tiști provenind din 21 de țări 
de pe toate continentele.

După inaugurarea tîrgului, 
prefectul orașului Bologna, 
Cerutti, și alte personalități 
locale, au vizitat diferitele pa
vilioane. La standul României, 
prefectul a apreciat contribu
ția pe oare o aduce țara noas
tră la reușita tîrgului și s-a 
interesat de literatura și pro
blemele ce preocupă copiii și 
tineretul din România. El s-a 
întreținut, de asemenea, cu 
Iacob Ionașcu, ambasadorul 
României la Roma, precum și 
cu Tiberiu Utan, directorul 
editurii „Ion Creangă" și Val 
Munteanu, prezenți la stand.

In cadrul Tîrgului de la 
Bologna se vor acorda premiul 
„Hans Christian Andersen“ — 
pentru literatura destinată ti
neretului, precum și alte trei 
premii.

PARIS 2 (Agerpres). — Cea 
de-a 61-a ședință a Conferinței 
cvadripartite în problema viet
nameză, desfășurată la nivelul 
adjuncților de delegații, nu a 
marcat nici un progres. Primul 
vorbitor, delegatul Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud, Ngu
yen Van Tien, și-a exprimat îngri
jorarea față de extinderea de că
tre Statele Unite a războiului din 
Vietnam în Laos și în întreaga 
Peninsulă indochineză. EI a sub
liniat necesitatea încetării agre
siunii americane, precum și a

Declarația guvernului 
francez

privind situația din sud-estul Asiei
Purtătorul de cuvînt al cabinetului francez, Leo Hamon, a dat 

citire miercuri seara unei declarații oficiale privind situația din 
sud-estul Asiei, în care se menționează printre altele : ,,Guver
nul francez ia notă că ultimele evenimente din Laos și Cambod
gia au agravat considerabil situația din Indochina și, așa cum și-a 
exprimat temerea încă de Ia 19 martie, au contribuit la extinde
rea conflictului vietnamez în toa tă peninsula indochineză".

în continuare, declarația men
ționează că extinderea războiului 
poate fi evitată -prin negocieri 
între părțile interesate, care să 
permită realizarea unei înțelegeri 
generale în vederea stabilirii în 
Indochina a unei zone de neutra
litate și de pace. Declarația gu
vernamentală apreciază că „n-au 
fost pierdute toate speranțele de 
a vedea Cambodgia menținîn- 
du-și statutul de neutralitate, po-

încordare la 

Pnom Penh
PNOM PENH 2 (Agerpres) — 

După cum relatează corespon
dentul din Pnom Penh al agen
ției France Presse, situația din 
capitala Cambodgiei continuă să 
rămînă încordată. Grupuri de sol
dați patrulează în fața clădirilor 
guvernamentale, iar în curtea mi
nisterelor sînt amplasate trupe. 
Clădirea Ministerului Informații
lor din centrul orașului cpntinuă 
să fie înconjurată de tancuri. Pe 
autostrăzile care duc spre aero
portul din Pnom Penh sînt ridi
cate baricade, iar accesul în capi
tală nu este admis decît în baza 
unor permise speciale eliberate 
de autorități.

A .fost dat publicității un comu
nicat oficial în care se anunța că 
în provincia Svay Rieng au avut 
loc la 1 aprilie ciocniri între u- 
nități ale armatei și susținători ai 
prințului Sianuk, soldate cu moar
tea a 40 de persoane.

pe
• JOI, CETĂȚENII DIN 

KREMICA au sărbătorit un sfert 
de secol de la eliberarea locali
tății de sub jugul fascist de că
tre armatele sovietică și românii. 
Cu acest prilej, au fost depuse 
coroane de flori la monumentul 
răscoalei naționale slovace din 
localitate, cinstindu-se în acest 
fel memoria celor 26 de ostași 
sovietici și 41 de militari români 
care au căzut în luptele pentru 
eliberarea orașului.

