
HOTĂRlREA
Comitetului Executiv al Comitetului Central

al Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat 
și a Consiliului de Miniștri cu privire la majorarea unor salarii 
tarifare, reducerea și reașezarea impozitului pe salarii și alte venituri

Succesele obținute de oamenii 
muncii din patria noastră în 
înfăptuirea politicii partidului au 
asigurat întărirea și moderni
zarea bazei tehnico-materiale a 
societății noastre socialiste, creș
terea avuției naționale, dezvol
tarea continuă social-economică 
a țării. Prevederile actualului 
cincinal se îndeplinesc și depă
șesc în toate ramurile economiei.

Creșterea venitului național a 
făcut posibilă sporirea atît a fon
dului de acumulare, cît și a fon
dului de consum. Pe baza succe
selor obținute în creșterea pro
ducției de bunuri materiale, în 
dezvoltarea continuă a economiei 
naționale s-au creat condiții pen
tru îmbunătățirea neîntreruptă a 
nivelului de trai material și spi
ritual al celor ce muncesc. Ca 
urmare a creșterii an de an a 
veniturilor salariaților, precum 
și a generalizării în întreaga eco
nomie a noului sistem de salari
zare și a majorării salariilor, se 
îndeplinesc cu succes prevederile 
Congresului al IX-lea cu privire 
la sporirea salariului real în ac
tualul cincinal.

Analiza corelației create între

AL DOILEA COLOCVIU NATIONAL

STUDENȚESC de literatura

imwie 
LA 
exigem

Care sînt preocupările actuale 
ale scriitorilor studenți, ce fel 
de literatură practică ei, ce 
capacitate au in a surprinde cu 
judecăți de valoare specificul 
unei lucrări — iată întrebări la 
care am căutat să ne răspundem 
urmărind lucrările, desfășurate 
pe secții, ale Colocviului Na
țional studențesc de literatură.

LIPSA DE RIGOARE 
A SELECȚIEI

Cu foarte mici excepții (vezi 
premiații), poeziile prezentate în 
cadrul lucrărilor secției de poe
zie s-au menținut la un nivel 
mediocru, dovedind, nu arar, o 
flagrantă lipsă de înzestrare. 
Credem însă că ar fi exis
tat posibilitatea efectivă de a nu 
fi puși in situația de a asculta 
uneori compuneri școlărești, al-

La solicitarea redactori
lor noștri, cîjiva membri 
oi juriilor au răspuns la 
trei intrebări ale redac
ției. Răspunsurile tovară
șilor NICOLAE MANO- 
LESCU, DUMITRU MICU. 
ION POP și AL PIRU sînt 
publicate in pag. a IV-a.

teori prețiozități care frizează 
ridicolul. „Cu ce-o să mă 
scobesc în urechi ?“ — mur
mura patetic un poet . din 
Constanța și propoziția ni se 
pare într-un fel edificatoare 
pentru zona preocupărilor mi
nore in care au cantonat o bună 
parte din poeziile poeților pre- 
zenți la colocviu. într-un ase
menea context apariția unor 
poeți de certă vocație (Adrian. 
Popescu, Gheorghe Diaconu) a 
avut rolul de a sublinia și mai 
mult necesitatea, care ni se pare 
că ar fi trebuit să se impună, 
a unei selecții riguroase preala
bile a lucrărilor prezentate.

Lucrurile s-au prezentat, în

GR1GORE ARBORE 
NICOLAE BALTAG 
SEBASTIAN COSTIN
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salariile diferitelor categorii de 
angajați, pe baza generalizării 
noului sistem de salarizare, a re
levat necesitatea majorării sala
riilor mici pentru a se asigura 
un raport mai rațional între ve
niturile oamenilor muncii, apli
carea tot mai fermă în viața 
noastră socială a principiilor echi
tății socialiste. Posibilitatea adop
tării acestor măsuri s-a creat ca 
urmare a rezultatelor dobîndite 
în creșterea producției și produc
tivității muncii, în sporirea efi
cienței întregii activități econo
mice.

Totodată, înfăptuirea consec
ventă a politicii de dreptate și 
echitate socială a partidului și 
statului face necesară îmbunătă
țirea sistemului de așezare a im
pozitului, pe baza principiului 
progresivității, în raport cu ve
niturile realizate.

Pe aceste căi se va asigura o 
nouă ridicare a nivelului de via
ță a salariaților cu venituri mai 
reduse, o mai justă aplicare a 
principiului socialist de repartiție.

Ținînd seama de cele de mai 
sus, Comitetul Executiv al Comi
tetului Central al P.C.R., Consi

La cooperativa agricolă din comuna Bradul de Sus, tinerii mecanizatori Marin Pantilă și llie 
Ioniță — au însămînțat, ieri, cu porumb, 30 hectare. Astă seară se va încheia lucrarea 

Foto : C. CIOBOATA

Efectul stimulator al întrecerii dintre organizațiile județene ale U.T.C. se măsoară prin

DIMENSIUNEA
FAPTELOR

LIVIU DERBAN
prim-secretar al Comitetului județean Arad al U.T.C.

Primele patru luni din acest 
an au însemnat pentru tineretul 
din județul Arad o perioadă de 
muncă susținută, desfășurată in
tens în sprijinul îndeplinirii cu 
succes a sarcinilor care revin în
treprinderilor industriale și agri
cole, celorlalte unități economi
ce arădane. Pentru a ilustra a- 
ceste eforturi am putea recurge 
la cifrele de bilanț cu care co
lectivele de muncă ale județului 
se prezintă acum, în pragul săr
bătoririi zilei de 1 Mai, putem 
face apel la datele de sinteză 
prezente pe graficul întrecerii 
socialiste în unitățile productive, 
în secții, în ateliere. Găsim însă 
mai nimerit să folosim un asțfel 
de prilej pentru a ne confrunta 
cu propriile angajamente, să mă
surăm gradul de înfăptuire a di
recțiilor stabilite de organizațiile 
U.T.C. în amplificarea rolului lor 
educativ prin muncă și pentru 
munbă. Cu atît mai mult cu cît 
măsurile stabilite — răspunsul 
concret al uteciștilor noștri la 
chemările lansate la întrecere de 
organizațiile județului Prahova, 
Caraș-Severin și Teleorman — au 
în vedere participarea sporită a 
tuturor tinerilor la înfăptuirea u-• ••••••••

O crasă lipsă 

de responsabilitate sub 

paravanul unei justificări:

„Eu am executat 
ce mi s-a spus*

Elena Predescu a fost anga
jată la fosta fabrică „Elastic* 
(acum Uzina de piese auto Si
biu) și repartizată la secția gal
vanizare cu aproape trei ani în 
utrnd. La angajarea ei nimeni 
n-a avut nimic de obiectat deși 
Elena Predescu abia împlinise 
șaisprezece ani și mediul de la 
această secție conținea impuri
tăți, deși prin recomandări spe
ciale ale ministerelor sănătății 

liul de Stat și Consiliul de Mi
niștri hotărăsc :

1. Cu începere de la 1 mai

(Continuare în pag. a V-a) 

ÎN PATRU ZILEÎNSĂMlNȚATUL PORUMBULUI VA FI ÎNCHEIAT!

nui program de activitate econo
mică mobilizator, superior, prin 
prevederile sale, anilor prece- 
denți.