VIETNAMUL DE SUD. — Membri ai forțelor patriotice citind 
presa locală în pauzele dintre lupte

Conferința asupra Vietnamului

trivit acordurilor de la Geneva 
din 1954, și de a vedea Laosul 
regăsindu-șu pe baza acordurilor 
din 1962, pacea și unitatea națio
nală în neutralitate". Documen
tul consideră că reușita politicii 
de negociere „implică încetarea 
oricărei intervenții străine și res
pectarea suveranității și integri
tății teritoriale a fiecăruia". în 
încheierea declarației se afirma 
că ,,guvernul francez este dispus 
să-și aducă contribuția sa activă 
la această acțiune"

NAȚIUNILE UNITE 2 (Ager
pres). — Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a luat cunoș
tință cu interes de telegramele 
de presă din Paris în urma reu
niunii Consiliului de Miniștri 
care a formulat poziția guvernu
lui francez în favoarea unor ^ne
gocieri lărgite între toate părțile 
interesate pentru stabilirea în în 
treaga Indochină a unei zone de 
neutralitate și pace" — a decla
rat un purtător de cuvînt al 
O.N.U. El a adăugat că U Thant 
așteaptă o comunicare oficială 
din partea guvernului francez în 
această problemă.

WASHINGTON’ 2 (Agerpres) 
— După cum transmite agenția 
U.P.I., oficialități ale guvernului 
S.U.A. au declarat că Statele 
Unite intenționează să ceaiă 
Franței amănunte suplimentare 
înainte de a adopta o poziție de
finitivă asupra propunerii fran
ceze de inițiere a unor negocieri 
între părțile interesate pentru 
neutralizarea întregii Indochine.

Belgiei au avut loc întrevederi 
pe marginea acestei probleme 
și că acestea au fost încuraja
toare.

• MINISTRUL TRANS
PORTURILOR al S.U.A., John 
Volpe, și-a asumat marți res
ponsabilitatea întregului pro
gram american de construire a 
viitorului avion supersonic de 
transport SST. El a anunțat că 
Ministerul Transporturilor se 
va ocupa de acum înainte de 
acest program în locul Agenției 
federale pentru aviație (F.A.A.). 
Volpe a informat, de asemenea, 
că a numit un nou director al 
programului SST în persoana 
fostului pilot de încercare • 
William Magruder.

• AGENȚIA CHINA NOUA 
anunță că Ciu En-lai, premierul 

respectării stricte a drepturilor 
popoarelor sud-vietnamez, laoțian 
și cambodgian de a-și hotărî 
soarta fără amestec străin.

Delegatul Republicii Democra
te Vietnam, Nguyen Minh Vy, 
a susținut la rîndul său dreptul 
poporului din Vietnamul de sud 
la autodeterminare, acuzînd Sta
tele Unite de escaladare a con
flictului în Laos și Cambodgia.

Delegatul american, Philip 
Habib, și șeful delegației adminis
trației de la Saigon, Pham Dang 
Lam, au refuzat, în intervențiile 
lor, să abordeze problemele fun
damentale privind situația din 
Vietnam, aflate pe agenda confe
rinței. Ei s-au limitat să evoce — 
ca și în ședințele anterioare — 
așa-numita chestiune a prizonie
rilor.

R. D. GERMANA. — Macheta clădirii „Casei științelor" (125 m. 
înălțime), care se va construi la Rostock

Infrîngerea rebeliunii

din Sudan
KHARTUM 2 (Agerpres). — 

Guvernul sudanez și-a restabilit 
pe deplin controlul asupra situa
ției din țară, după ce a reprimat, 
cel puțin pentru moment, rebe
liunea mahdistă — scrie cores
pondentul agenției France Presse, 
referindu-se Ia evoluția ultimelo” 
evenimente din Sudan. Insula 
Aba, de pe Nilul Alb, cartierul 
general al rebelilor, a căzut în 
mîinile trupelor guvernamentale 
după mai multe zile de asediu 
și după lupte deosebit de violen
te. Principalii lideri ai insurgen
ților au fost arestați, iar șeful 
rebeliunii, imamul El-Mahdi, con
ducătorul sectei religioase a an-, 
sărilor, a fost ucis în timp ce

Consiliului de Stat al K.P. Chi
neze, va face o vizită în R.P.D. 
Coreeană, la începutul lunii a- 
prilie, la invitația 1 lui Kim Ir 
Sen, președintele Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene.

• JOI DIMINEAȚA au înce
tat lucrul pentru 24 de ore 
100 000 de mineri italieni. Gre
va, sprijinită de organizațiile 
sindicale pe categorie, a fost 
declarată în semn de protest îm
potriva întreruperii tratativelor 
pentru înnoirea contractelor co
lective de muncă.

• LIDERUL MAJORITĂȚII 
democrate în Senatul american. 
Mike Mansfield, s-a pronunțat 
pentru adoptarea de către Con
gres a proiectului de rezoluție 
prezentat de senatorii republi
cani Brooke și Cooper, în care

Manifestări
MOSCOVA 2. — Corespon

dentul Agerpres, L. Duță, trans
mite : în Sala coloanelor a Casei 
sindicatelor din Moscova s-a des
chis joi sesiunea jubiliară a Pre
zidiului Consiliului Mondial al 
Păcii, consacrată împlinirii a 100 
de ani de la nașterea lui V. I. 
Lenin.

Cuvîntul de deschidere a lu-

Orientul 
Apropiat

TEL AVIV 2 (Agerpres). ■— 
Un comunicat militar publicat la 
Tel Aviv anunță că joi, de-a 
lungul liniei de încetare a focu
lui dintre Israel și Siria, au avut 
loc lupte care au durat peste 
șapte ore și jumătate, la ele fiind 
angajate atît aviația cît și arti
leria. în comunicat se menționea
ză că avioanele israeliene au 
bombardat în repetate rînduri 
poziții militare siriene. în urmi 
luptei angajate cu avioanele si
riene au fost doborîte trei apa
rate aparținînd forțelor aeriene 
ale Siriei, iar Israelul a pierdut 
un avion. La Damasc au fost 
confirmate într-un comunicat 
oficial luptele care s-au desfășu
rat, menționîndu-se că șapte a- 
vioane israeliene au fost doborî
te, iar Siria a pierdut două.

BEIRUT 2 (Agerpres). — La 
Beirut a avut loc o reuniune a 
Consiliului de Miniștri libanez, 
în cursul căreia au fost aprobate 
măsurile adoptate recent pentru 
normalizarea situației după inci
dentele petrecute la sfîrșitul 
lunii trecute între organizațiile 
palestiniene și grupuri ale popu
lației libaneze. Noi consultări 
urmează să aibă loc în cursul 
zilei de joi între cele mai înalte 
oficialități libaneze și reprezen
tanți ai organizațiilor palestinie
ne de comando, care acționează 
în Liban. După cum se știe, cele 
două părți s-au angajat reciproc 
să coopereze în vederea respec
tării acordului de la Cairo, pen
tru evitarea unor incidente simi
lare.

încerca să treacă frontiera suda- 
no-etiopiană.

Instaurarea controlului guver
namental asupra insulei Aba este 
ultimul episod al măsurilor de
cretate de către generalul F.1 
Numeiry pentru zdrobirea rebe
liunii menționează agenția citată. 
In această acțiune, guvernul su
danez a primit asigurări de spri
jin din partea Libiei și a R.A.U.. 
ceea ce, scrie corespondentul 
agenției France Presse, reprezin
tă prima manifestare concretă a 
aplicării acordului de la Tripoli, 
încheiat în decembrie anul tre
cut și care are drept scop întări
rea relațiilor de cooperare dintre 
cele trei țări' în toate domeniile.

se cere președintelui Statelor 
Unite să ordone încetarea expe
rimentării și instalării de rache
te strategice ofensive și defen
sive. în cadrul unei conferințe 
de presă, Mike Mansfield a ară
tat că intenționează să supună 
această rezoluție dezbaterii Se
natului înainte de începerea 
convorbirilor de la Viena, de la 
16 aprilie, dintre reprezentanții 
Uniunii Sovietice și S.UtA. pri
vind limitarea armelor strate
gice.