încă de la început țin să men
ționez efectul, pozitiv exercitat a- 
supra tinerilor de prezența lor ,1a 
dezbaterea cifrelor de plan, mo
ment care a reușit să de
pășească simplul caracter de in
formare, ca salariați ai unei în
treprinderi, cu ceea ce au de fă
cut în anul acesta. Participînd di
rect la elaborarea și definitiva
rea sarcinilor de plan, avînd po
sibilitatea să exprime direct ceea 
ce gîndesc, legat de modalitățile 
concrete pentru materializarea 
sarcinilor, pentru optimizarea re
zultatelor în colectivul lor de 
muncă, tinerii au înțeles ce sar
cini de răspundere le revin, cît 
de mari trebuie să fie eforturile 
care se cer depuse în acest sens, 
eforturi care îi privesc nemijlocit. 
Programele proprii de activități 
stabilite de fiecare organizație 
U.T.C. în parte au căutat tocmai 
sa asocieze cît mai cuprinzător 
acțiunile concrete în sprijinul 
realizării sarcinilor de plan.

(Continuare în pag. a V-a) 

și muncii se recomandă evita
rea, în cazul adolescenților, a 
unor medii sau activități ce ar 
putea impieta dezvoltarea ar
monioasă a organismului aces
tora, deși cei care au angaiat-o 
cunoșteau aceste recomandări, 
deși... Obiecțiunile au apărut 
ceva mai tîrziu. La intervenția 
energică a fostului inginer șef 
al fabricii „Elastic*, după opt 
luni de la angajare, Elena Pre

Proletari din toate tarile, uniți-vă!
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descu este mutată în alt loc da 
muncă unde se califică lăcătuș. 
Dar este retrimisă, scurt timp 
după aceea, din nou la secția 
galvanizare pentru numai două 
săptămîni. Se îmbolnăvește, este 
dusă la spital direct la secția 
reanimare. Se reface, revine la 
uzină, i se recomandă să nu mai 
lucreze în medii cu noxe dar 
nici de astă dată lecomandarea 
nu este luată în considerație. Si 

Străbatem ogoarele argeșene. 
Nici condițiile atmosferice și 
nici umiditatea excesivă a solu
lui nu mai constituie obstacole 
în calea executării în cele mai 
bune concjiții a lucrărilor de 
primăvară. Dintr-un hotar în 
altul al județului, în fiecare 
uhitate- întîlnești chiar din pri
mele ceasuri ale dimineții sute 
și sute .de oameni. lucrînd cu o 
încordare, deosebită, tractoare 
într-o ordine strictă executînd 
discuitul, nivelatul și semănatul. 
Peste tot solicitarea este maxi
mă. Și nici nu poate fi altfel 
din moment ce lucrările din le- 
gumicultură permanentizează 
pentru hectar cel puțin zece oa
meni, iar săpatul viilor și plan
tatul butașilor se află în plină 
desfășurare ; din moment ce 
strădania de a limita pierderile 
pricinuite de atacul dăunătorilor 
înseamnă sute de tone substanțe 
insectofungicide folosite zilnic, 
iar semănatul porumbului abia 
de s-a executat pe jumătate din 
cele 42 290 hectare planificate.

Se înțelege că în aceste zile 
executarea operativă și la un 
nivel calitativ a lucrărilor agri
cole de campanie constituie pro
gramul de muncă pentru toți 
tinerii țărani cooperatori și- me
canizatori ' din județ. L,a coo
perativa agricolă din Leordeni, 
de pildă, toate cele 14 tractoare, 
deservite numai de către . tineri, 
lucrau sub îndrumarea directă 
a inginerului-șer -fen Iordă- 
nescu. Aici, ca urmare a unei

COMUNICAT

La invitația președintelui 
Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Zam
bia, Kenneth David Kaun- 
da, împreună cu soția, va 
face o vizită oficială în Ro
mânia între 11 și 15 mai 
1970.

începe astfel să se nască cazul 
Elenei Predescu.

Nu are rost să refacem aici în
tregul traseu pe care l-a străbă
tut, deși simpla lecturare a or
dinelor de transfer ar fi edifi
catoare. De ajuns să spunem că, 
în urma acestor dese transferuri, 
Elena Predescu a fost internată 
de șase ori în spital. Și de tot 
atîtea ori medicii au recoman
dat „funcționarea intr-un me

Raid- 
anchetă 

în județul
Argeș

bune organizări a muncii se a- 
vansează cu o viteză zilnică 
constantă de 80 de hectare la 
pregătirea terenului și 70 la în- 
sămînțat. „încă două zile și în
cheiem lucrarea, — ne asigură 
tinărul inginer-șef. Și, continua 
dumnealui, meritul revine în 
primul rind mecanizatorilor, lui 
Grigore Stoica, Ion Despa, Ni- 
colae Voicu, Nicolae Sîrboiu, 
Constantin Popa, Valeriu Nichi- 
for, Ion Ciobanu și celorlalți 
care nici un moment n-au abdi
cat de la hotărîrea de a munci 
cu maximă grijă pentru calitate 
și de a rămîne în eîmp de la 
orele 6 dimineața și pînă către 
12 noaptea. O săptămînă de 
efort...". La cîteva sute de me
tri, utecistul Ion Popescu exe-

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a V-a)

SECRETARUL UTC
Bea cu_

1000 de 

colegi

Pe Adina Gherdan am 
cunoscut-o la o adunare 
U.T.C. Nu era o adunare 
obișnuită și nici ea nu se 
afla într-o situație care să-i 
fie pe deplin favorabilă. 
Conducea adunarea în ca
litate de secretară^ a comi
tetului U.T.C., și atitudi
nea ei depășea ceea ce o- 
bișnuit numim intransi
gență, atingînd -hotarele 
asprimii. Atunci, pe ioc, 
am căutat o explicație. Da, 
Îjoate fata avea dreptate : 
a adunare fuseseră convo- 

cați toți elevii corigenți în 
trimestrul I, recordmenii 
absențelor nemotivate, cei 
cu note scăzute la purtare 
— într-un cuvînt, cei cer
tați cu disciplina. Sigur că 
n-aveau ce căuta aici blîn-

Institutul politehnic Timi

șoara — Studenții anu

lui II de la secția subin- 

gineri în timpul orelor de 

laborator la exploatarea 

mașinilor-unelte

diu compatibil cu boala con
tractată, cu sensibilizarea între
gului organism*. Dar Elena Pre
descu a continuat, cu o mică 
întrerupere, să lucreze acolo un
de sănătatea îi era în primejdie, 
lată explicațiile ce ni s-au dat 
ca argument la neîndeplinirea

NICOLAE ADAM

(Continuare în pag. a V-a)

AMFITEA TRELE
PRIMĂ VERII

Sîmbătă și duminică, reporterii noștri au fost prezenți 

în parcuri, pe stadioane, pe estrade, pretutindeni unde 

organizațiile U.T.C. au dat semnalul de începere al ACTI

VITĂȚILOR ÎN AER LIBER. Sub soarele cald al primă

verii, tinerii au participat la acțiuni de muncă voluntar- 

patriotică, la manifestări culturale, distractive, sportive și 

turistice. CITIȚI IN PAGINA A III-A REPORTAJUL 

NOSTRU DIN „AMFITEATRELE PRIMAVERII“.

dețea și înțelegerea, cei 
prezenți erau uteciști și în
călcaseră grav îndatorirea 
fundamentală a utecistului- 
elev. în cazul de față, înțe
legerea și blîndețea pu
teau deveni aliați ai chiu
lului, ai indisciplinei. Era 
de acceptat deci asprimea 
cu care judeca. Și totuși, 
nu mă împăcăm cu ideea 
că secretara U.T.C., colegă 
în viața de toate zilele cu 
toții elevii, deci și cu cei 
prezenți acolo, poate fi în- 
tr-atît de severă îneît să 
nu lase să răzbată în voce 
și atitudine nici o undă de 
căldură. Dar ceea ce mi