• COMITETUL DE CONDU
CERE al Partidului democrat 
din statul New' York l-a desem
nat pe Arthur Goldberg, fost 
reprezentant permanent al 
S.U.A. la O.N.U., drept candidat 
al său la alegerile pentru postul 
de guvernator al acestui stat. 
Numirea urmează să fie apro
bată și în cadrul alegerilor pre
liminare din cadrul Partidului 
democrat, ce vor avea loc la 23 
iunie a.c. Pentru obținerea în
vestiturii Partidului democrat 
la alegerile de guvernatori mai 
condidează Eugene Nickerson și

la Moscova
crărilor sesiunii a fost rostit de 
scriitorul sovietic Alexandr Kor- 
neiciuk, membru în Prezidiul 
Consiliului Mondial al Păcii. 
După ce a transmis un salut re
prezentanților din numeroase țări 
ale lumii aflați în sală, vorbitorul 
a dat citire mesajului adresat 
participanților la sesiune de Leo
nid Brejnev, Nikolai Podgomîi și 
Alexei Kosîghin.

Președintele Comitetului sovie
tic pentru apărarea păcii, scriito
rul Nikolai Tihonov, a prezentat 
referatul „V. I. Lenin și lupta 
pentru pace a poporului sovietic". 
Apoi, Romesh Chandra (India), 
secretarul general al Consiliului 
Mondial al Păcii, a dezvoltat 
tema „Ideile lui Lenin și miș
carea mondială a partizanilor 
păcii". A mai luat cuvîntul Al
bert Norden, membru al Prezi
diului Consiliului Mondial al 
Păcii.

Delegația din țara noastră care 
participă la lucrări este condusă 
de acad. Gheorghe Mihoc, vice
președinte al Comitetului națio
nal pentru apărarea păcii din Re
publica Socialistă România.★

Joi după-amiază a avut loc în 
sala Teatrului Mare din Mosco
va, sesiunea jubiliară a Adunării 
generale a Academiei de Științe 
a U.R.S.S., consacrată centenaru
lui nașterii lui V. I. Lenin.

în cadrul acestei manifestări, 
Nikolai Podgomîi, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a rostit o cuvîntare în 
care a relevat meritele înaltului 
for științific și sarcinile care îi 
revin în viitor, a dat citire de
cretului Prezidiului Sovietului Su
prem cu privire la decorarea 
Academiei de Științe cu Ordi
nul „Lenin" și a înmînat înalta 
distincție conducerii Academiei.

La sesiunea jubiliară participă, 
în afară de oameni de știință so
vietici, reprezentanți ai vieții ști
ințifice din 15 țări. Delegația ro
mână este condusă de tovarășul 
Miron Nicolescu, președintele A- 
cademiei Republicii Socialiste 
România.

Tulburările din
Irlanda de nord
BELFAST 2 (Agerpres). — 

Miercuri, ciocnirile dintre gru
purile de catolici și protestanți 
din capitala Irlandei de nord au 
luat o asemenea amploare încît, 
pentru a reinstaura calmul, mi
litarii britanici au fost nevoiți să 
utilizeze grenade cu gaze lacri
mogene. Agențiile de presă men
ționează în relatările lor că au 
fost trase focuri de armă. Tot
odată, se relatează că au fost 
înregistrați mai mulți răniți în 
rîndul militarilor britanici.

Incidentele au fost provocate 
de atacul cu pietre și sticle in
cendiare asupra unor mașini mi
litare care patrulau în cartierul 
Springfield. Pentru a reinstaura 
calmul, a fost nevoie- de aduce
rea la fața locului a unui număr 
de 1 000 de militari. Un purtător 
de cuvînt militar caracteriza si
tuația creată drept „serioasă". A 
fost semnalată, de asemenea, 
construirea de baricade pe stră
zile orașului.