MARIETA VIDRAȘCU

‘Continuare în pag. a 11-a)

COLECTIVITATE
Șl INDIVIDUALITATE

AUREL DRAGOȘ MUNTEANU

Salvador de Madariaga credea 
că una dintre antinomiile cele 
mai semnificative ale epocii ac
tuale apare în conflictul dintre 
individualismul extrem și prac
ticile totalitare ale comunități
lor organizate. Poate că specu
lația eseistului spaniol să fie 
exagerată și cartea pe care a 
consacrat-o acestei probleme. în 
preajma celui de al doilea răz
boi mondial, să pară astăzi de
pășită, important mi se pare 
totuși că societatea modernă se 
află confruntată și în anii noș
tri cu fenomene de anarhie — 
justificate abil din punct de ve
dere teoretic — cu forme de 
hipertrofie a individualității 
care impietează asupra interesu
lui general și tinde chiar să 
transgreseze normele colectivi
tății. Din punct de vedere social, 
problema nu a existat, de pildă, 
în democrațiile antice. Cetățile 
grecești erau, fără îndoială, se
vere, legislația lor nu admitea

PRIMIRE
LA PREȘEDINTELE

CONSILIULUI
DE MINIȘTRI

Președintele Consiliului <4* 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit marți la a- 
miază, la Predeal, pe minis
trul afacerilor externe al Is- 
landei, Emil Jonsson.

Au participat Corneliu Mă- 
nesciL ministrul afacerilor ex
terne. Vasile Gliga, adjunct «1 
ministrului afacerilor externe, 
Vasile Pu-ngan, ambasadorul 
României în Islanda.

Au fost de față Petu-r Thor- 
steinsson, secretar general al 
Ministerului Afacerilor Exter
ne al Islandei și Oddur Gud- 
jonsson, ambasadorul Tslandei 
în România.

în cadrul întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră de cordialitate, au fost dis
cutate probleme referitoare la 
dezvoltarea în continuare a re
lațiilor dintre România si Is
landa, exprimîndu-se dorința 
ca raporturile de colaborare 
economică și cultural-științifi- 
că dintre cele două țări să 
înregistreze noi progrese.

Totodată, s-a făcut un 
schimb util de păreri asupra 
unor probleme actuale ale si
tuației internaționale.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al României a reținut 
pe ministrul islandez la de
jun.

nici o știrbire a interesului ge
neral. Teoretic, individul nici 
nu exista, numai corpul social, 
numai organismul colectiv avea 
„ființă, se constituia în lumina 
meditației esențiale. Teoretic, 
pentru câ practic, democrația 
ateniană ignora pe sclav, pentru 
noi, om. Cetățeanul atenian în
țelegea că numai coeziunea adîn- 
că a societății din care făcea 
parte, numai independența și 
forța ei sînt capabile să asigure 
expansiunea individuală, reali
zarea sa, împlinirea supremă a 
calităților sale. Conceptul de ce
tățean își găsește la Atena pri
ma sa întruchipare, el presupu
nea. firește. în mod ideal numai, 
adeziunea liberă a omului la le
gile comunității, dăruirea sa 
față de cauza generală. Obliga
țiile cetățenești erau conside
rate firești, cum era și sacrifi-

( Continuare în pag. a IV-a)
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Pasionanta olimpiadă școlară de fizică

• Faza pe țară — fizică: 
310; chimie: 691

• Total premianji — 
zică : 67; chimie: 150.

Cum se spune, zarurile au 
fost aruncate. Le-a venit rîn- 
dul fizicienilor și chimiști- 
Jor. Numai că, n-a fost vorba 
de zaruri^ de noroc, ci de cu 
totul altceva. De acea pasiu
ne pentru un joc al inteli
genței, de o adevărată înro
bire într-ale niuncii școlare 
in general și a unei discipli
ne anume, in speciai — In 
cazul de față, fizica ori chi
mia.

Am asistat la festivitatea 
de premiere, ieri, în sala 
Liceului „Mihai Viteazul". 
Pe podium au urcat cei mai 
buni. Și au fost mulți. Ne 
pare extrem dc rău că, anul 
acesta, din motive de spațiu, 
nu putem să-i onorăm pe 
toți. Pentru portretul colec
tiv al premianților, i-am ales 
doar pe cei distinși cu pre
miul întîi. îi delegăm să-i 
reprezinte pe toți ceilalți 
care s-au bucurat de o dis
tincție ori ...au fost triști 
pentru că, de data aceasta, 
au ratat.

Așadar, să precizăm, pe 
cine reprezintă.

în primul rînd, se repre
zintă pe ei înșiși, ca elevi și 
reprezintă liceul în care în
vață, 
mint
După cum preciza academi
cianul Teodor Ionescu, pre
ședintele Societății de fizică 
și matematică,^ei, ca și cei
lalți deținători ai premiilor 
și mențiunilor, s-au detașat 
prin rezolvarea magistrală a 
unor probleme cu un grad

• CȘi
• Faza locala — fizică . 

17183; chimie: 15 795

chimie și-a desemnat laureații

• Faza județeană — fi
zică : 3 828 ; chimie : 
3 860

CIFRE SEMNIFICATIVE

a X-a ;

NADEJDA PROTOPOPOV, Li
ceul „Nicolae Bălcescu" — 
București — premiul I, fizică, 
clasa

ANCA LAZAR, Liceul „Gheor
ghe Lazăr" — București, pre
miul I, chimie, clasa a X-a ;

ALEXANDRU DINI
3 — Constanța, premiul I, fi
zică, clasa a X-a ;

TEODOR DUMITRESCU, 
ceul „Nicolae Bălcescu" -- 
București, premiul I, fizică, 
clasa a Xl-a ;

de dificultate, prin 
elegante și originale.

ridicat 
soluții .
Recunoaștem, e un merit cu 
totul deosebit. Să fii capabil 
să dai asemenea soluții la 
vîrsta aceasta și la un con
curs al elitei școlare, nu este 
un fapt oarecare.

Apoi, îi reprezintă pe toți 
cei peste o mie de finaliști : 
pe cei 67 fizicieni distinși cu 
premii și mențiuni, pe cei 
150 chimiști deținători ai ace
lorași trofee.

Iși reprezintă profesorii 
care, timp de două zile de 
cojpcurs, le-au ținut 
strînși, după ce ani 
i-au pregătit cu

10 ORE LA 
TEHNIC-CLUB REȚEAUA Șl PROFILUL 

ȘCOLILOR PROFESIONALE„O să vă mirați, poa'te că — 
deși locuiesc în sectorul I — îmi 
petrec timpul liber în sectorul 
V, la Tehnie-Club. Să nu cre
deți că n-am fost și la cluburile 
jnai apropiate de mine. Dar aici 
mă simt mai bine, e mai multă 
tinerețe". Noua mea cunoștință 
se numește Mihai Mocanu și este 
sergent maior într-o unitate din 
București. Intr-o formă sau alta, 
Valentina Mînăstireanu de la 
Fabrica de ciocolată. Marin Ba
dea de ia UREMOAS și alți 
tineri au exprimat aceeași idee : 
aici se simt bine. Mărturisesc 
că această senzație am încerca
t-o petrecînd în zilele de sîmbă- 
tă și duminică 10 ore în mijlo- 
oul a peste 1 200 de tineri.

Discut ou Alexandru Boțea, 
directorul clubului și cu tînăra 
metodistă Coca Manolescu. îmi 
spun că la finele fiecărei săp- 
tămîni clubul este foarte solici
tat, că vin tineri din toate sec
toarele municipiului. Mă conving 
„pe viu" că ceea ce atrage este 
diversificarea programului, mo
dul cum sînt organizate aceste 
seri. Sîmbătă. de exemplu, am 
urmărit repetiția spectacolului 
„Start spre constelația veseliei44, 
am aplaudat din toată inima pe 
talentata actriță și interpreta de 
muzică ușoară Filomela Călin și 
pe actorul Ion Gheorghe Arcu- 
deanu de la Teatrul „Ion Crean
gă44. Am urmărit, cu același in
teres,, secvențe din filmul „Pe 
poteci de munte44, concursul ful
ger „Recunoașteți melodia și 
autorul?", monologul lui . Con
stantin Mihai intitulat, „Sîmbu- 
rele". .

Am reținut faptul că cei mai 
mulți tineri se cunosc între ei, 
sînt prieteni. Rîd, glumesc, dan
sează?" Nici urmă de stingherea
lă. între ei, ca de obicei, se află 
doi secretari ai comitetului 
U.T.Q. de sector, tovarășii 
Gheorghe Dima și George Cîrs- 
toiu. Tinerii îi cunosc. îi simt 
apropiați și asta mi se pare 
foarte important. Apropo de 
exemplul personal...

Zece ore de veselie, 
toare mi 
din sală, 
rezolva, 
diul" se 
parc...

ÎNVĂȚĂMlNTUL DE ZI T

JUDEȚUL DÎMBOVIȚA
ȘCOALA PROFESIONALA. TÎRGOVIȘTE. str. Lt. Stancu, 

nr. 35. Telefon 1.17.92. (Pe lingă Uzina de utilaj petrolier — Tir- 
goviște a Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini).

— Frezor-rabotor-mortezor ; lăcătuș mecanic industria cons
trucțiilor de mașini ; strungar; termi9t-tratamentist; turnător- 
formator ; sculer matrițer.

ȘCOALA PROFESIONALA. TÎRGOVIȘTE. B-dul Castanilor, 
nr. 70. (Pe lingă Grupul industrial pentru foraj și extracția ți
țeiului — Ploiești al Ministerului Petrolului).

— Sondor foraj-extracție ; operator la extracția, transportul și 
tratarea țițeiului și gazelor ; lăcătuș-mecanic foraj-extracție ; 
electrician de întreținere și reparații ; sudor.

ȘCOALA PROFESIONALĂ. TÎRGOVIȘTE. str. Popescu Pir- 
van, nr. 12. Țelefon 11.59. (Pe lingă întreprinderea transporturi 
auto — Ploiești a Ministerului Transporturilor).

— Lăcătuș mecanic auto-moto.
ȘCOALA PROFESIONALA. FIENI, Telefon Pucioasa 14. (Pe 

lingă Fabrica de ciment — Fieni a Ministerului Industriei Ma
terialelor de Construcții). <

— Electrician în 'construcții și instalații industriale ; lăcătuș- 
mecanic în industria materialelor de construcții.

MARCEL VLAD, Liceul „Gheor- 
ghe Șincai" — Baia Mare, pre
miul I, chimie, clasa a Xl-a ;

ȘTEFAN SZEDLACSEK, Liceul 
„Papiu llarian** — Tirgu Mu
reș, premiul I, chimie, clasa 
a Xl-a :

ȘCOALA PROFESIONALĂ, MORENI, str. V. I. Lenin, nr. 46. 
(Pe lingă Grupul industrial pentru foraj și extracția țițeiului — 
Ploiești — Schela Moreni a Ministerului Petrolului).

— Operator la extracția, transportul și tratarea țițeiului și ga
zelor ; sudor ; strungar ; cazangiu ; sondor foraj-extracție.

ȘCOALA PROFESIONALA, GĂIEȘTI, str. Argeșului, nr. 2. 
Ministerul Agriculturii și Silviculturii.

Mecanic agricol.

ȘCOALA PROFESIONALĂ, NWT, str. Gării, nr. 2. Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii.

pumnii 
și ani 

__  r._«___ . „ migală, 
transinițîndu-le plăcerea de a 
învăța și ajutîndu-i să 
descopere pe ei înșiși.

Reprezintă o generație de 
elevi care, în'majoritatea co- 
vîrsitoare. dovedește o maro 
poftă de învățătură, se luptă 
cu ea însăși pentru a se de
păși continuu.

O remarca specială: Liceul 
„Nicolae Bălcescu" din Bucu
rești are trei premianți 
Liceul „Papiu llarian" 
Tîrgul Mureș doi elevi dis
tinși cu premii întîi. Toată 
lauda !

Alăturăm premiilor și feli
citărilor primite de acum, 
felicitările noastre și promi
siunea că vom reveni amplu 
asupra unor aspecte ce 
detașat în ediția 1970 a 
cursurilor școlare.

Mecanic agricol.

se
VLADIMIR GHEORGHIU

ceul „Nicolae Bălcescu
București, premiul I, fizică, 
clasa a Xl-a :

Reprezintă și nu dez- 
v , timpurie pasiune.

Liceul 
Sibiu, 

a

IOAN APOSTOL, Liceul „Vasile 
Alecsandri44 — Galați, premiul 
I, fizică, clasa a XlI-a ;

DRAGOȘ FALIE, Liceul „Petru 
Groza“ — București, premiul 
I, fizică, clasa a XlI-a ;

MERCUREAN, 
„Gheorghe Lazăr“ — 
premiul I, chimie, clasa 
XlI-a ;

BĂNUIALA ; rulează la Sala 
Palatului (orele 17,15; 20,15); Patria 
(orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30).

... SA UCIZI O PASARE CÎNTA- 
TOARE ; rulează la Republica 
(orele 10 ; 12,45 ; 15,30 ; 18,15 ; 21) ; 
Luceafărul (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 
16 ; 18.30 : 21).

O ÎNTÎMPLARE . ridează la Ca
pitol (orele 9,45 ; 12 ; 14.15 ; 16,30 ; 
18.45 ; 21).

RĂZBUNĂTORUL : rulează la 
București (orele 8,30 ; 10,30 ; 12,30 ;
14.30 ; 16.45 : 19 ; 21) ; Favorit " 
rele 15.30 : 18 . 20.30).

IUBITA LUI GRAMIN1A : 
lează la Festival
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 
rele 9,15 ; 11.30 :
20.30) .

CU MINE NU, 
lează la Victoria .
13.30 ; 16 ; 18.30 ; 20.45).

NU FU TRIST ; rulează la Cen
tral (orele 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20.45).

TN FIECARE SEARA LA ORA 
11 ; rulează la Lumina ‘ ’
9.30-15,30 în continuare ;
20.30) .

ASTERIX ȘI CLEOPATRA : ru
lează la Doina (orele 11.30 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30) ; Grivița (orele 
16 ; 13,15 ; 20,30) ; Flamura (orele 
11 . 17 . 19,30).

PICIOARE LUNGI. DEGETE 
LUNGI : rulează la Feroviar lo
vele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21) ; 
“ ............................................... 13,30 ;

(orele
18.15 :
11.15 ;

CO

ru-
11 î 
(o-

(orele 8,45 ;
21) ; Modern
13.45 : 16 ; 18,15 ;

LOANA : rulează la Buzești (o- 
rele 15,30 ; 18 ; 20,30).

REPUBLICA FETELOR : rulea
ză la Dacia (orele 8,30-15,30 în 
continuare ; 17,45 ; 20,15).

COLONIA LANFIERI : rulează 
la Bucegi (orele 16 ; 18,15 ; 20,30).

PĂCATUL DRAGOSTEI :
' leazâ'' la

20,15).
MOLL

Giulești ...
Arta (orele x5,15 ; 17,45 ; 20.15).