Imediat după miezul nopții, 
s-a anunțat ca la Belfast a fost 
instaurată o oarecare acalmie. Cu 
toate acestea, în diverse puncte 
ale orașului, mici grupuri de de
monstranți mai tulburau liniștea 
nopții.

Situația care s-a creat în Irlan
da de nord, ca urmare a tulbu
rărilor din ultimele zile dintre 
catolici și protestanți, se află în 
centrul preocupărilor guvernului 
din Ulster. După ședința de joi 
dimineața a guvernului, la Belfast 

•a avut loc o reuniune a Comi
tetului securității la care au luat 
parte : primul ministru, James 
Chichester Clark, ministrul de 
interne, Eric Porter, generalul 
Ian Freeland, comandantul șef al 
forțelor britanice staționate în 
Irlanda de nord, Arthur Young, 
inspectorul general al poliției. Au 
fost studiate eventualele măsuri 
care ar putea fi luate în cazul 
cînd ciocnirile dintre cele două 
comunități religioase ar crește în 
amploare.

Howard Samuels, oameni de a- 
faceri din New York.

• UN ALT GRUP DE PA- 
TRIOȚI sud-coreeni a fost de
ferit organelor judiciare de că
tre administrația dictatorială 
din Coreea de sud — informea
ză agenția A.C.T.C., citind știri 
provenite din Seul. în urma 
procesului înscenat la tribuna
lul din districtul Chonju, doi 
patrioți sud-coreeni au fost con
damnați la închisoare pe viața, 
iar alți 14 la închisoare pe di
verse termene.

• GUVERNUL INDIEI și-a 
anunțat hotărîrea de a lua sub 
controlul statului importul a 38 
grupe de mărfuri de la data de 
1 aprilie, cînd începe noul exer
cițiu financiar. Importul mărfu
rilor respective se va realiza în 
viitor de către agențiile comer
ciale de stat.

din viata tinEretulai lumii
Revendicări studențești

la Bogota
Columbia cunoaște actualmente o nouă și puternică mișca

re revendicativă studențească. Punctul de pornire l-a constituit 
o grevă generală de 48 de ore, declanșată la 16 martie care a 
cuprins toate centrele universitare columbiene. De atunci acțiu
nile studenților au înregistrat o continuă „escaladare", ajungîn- 
du-se la adunări în incinta facultăților și demonstrații de stra
dă, culminînd cu o demonstrație de protest în fața sediului Mi
nisterului Instrucțiunii.

Descrise ca fiind unele din 
cele mai puternice mișcări stu
dențești cunoscute pînă acum în 
„țara cafelei", acțiunile studen
ților columbieni au fost deter
minate, așa cum relevă infor
mațiile provenite, de grelele 
condiții de viață și învățătură 
ale tineretului studios. „Greva 
și demonstrațiile studenților co- 
lumbieni — notează într-o co
respondență din Bogota coti
dianul vest-german DIE WELT 
— n-au făcut decît să aducă la 
suprafață nemulțumiri care vi
zează lipsa acută de fonduri 
pentru învățămînt și sprijinul 
foarte slab acordat tinerilor de 
condiție socială modestă care 
vor să studieze".

Două recente măsuri guver
namentale au declanșat protes
tul -studențesc : majorarea taxe
lor universitare și proiectele 
de transformare a două uni
versități de stat în universități 
particulare (instituții de învăță

Porto Rico: Tinerii in lupta 
pentru independență

Condamnarea de către 
un tribunal din San Juan 
a tînărului Feliciano Gra- 
pals care, la fel ca sute 
de alți tineri din Porto 
Rico, a refuzat să ser
vească în forțele armate 
nord-americane în semn 
de protest față de războ
iul din Vietnam, a provo
cat un val de indignare 
în întreaga insulă.

Mii de studenți și elevi din 
clasele superioare ale liceelor 
au ieșit în stradă atacînd se
diul serviciului pentru încorpo
rare care funcționează pe lîn- 
gă Universitatea din Porto Rico. 
Peste 3 000 de tineri au partici
pat la un marș de protest, în 
timp ce alți 36 de studenți au 
declarat o grevă a foamei.

Aceasta a fost una din nume
roasele acțiuni ale tineretului 
portorican care se pronunță cu 
tot mai multă hotărîre împotri
va statutului actual al insulei — 
de „stat asociat" S.U.A. în 
fapt, după cum se subliniază în 
cercurile progresiste din Porto 
Rico, teritoriul a devenit „cel 
de-al 51-lea stat al S.U.A.", la 
San Juan și în alte orașe func
ționând filiale ale principalelor 
societăți și concerne nord-ame
ricane, acționînd legile promul
gate în S.U.A., ca și o gamă 
variată de metode represive 
împotriva acelor mișcări sau 
organizații politice ce se pro
nunță în favoarea independen
ței depline.

Printre organizațiile din Por
to Rico care luptă pentru anu
larea actualului statut se află

• AUTORITĂȚILE SUD- 
COREENE au anunțat joi că 
nu vor permite avionului ja
ponez „Boeing 707“ să pără
sească aeroportul din Seul. 
După cum s-a mai anunțat, 
avionul, ce efectua cursa 
Tokio—Fukuoka, a< fost cap
turat la scurt timp după de
colare de 15 studenți japo
nezi înarmați, care au cerut 
comandantului de bord să 
îndrepte aparatul spre Phe
nian. Pretinzînd că se con
formează, pilotul a aterizat 
însă la marginea aeroportu
lui din orașul Seul. Dîndu-și 
seama că au fost induși în 
eroare, studenții i-au imobi
lizat în interiorul avionului 
pe pasageri și pe membrii 
echipajului.

Intre timp, cei 15 stu
denți japonezi au anunțat că 
sînt gata să permită evacua
rea pasagerilor și a membri
lor echipajului în schimbul 
vice-ministrului japonez al 
transporturilor, Shinjiro Ya- 
mamura. 

Epilog la „Procesul 

maimuțelor"
John Scopes, celebrul personaj din cunoscutul „proces al mai

muțelor", a revenit joi Ia clasă, pentru prima oară de la înche
ierea acestui proces, pentru a preda, nu despre originea specii
lor, ci despre poluare și consecințele sale asupra viitorului 
omenirii.

Apariția sa a stîrniț un interes enorm în rîndul elevilor și 
studenților din Nashville. Sala de curs a colegiului Peabody a 
fost arhiplină la prima oră de curs a celebrului geolog Scopes. 
El a fost aplaudat de nenumărate ori în timp ce vorbea despre 
necesitatea combaterii poluării ca singură alternativă a „opri
rii exterminării vieții de pe Pămînt". „Dacă gradul de poluare 
în lume ar fi tot atît de ridicat ca în S.U.A., a afirmat Scopes, 
viața pe Pămînt nu ar putea exista mai mult de trei luni".

După cum se știe, Scopes, acum în vîrstă de 70 de ani, a de
venit celebru ca urmare a așa-zisului „proces al maimuțelor" 
intentat împotriva sa în 1925 la Dayton sub acuzația că a pre
dat elevilor cunoștințe despre teoria lui Darwin privind evolu
ția speciilor. El a fost acuzat, potrivit unei legi locale, și con
damnat la o amendă de 100 de dolari. Procesul a provocat o 
mare vîlvă, fiind considerat una din dramele cele mai răscoli
toare. Cu toate acestea, au trebuit să treacă 22 de ani pînă cînd 
parlamentul statului Tennessee să abroge legea în baza căreia 
fusese condamnat Scopos.