MIREASA ERA ÎN NEGRU : ru
lează la Cotroceni (orele 15,30 ;
17.45 ; 20) ; Volga (orele 16 ; 18,15 ; 
20,30).

SPLENDOARE IN IARBA : ru
lează la Floreasca (orele 15 ; 
17,30 ; 20.30) ; Aurora (orele 9.15 ;
11.45 ; 15,30 ; 18 ; 20.30) ; Tomis (o- 
rele 9,30-14,30 în continuare : 17,30 ; 
20,30).

DOMNIȘOARA DOCTOR : ru
lează la Miorița (orele 15 ; 17,30 ; 
20) .v

CÎND SE ARATA CUCUVEA
UA : rulegză la Viitorul Xorele 
18).

FUGA BUÎESTRAȘULUI ru
lează la Viitorul (orele 20,15).

FECIOARA CARE-MI PLACE : 
rulează la Munca (orele 16 ; 18 ; 
20).

LA NORD PRIN NORD-VEST : 
rulează la Vitan (orele 15.30 ; 19).

ROLLS-ROYCE-UL GALBEN : 
rulează la Progresul (orele 15,30 ; 
18 ; 20,15).

O CHESTIUNE DE ONOARE ; 
rulează la Unirea (orele 15.30 ; 
18 , 20,15).

GALILELO GALILEI : rulează 
la Ferentari (orele 15,30 ; 18 ;
20,30).

SHERLOCK HOLMES : rulează 
la Pacea (orele 16,45 ; 19,15).

VIRlDlANA ; rulează la Crîn- 
gași (orele 17 ; 19,30).

__ ____________ ru-
Lira (orele 15.30 ; 18 ;

FLANDERS . rulează la 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,30) ;

ȘCOALA PROFESIONALA, TITU, s*r. Gării, nr. 2. Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii.

__  . Obosi- 
s-a părut doar căldura 
Dar acest lucru se. va 

Peste ctîeva zile, „se- 
mută pe terasă și-n

LIDIA POPESCU

(Urmare din pag. 1)

Mecanic agricol.

ȘCOALA PROFESIONALĂ SANITARA^ TÎRGOVIȘTE. 
str. Poet Grigore Alexandrescu, nr. 22. Telefon 1.14.74. Consiliul 
popular județean.

via MALA ; rulează la Popu
lar (orele 15,30 ; 18 ; 20.15).

ULTIMA LUNA DE TOAMNA : 
rulează la Cosmos (orele 16 ; 19).

PARADA COMEDIEI : (Stan și 
Bran) rulează la Cinemateca — 
Sala Union (orele 10; 12; 14).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE rulează la Timpuri 
Noi (orele 9-21 în continuare).

MIERCURI, 29 APRILIE 1970
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BORDURI ȘCOLARE 
LA JUBILIARUL

BEETHOVEN

școlar confirmă că uteciștii s-au 
orientat bine. Cîteva inițiative 
mai deosebite : un supliment al 
revistei „PheniX" valoros în sine 
și aflat deja la al treilea număr, 
a sondat interesele și preferințe
le elevilor și a conturat direcții 
unde se simțea nevoia interven
ției organizației U.T.C. : orienta
rea , profesională, valorificarea 
timpului liber, cultivarea intere
sului pentru teatru. Rezultatele 
anchetei s-au concretizat pînă în 
prezent într-un... club al elevi
lor liceului.

— E foarte important pentru 
noi, explică Adina Gherdan, ca 
acest club să trăiască o Diată a 
să proprie. 11 consider un mijloc 
de â stbiiăbaxpptjca unor colegi 
care confunda organizația noas
tră cu ședințele și muștruluiaki 
pentru note proaste. Vrem ca în 
jurul clubului să se adune tot 
mai mulți uteciști, ca aici să gă
sească activități pe plac, ca aici 
să ne distrăm și să ne instruim 
după orele de școală. Ni-l ame
najăm singuri, ne conducem sin
guri, ne concepem singuri pro
gramul.

— Și ce măi e important pen
tru viața organizației voastre în 
Trimestrul Care începe ?

— Să păstrăm ritmul imprimat 
pînă acum, la învățătură șt, în 
general, să nu ne trecem cu ve
derea lipsurile, chiar cele apa
rent mărunte^ ca să nu capete 
proporții...

...Nu s-a dezmințit pînă la 
sfîrșit.

Aceasta C secretara comitetului 
U.T.C. al Liceului „Mihail Sado- 
veanu“ din București.

puterile în regie; a fost aleasă se
cretara comitetului U.T.C. și con
sideră că munca aceasta grea i-a 
conturat calități nebănuite : spi
rit organizatoric, capacitatea de a 
face mult într-un timp limitat, 
înțelegerea politică a evenimen
telor cărora le e martoră.

Care era Adina cea adevăra
tă ? Fata aceasta plină de far
mec, sau secretara aspră, a cărei 
voce și atitudine mi s-au părut 
inflexibile ?

— Dar sînt una și aceeași — 
m-a lămurit ea, puțin ironic. De 
la mama și de la... schif mi se

părut de-a dreptul cu
rios a fost că nimeni n-a pro
testat, toți cei care au luat cu- 
vîntul s-au judecat cu aceeași as
prime, împrumutînd parcă tonul 
secretarei. Am 
mine că, deși 
general bine 
după efectul 
m-am convins 
s-o cunosc mai bine pe Adina 
Gherdan, să înțeleg dacă bare
mul moral după care își judeca 
colegii, un barem deloc ușor de 1 
respectat, îi este la rîndu-i pro
priu, sau a fost confecționat spe
cial pentru ședidțâ?' ț

Și ne-ăm întîlnit îritr-d zi de 
vacanță, la sediul U.T.C. al li
ceului. Am rămas/ surprinsă : o 
fată înaltă și suplă, pieptănată 
cuminte, cu părul strîns pe cea
fă, abordînd unul din, cele mai 
cuceritoare zîmbete pe care le 
cunosc, m-a întîmpinat plină de 
căldură. Am început sa vorbim 
și am aflat așa, fără prea multe 
insistențe, că e prietenă ,„cu tot 
liceur cu sora și cu fratele ei, 
cu mama și cu tata. Am vorbit 
despre viitorul său și-despre or
ganizația U.T.C., despre școală 
și note, despre fizică și despre 
regia de teatru, despre sport și 
cărți. Pentru că viața Adinei im
plică toate acestea : este o bună 
elevă a clasei a Xl-a D reală 
și, de doi ani la rînd, vicecam- 
pioană a țării la schif ; o pasio
nează fizica și s-a gîndit la o ca
rieră de fizician, dar... o pasio
nează și teatrul, și-și va încerca

convenit atunci cu 
adunarea a fost în 
venită (mai ales 
ei, aflat ulterior, 
definitiv), trebuie ELEVA

Cunoscuta sală rotundă a Ate
neului Român a găzduit luni sea
ra concertul simfonic dedicat lui 
Beethoven, susținut de orchestra 
și corul Liceului de muzică nr. 1 
din București. Am întîlnit, cu a- 
cest prilej, cițlva studenți ai Con
servatorului care veniseră să 
culte și să aplaude pe colegii lor 
adolescenți. în cei douăzeci 
ani de existență, sărbătoriți 
sfîrșitul anului trecut. această 
școală cu profil special și-a do
vedit capacitatea sa multiplă de a 
iniția pe copii în muzică și de a-i 
pregăti pentru viitoarea carieră 
muzicală. Tocmai, de aceea, mun
că. virtuozitate și entuziasm au 
fost emblemele concertului foarte 
tinerilor muzicieni care au adus 
la o etapă de împlinire efortul 
cotidian, topindu-1 cu sensibilita
te și talent

trage totul. Mama e categorică și 
de neclintit cînd 'are dreptate. 
Iar schif-ul, această disciplină 
sportivă foarte specială, în care 
mă antrenez- un an de zile pen
tru un concurs care durează 
exact două minute, m-a învățat 
să fiu perseverentă și dîrză, și 
aspră dacă vreți..