mînt foarte scumpe, cu un pla
fon de taxe necontrolat de stat), 
în declarația Comitetului de ac
țiune studențească din Manga- 
nales se apreciază că aceste 
măsuri vor accentua tendința 
deja vizibilă ca învățămîntul su
perior să devină un lux, lipsin- 
du-i în realitate de posibilitatea 
de a intra în universitate nu 
numai pe copiii lucrătorilor, dar 
și pe mulți dintre cei proveniți 
din păturile mijlocii. De altfel, 
într-un sens mai larg, este sem
nificativ faptul că mișcarea pro
testatară studențească e spriji
nită public de personalități ale 
vieții universitare. Intr-un docu
ment remis recent unei comisii 
parlamentare de anchetă, rec
toratul Universității de stat din 
Bogota semnala că universita
tea columbiană „are un număr 
extrem de redus de locuri 
pentru o societate modernă", că 
ea „este o rămășiță a structu
rilor feudale în secolul XX, în

Federația universitară pentru 
independență și Federația stu
denților pentru independență. 
Ambele s-au situat, întotdeau
na, în fruntea mișcării de opo
ziție față de încercările State
lor Unite de „americanizare" a 
insulei. Cele două organizații 
au desfășurat, de asemenea, o 
vie campanie de protest față 
de încorporarea tinerilor porto- 
ricani în forțele armate ale 
S.U.A. și trimiterea lor în luptă 
împotriva poporului vietnamez.

Recent, a devenit cunoscut 
conținutul unui raport întocmit 
în urma unor audieri consacra
te situației din Porto Rico, ce 
au avut loc în fața subcomite
tului pentru securitatea internă 
a Senatului S.U.A. Potrivit aces
tui document,, depozițiile făcute 
au confirmat intensificarea ac
țiunilor populației portoricane 
împotriva „influenței externe", 
adică a Statelor Unite, exprima
te printr-un însemnat număr de 
acțiuni contra sediilor unor în
treprinderi și societăți nord- 
americane. Senatorii și-au ex
primat preocuparea față de 
„intensificarea sentimentelor în 
favoarea independenței, a pro
pagandei împotriva guvernului 
și a recrutărilor în forțele ar
mate ale S.U.A.", ca și față de 
cererile tot mai numeroase de 
a se acorda mai multe libertăți 
populației portoricane. Unul din 
cei audiați, Alfonso Tarabo- 
chia, membru al subcomitetului, 
a propus o serie de „măsuri" 
pentru contracararea acestor 
tendințe. Astfel, el a recoman
dat intensificarea represiunilor 
împotriva portoricanilor ce se

După catastrofalele
cutremure

In Anatolia apuseana, 
regiune a Turciei atît de 
mult încercată în ultimele 
zile de numeroasele cu
tremure de pămînt, conti
nuă 
vare 
de 
sinistrate împotriva foa
mei, frigului și epidemii
lor.

operațiunile de sal- 
a supraviețuitorilor, 
apărare a populației

Echipele de salvare cautLsub 
dărîmături alți posibili supravie
țuitori ai cataclismului, deși nu
mărul acestora scade din oră în 
oră. Pe drumurile desfundate, 
lungi convoaie de mașini trans
portă spre localitățile lovite de 
cutremur alimente, îmbrăcăminte, 
pături și corturi. Personalul sa
nitar și-a concentrat atenția asu

Columbia" și că „barierele care 
decimează rîndurile celor care 
au dorința și capacitatea de 
a urma o școală superioară pot 
avea urmări dezastruoase asu
pra dezvoltării generale a 
țării".

Principala revendicare a stu
denților este, în acest moment, 
anularea majorărilor de taxe și 
sporirea alocațiilor bugetare 
pentru învățămîntul superior. 
Studenții cer inițierea imediata 
a unui program de construcții 
universitare (se reamintește în 
acest sens că în ultimii ‘cinci 
ani nu s-a mai construit nici o 
sală de cursuri, nici un labora
tor, nici un cămin studențesc), 
într-o scrisoare deschisă adre
sată forurilor guvernamentale, 
studenții din patru universități 
au cerut „o inițiativă guverna
mentală precisă" care să ducă 
într-un timp cît mai scurt la X 
gratuitatea învățămîntului uni- 
versitar.-^

Consecință a greutăților cu 
care sînt confruntate în Colum
bia mase de tineri dornici să 
urmeze învățămîntul superior, 
mișcarea protestatară a studen- 
țimii columbiene se impune a- 
tenției opiniei publice.