Așa e cunoscută printre colegi 
Adina Gherdan. Și poate tocmai 
pentru că nu e altfel a'u ales-o 
uteciștii secretara U.T.C. Știu' că 
nu le va.fi comod, dar au accep
tat-o așa cum e, convinși că în
treaga lor organizație va avea de 
cîștigat. Tot ce s-a făcut în orga
nizația lor pe parcursul acestui an

• 18,00 Ex-Terra ‘70 —* emisiu
ne concurs pentru școlari. Vehi
culul cu pernă de. aer „Vifor" • 
18,30 Actualitatea _ muzicală • 
19,00 Telejurnalul de seară • 19,20 
Actualitatea în agricultură • 19,30 
Reportaj TV. .* „Climat". Un ta
lent moștenit... Mala Damadian, 
elevă în clasa a XlI-a, la prima 
ei expoziție • 19,50 Recital Gică 
Petrescu • 20,10 Tele-cinemateca: 
„Volpone". Prezintă Romulus Vul- 
pescu • 21,50 Literatura și dez
voltarea trăsăturilor morale ale 
poporului. Participă : Aurel Mar- 

1 fin, Zoe Dumitrescu-Bușulenga. 
Pop Simion, Cezar Baltag • 22.30 
Telejurnalul de noapte • 22,45 De 
la vals ✓ la... operetă.

as-

de 
la

Opera Română : FRUMOASA 
DIN PĂDUREA ADORMITA — 
ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
MY FAIR LADY — ora 19.30; 
Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le“ (Sala Comedia); COANA CHI- 
RIȚA — ora 20; (Sala Studio): 
MOARTEA ULTIMULUI GOLAN 
— >ora 20; Teatrul de Comedie: 
NICNIC — ora 20; Teatrul Mic : 
DOI PE UN BALANSOAR — ora 
20; Teatral „C. I. Nottara" (B-dul 
Magheru) : CRIMA $1 PEDEAP
SĂ — ora 19,30; (Sala Studio) : 
CÎND LUNA E ALBASTRA — 
ora 20; Teatrul „Tineretului" din 
Piatra Neamț (la Teatrul „Lucia 
Sturdza Buiandra" — Schitu Mă- 
gureanu) : BRITANICUS — ora 
20; Teatrul Giulești : ACEȘTI ÎN
GERI TRIȘTI — ora 20; Studioul 
I.A.T.C. : CARTOFI PRĂJIȚI CU 
ORICE — ora 20; Teatrul , 
Creangă'4 : ROATA MORII — 
16; Teatrul „Țăndărică" (Str. 
cademiei : GULIVER IN ȚARA 
PĂPUȘILOR — orele 15 și 17; Cir
cul de Stat : CIRCUL MARE DIN 
MOSCOVA — ora 19.30.

ANA hârca

(orele
18,15 ;

MADAM ru- 
(orele 9 ; 11,15 ;

rețineți
)

5 0G0 de lei
3 000 de lei

Concurenții pot solicita Direcției generale A.D.A.S. (telefon 15.42.64) și direcțiilor județene 
A.D A.S. materialele documentare necesare (prospecte, pliante, foi volante etc.).

Anunțarea cîștigâtorilor concursului se va face prin presă și radio în prima săptămînă a 
lunii iunie.

reie o,«iu ; 41 ; . — , —
Excelsior (orele 9 ; 11.15 ;
16 ; 18,15 ; 20,30) ; Melodia
9 11,15 : 13,30 : 15.45 :
20,30) , Gloria (orele 9 ;
13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30).

GHICI CINE VINE LA CINA : 
rulează la înfrățirea (orele 16,30 ; 
19) , Moșilor (orele 15,30 ; 18 ;

Administrația Asigurărilor de Stat 
organizează un

CONCURS DE SCENARII
pentru filme publicitare de scurt metraj și animație, la care pot participa scriitori, scena
riști, ziariști, precum și alți oameni de cultură și artă din întreaga țară. Premiile pe car» le 
oferă Administrația Asigurărilor de Stat cîștigâtorilor concursului sînt :

— PREMIUL I
— PREMIUL II
— PREMIULUI 2 000 de lei
— TREI MENȚIUNI A CÎTE 1 000 de lei fiecare.

Scenariile vor fi trimise Direcției generale A.D.A.S., str. Smîrdan nr: 5, sectorul 4, Bucu
rești, într-un plic închis care va avea înscris pe el un motto. Intr-un alt plic se vor găsi scrise 
numele, adresa și ocupația concurentului și motto-ul de pe plicul cu scenariul (scenariile) res
pective.

MATERIALELE VOR FI TRIMISE ÎNTRE 20 IV Șl 15V A.C. (PLICURILE SOSITE DUPĂ DATA 
DE 15.V NU VOR MAI FI LUATE ÎN CONSIDERAȚIE).

LUCRĂRILE PREMIATE DEVIN PROPRIETATE A.D.A.S. și vor fi folosite după nevoi; CELE 
NEPREMIATE POT FI RIDICATE IN TERMEN DE 15 ZILE de la data ținerii concursului.
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I DINAMISM, DIVERSITATE, ATRACTIVITATE

IATĂ ATRIBUTELE ACȚIUNILOR 1N AER LIBER CARE INVITĂ TINERII ÎN
1

MII DE TINERI
PE ȘANTIERELE ACTIVITĂȚII

VOLUNTAR-PATRIOTICE
PROIECTE DE VALOARE
PENTRU ESTRADELE DE

VARĂ ALE TINEREȚII
1

execu-

INTRE PROMISIUNILE

coope- 
Pre- 

Petru

Adunați 
de tineri 
ceremonia 
brigadieri,

sezon.
va putea fi pus 
întregul sistem ? 
că în luna mai. După 
termină canalele, tre-

O dată cu anotimpul cald, acțiunile 
inițiate de organizațiile U.TaC. cunosc 
un atribut anume, o trăsătură deose- 
bită : faptul că majoritatea lor se petrec 
în aer liber. Noțiunea nu se vrea, desi
gur, doar o delimitare a perimetrului 
de realizare a acțiunii, o precizare a 
locului. Semnificațiile sînt mult mai 
largi. Pentru că. de aici plecînd, de la 
marcarea locului unde se desfășoară o 
însemnată parte din activitatea orga
nizației,_ țl-2, putem medita la vastele 
avantaje pe care un asemenea cadru 
le oferă. Subliniind ideea că organiza
torii nu mai sînt obligați să conceapă 
acțiunile în funcție de un anumit spațiu 
— redus adeseori Ia rigoarea a patru 
pereți î club, sală de festivități etc. — 
în noua ipostază, posibilitatea de-a an
trena un număr cît mai mare de tineri 
este practic, nelimitată. Desfășurarea 
unei bogate activități depinde acum, în 
exclusivitate, de inițiativa organizației,

în careu, cei peăte 100 
așteaptă emoționați 
raportului. Cei trei 

_____ Alexandru Senescu, 
Aurica Hetriuc și Elena Țibichi, 
fac un pas înainte. Detașamen
tul, constituit din elevi ai li
ceului „Liieni", urmează să

inaugureze sistemul de irigații 
de la Roșcani.

Momentul, deși obișnuit, are 
solemnitatea unui f^pt plin de 
semnificații ; sînt fete și băieți, 
localnici sau din satele apro
piate. care își asumă răspunde
rea de a înfăptui o importantă

de inventivitatea membrilor săi. în aer 
liber — înțelegînd prin aceasta parcu
rile și stadioanele, ștrandurile, grădinile 
și terasele cluburilor tineretului, crîn- 
gurile, pădurile din preajma localități
lor — se poate organiza o variată și 
complexă gamă de manifestări, menite 
să îmbine utilul cu plăcutul, să satisfa
că interesul tinerilor, să le solicite o 
participare activă. Pentru că, iată, în- 
tr-un astfel de cadru se pot organiza 
ample acțiuni de muncă voluntar-pa- 
triotică, manifestări cultural-artistice, 
competiții sportive, activități turistice. 
Și se pot organiza simplu, fără investiții 
costisitoare, fără o „bază materială" 
pretențioasă.

în intenția de-a urmări cum sînt 
puse în valoare aceste posibilități, re
porterii și corespondenții ziarului nostru 
au pornit pe traseele recentului sfîr- 
șit de săptămînă, reținînd cîteva fapte 
caracteristice.

acțiune de interes obștesc. Cu 
această hotărîre începe prima 
lor zi de muncă patriotică.

Fe cîmpul de la Roșcani flu
tură drapelele celor trei brigăzi. 
Tîrnăcoapele s-au pus în miș
care și viitorul canal de aduc- 
țiune prinde contur. Nu depar
te e riul Suceava. De acolo 
vor veni apele pentru a fi di
rijate apoi pe ogoarele 
rativei agricole Roșcani. 
zent aici, președintele 
Scurtu ne spune :

—• întreaga lucrare o — 
tăm împreună cu cei din Fîn-

DE LUNI

DE SÎMBĂTĂ Șl SCUZELE

mi test/I

Duminică la prlnz, din bilan
țul acțiunilor de muncă patrio
tică centralizat de comisia eco
nomică a Comitetului municipal 
București al U.T.C., lipsea ra
portul de activitate al tinerilor 
din sectorul 1. De ce ? Cu cî
teva zile ‘ în urmă reporterul 
primea asigurări, invitație chiar, 
de a lua parte ia acțiunile de 
muncă patriotică care vor cu
noaște o puternică intensificare 
„datorită timpului ce avansează 
vertiginos spre vară". Potrivit 
planului de activități propus și 
hotărît de către activiștii U.T.C. 
din sectorul 1, urnia ca o parte 
din efectivele brigăzilor de mun
că patriotică să fie concentrate 
la definitivarea lucrărilor din 
ștranduri — locuri care în cu- 
rînd vor cunoaște o mare a- 
fluență de public.

Acceptând cu plăcere invitația 
comitetului U.T.C. al sectorului 
1 de a veni duminică să con
semnăm în notes și pe peliculă 
ultimele finisări ce se vor face 
ștrandului de la Băneasa, am 
găsit poarta închisă ! (o fru
moasă poartă de Maramureș, 
cioplită în lemn). Prin bună
voința paznicului am reușit to
tuși să vizităm ștrandul. Aleile 
se află în construcție, șanțurile 
neastupate, esplanada ștrandului 
este acoperită de mormane de 
pămînt.

Totul ilustrează, în linii ge
nerale. aspectul unui șantier 
„în lucru", ale cărui lucrări sînt, 
după cum se vede din fotogra
fie, departe de stadiul „finisări
lor". Obiectivul de muncă pa
triotică — înscris pe agenda 
U.T.C.-ului la urgența I în du
minica aceasta — fusese aban
donat ’. Lucrările întreprinse 
aici, conform programului, tre
buiau să se încheie pe 28 apri
lie, adică ieri, iar inaugurarea, 
„botezul ștrandului", pe 1 Mai...

Iată un caz în care promisiu
nilor de sîmbătă le vor urma, 
fără îndoială, scuzele de luni...

Așa așteaptă Ștrandul Tine

retului de la Băneasa inau-

gurarea sezonului estival

tânele. Canalul principal a fost 
făcut de dînșii. Nouă ne rămîne 
să tragem două canale secun
dare cu adîncimi variind de la 
80 pînă la 130 centimetri și o 
deschidere de circa 2 metri, 
începutul l-au făcut coopera
torii. Ne bucură că organizația 
de tineret a venit să ne ajute. 
Dat fiind că ne aflăm în plină 
campanie de primăvară, asta în
seamnă că vom putea orienta 
forța noastră de muncă spre lu
crările de

— Cînd 
funcțiune

—■ Cred 
ce tinerii . ___  .
cem la instalarea utilajelor. Vom 
putea astfel iriga o suprafață de 
120 hectare.

Dar acțiunea de la Roșcani e 
numai una dintye numeroasele 
inițiative de miîncă voluntar- 
patriotică, aflate în plină desfă
șurare pe tot cuprinsul județu
lui Suceava. Mii de tineri, din 
sectoare diferite de activitate, 
pot fi întâlniți în această pri
măvară la refacerea patrimo
niului forestier, la gospodărirea 
și înfrumusețarea orașelor și sa
telor. la curățirea izlazurilor. 
Lucrări similare de irigații se 
execută pe terenurile coopera
tivei agricole din Moara. La 
Suceava, Vatra Dornei și Cîm-' 
pulung s-a trecut la amenaja
rea unor complexe sportive. 
Alte 154 terenuri de fotbal, vo
lei, atletism urmează a fi pre
gătite pentru începerea jocurilor 
și exercițiilor fizice în aer 
ber. Nu peste multă 
după cum sintem informați 
la Comitetul județean U.T.C., 
vor deschide noi 
muncă patriotică : 
Mihoveni, pentru 
rîului Suceava, Ia 
tru marile desecări ce se efec
tuează în această zonă.

Valoarea lucrărilor amintite, 
ca și ale celor neînscrise în pre
zentele rînduri, se va ridica în 
acest an la peste 20 
lei. i

Șantierele muncii 
aceste adevărate școli 
cație comunistă, vin să confir
me continuitatea unei minunate 
tradiții a tineretului patriei 
noastre, tradiție ce poartă nes
tinsă flacăra unor înalte idea
luri.

ii- 
vreme, 

de 
se 
de 
Și

șantiere 
la Straja 
regularizarea 

Rădăuți pen-

milioane

patriotice, 
de edu-

ION BELDEANU

FOTOGRAFII ÎN
ALB ȘI NEGRU

Evident, un aparat de 
grafiat ne-ar fi prins 
bine. Am fi avut astfel 
litatea să prezentăm două ima
gini surprinzînd ipostaze net di
ferite ale modului cum s-a des
fășurat, duminică 26 aprilie, 
munca voluntar-patriotică în in
cinta uzinelor bucureștene „23 
August" și „Republica".

foto- 
foarte 

posibi-

mai fi scos ieri din magazie lo- 
pețile și tîrnăcoapele...

I. M.

• Cu o zi înainte, sîmbătă 
deci, fusesem anunțați cum că 
în perimetrul primei unități e- 
conomice la care ne referim, 
circa 200 de tineri vor participa 
la săparea fundației pentru vii
toarea sală de festivități a uzi
nei. O intenție demnă de toată 
lauda. Ce păcat însă că lucrurile 
au rămas în acest stadiu ! Ex
primăm acest regret intrucît, 
duminică dimineața, nimeni nu 
s-a prezentat la acțiunea preco
nizată. Nu înțeleg — întreabă 
nedumerit Vasile Petrache, paz
nic la poarta nr, 1 - de ce or

• La numai cîteva sute de 
metri, în perimetrul Uzinei „Re
publica", întâlnim o situație cu 
totul deosebită : peste 100 de 
tineri — elevi ai grupului șco
lar auto „Voiniceni", ucenici la 
locul de muncă, muncitori — 
participă cu însuflețire Ia degre
varea curții de șpan și fier 
vechi. Unul după altul sînt în
cărcate 12 camioane.