EM. RUCAR

pronunță în favoarea indepen
denței, concedierea din slujbele 
de stat a funcționarilor cu stare 
de spirit antia'mericană și lua
rea unor măsuri mai energice 
„împotriva militanfilor de stin
gă ce atentează asupra între
prinderilor comerciale nord- 
americane". Luis Maldonado 
Trinidad, superintendent al 
„Corpului de investigații crimi
nale", despre care se afirmă că 
este un agent al spionajului a- 
merican în Porto Rico, a decla
rat, la rîndul lui, că mișcarea 
porforicană în favoarea inde
pendenței se bucură de spriji
nul unor organizații din S.U.A., 
în special ale acelora ce reu
nesc populația de culoare. Dez
văluirile făcute cu prilejul aces
tor audieri reflectă, în fapt, în
grijorarea crescîndă a autoriiă- 
ților nord-americane din Porto 
Rico față de intensificarea lup
tei pentru independență în 
insulă.
.Dar, așa cum au arătat eve

nimentele ulterioare, măsurile 
represive luate împotriva popu
lației portoricane s-au dovedit 
incapabile să stăvilească creș
terea luptei în favoarea renun
țării la dependența față de 
S.U.A. Iar în primele rînduri ale 
acestor mișcări, la fel ca și în 
trecut, se află tineretul și s' x 
denții din Porto Rico care nu , 
pot să uite că țara lor a fost 
ocupată de S.U.A. în 1898 și 
luptă în continuare pentru afir
marea drepturilor naționale.

P. NICOARĂ

din Turcia
pra împiedicării declanșării unor 
focare de epidemic. Cadavrele 
sînt îngropate rapid, și o vasta 
acțiune de vaccinare este în curs, 
în această privință, ministrul să
nătății și asistenței sociale, Vedat 
Aii Ozkan, a dezmințit miercuri 
seara, la Ankara, zvonurile potri
vit cărora în regiune ar fi izbuc
nit unele focare de epidemie.

La Gediz se depun eforturi 
pentru normalizarea : situației. 
Rețeaua de distribuire a apei po
tabile a fost refăcută, iar cea 
electrică restabilită.

Observatorul seismic din Istan
bul a înregistrat în decurs de 
numai 10 ore 250 mișcări telu
rice cu epicentrul în regiunea 
sinistrată Gediz. Patru dintre a- 
cestea au fost de o intensitate 
apreciabilă (5 grade pe scara 
Richter). Nu se știe dacă aceste 
cutremure au provocat noi pier
deri de vieți omenești. Ministe
rul de Interne al Turciei a anun
țat că, pînă miercuri dimineața, 
an fost scoase de sub dărîmături. 
1067 cadavre. Potrivit aceleiași 
surse, 2 000 răniți grav sînt în • 
grijiți în spitale. Un număr de 
7 755 case au fost distruse sau 
avariate.

• MINISTRUL MEXICAN 
al afacerilor externe, Carrilo 
Flores, a declarat că ministe
rul său studiază în prezent 
dezvăluirile Departamentului 
mexican pentru turism pri
vind faptul că S.U.A. ar ocu
pa în mod ilegal opt insule 
din Marea Caraibilor, care 
fac parte din teritoriul Me
xicului. O dezvăluire asemă
nătoare a fost făcută și de 
ziarul mexican „Excelsior", 
care a precizat că S.U.A. au 
instalat pc aceste insule echi
pament militar ultra mo
dern, incluzînd sisteme ra
dar și rampe dc lansare a 
rachetelor.
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• „FRANȚA dorește să-și reia 
locul său în cadrul Consiliului 
Ministerial al Uniunii Eu
ropei Occidentale*' (U. E. O.), 
a declarat ministrul de externe 
francez, Maurice Schumann, cu 
prilejul unei declarații făcute 
joi la clubul presei străine din 
Paris. EI a precizat că între mi
niștrii de externe ai Franței și