— Astăzi, remarcă tovarășul 
Constantin Neagu. activist al 
sectorului 3 U.T.C., au fost 
strinse aici peste 40 de tone fier 
vechi. Această cantitate, adău
gată Ia cele 800 de tone colec
tate pînă acum pe sector, ne în
dreptățesc speranța că în scurt 
timp angajamentul anual de 
1 300 tone va fi realizat și depă
șit substanțial.

GH. GHIDRIGAN

— tradiționalul cîntec de brigadă a răsunat zilele trecute și pe șantierul de irigații din 
comuna Movilița, județul Ilfov. Grav, emoționant, puternic — ca însăși vîrsta care-l poartă continuu 

proaspăt, de la o generație la alta
Foto : ION CUCU

CROS LA MARGINEA HANDBAL
PĂDURII

Pe platoul din fața hotelului 
turistic, peste 700 de tineri, bă
ieți și fete din întreprinderi, in
stituții, de la, sate, din școli și 
unități militare, formează ca
reul. Se dau comenzi, e rostit 
raportul. Are loc deschiderea 
oficială a competiției crosului 
tineretului, etapa județeană-1970. 
Desigur, v-am putea oferi 
o descriere amplă a luptei 
sportive. Dar am releva nu
mai o infimă parte din ceea 
ce a constituit nota domi
nantă a duminicii sportive, or
ganizată de Comitetul județean 
U.T.C. Constanța în colaborare 
cu alți factori locali, în pădurea 
Mihail Kogălniceanu, pentru câ 
crosul tineretului de duminică 
s-a transformat într-o adevărată 
serbare populară a tinerilor din 
împrejurimi, reunind și tineri 
fotbaliști, jucători de oină, par
ticipanți la Cupa României, care 
s-au întrecut pe terenurile de 
sport din marginea pădurij.

De fapt, serbarea de dumini
că începuse cu o zi înainte. 
Programul de sîmbătă nu s-a li
mitat la o simplă recunoaș
tere a traseelor d’n pădure, 
marcate cu fanioane. Autocarele 
i-ad purtat în cursul după a- 
miezii pe cei 600 de oaspeți de-a 
lungul litoralului, ghizi și con
ducători de excursii ai secției 
de turism a Comitetului jude
țean le-au prezentat acestora 
stațiunile.

. Totuși la unii dintre ei se 
simte, chiar și atunci cînd pre
miile oferite lor sau prietenilor 
lor o dată cu 'tricourile de cam
pioni ar- fi trebuit să-i bucure, 
o undă de regret. De ce ? Pen
tru că n-au putut fi în același 
timp și aici, în pădurea Mihail 
Kogălniceanu, și la Băneasa, la 
Cerchezu, la Saraiu, la Cum
păna, la Negru Vodă. Iar acum 
s-ar fi simțit poate nevoia u- 
nui suporter în plus al echipei 
lor angajate în faza intercomu- 
nală a concursului „In și despre 
satul contemporan".

Un regret de scurtă durată. 
Fiindcă, dacă sîmbătă și dumi
nica aceasta au fost însoțite de 
un belșug de manifestări tine

rești, de activități în aer liber, 
concursuri cu surprize vesele la 
iarbă verde, spectacole, între
ceri ale formațiilor sportive din 
școli, drumeții, excursii (și asta 
în toate cele 49 de comune ale 
județului, în toate orașele sale), 
primăvara va face ca fiecare 
sîmbătă și duminică viitoare să 
fie asemenea acestora.

„NON
ST()Pa

Spațioasa curte a Liceului 
bucureștean nr. 23 „Dimitrie 
Bolintineanu" cu terenurile ei 
bituminate de handbal, volei, 
baschet, înconjurate de zgura 
pistei de atletism a fost dumi
nică locul de întâlnire a peste 
200 de tineri. Se disputa aici 
prima etapă de retur a campio
natului de calificare pentru di
vizia școlară de handbal. Opt e- 
chipe de liceeni și trei de tineri 
muncitori reprezentând asocia
țiile T.U.G., Metalul și Recolta, 
conduse de profesori de educație 
fizică și instructori au reluat 
cursa pentru mult rîvnitele 
locuri care asigură calificarea. 
S-a jucat handbal „non-stop", 
cîte 2 reprize a 15 minute, de la 
primele ore ale dimineții pînă 
după prînz, pe un soare de iulie.

...Reuniunea de 
Ia „Bolintineanu"
o filă obișnuită în șirul de 
duminici dedicate de către 
tinerii întilniți aici, sportului.

duminică 
se înscria

de
ca

VIOREL RABA

MIRCEA TACCIU

veri i
ACTIVITĂȚI I

CULTURAL - DISTRACTIVE

Week-end-ul cultural-distrac- 
tiv al tinerilor din toate sectoa
rele Capitalei se petrece, deo
camdată între pereții cluburilor 
și ai caselor de cultură, în aerul 
care începe să devină apăsător. 
Carnavalurile din primele zile 
ale lui mai vor fi, ca de obicei, 
semnalul mutării sub cerul li
ber.

Ce activitate prefațează ele ? 
Care sînt proiectele Comitetului 
municipal București al U.T.C. 
pentru sezonul de vară ? Tova
rășul Ion Butoi, șeful comisiei

ITINERARII
DE APRILIE

100 dc tineri munci- 
Uzinele „23 August" 
pe firul Prahovei cu-

Aproape 
tori de la 
au parcurs .
noscutul drum prin „Valea Va
canțelor" — Sinaia, Bușteni, 
Predeal, pînă la Brașov și a- 
poi sus, în Poiană, la Postăva
rul. Colegii lor de la Fabrica 
de mașini-unelte și agregate au 
descins din 
tr-o primă 
ristică în 
„Pustnicul", 
bucureșteni.
menea acestora, recuzita timpu
lui de recreere, mingi, chitare, 
cintece, jocuri, bună dispoziție, 
printre sutele de tineri sosiți în 
drumeție la Mogoșoaia, elevii 
Grupului școlar special al Mi
nisterului Muncii și-au oferit, 
lor și celorlalți o duminică de 
plimbare și sport în aer liber, 
„la iarbă verde". Au fost, în a- 
celași timp, gazde amabile și 
ghizi pentru colegii din alte o- 
rașe ale țării, sosiți în București 
cu prilejul fazei pe țară a con
cursului pe meserii — secvența 
întrecerii ucenicilor din branșa 
„cartonajelor". împreună, au 
străbătut aleile Palatului Mogo
șoaia, sălile cu atîtea

măiestrie arhitecturală și deco
rativă, cu stampe, vechi hri
soave și tipărituri rare ale Mu- 
zeului^de arta feudală brîncove- 
nească.

ION TRONAC

două autobuze în- 
..recunoaștere" tu- 
parcul și pădurea 

atît de îndrăgite de 
Purtînd cu ei, ase-

comori de

■'.....

Alte grupuri de tineri și-au pe trecut cîteva ore, în uniforme, 
pe traseele pregătirii pentru apărarea patriei. Grupați în jurul 
micilor comandanți, al instructorilor, ei s-au deprins să desci- 
freze — printre altele — și limbajul exact al busolelor și 
hărților. Capul compas odată determinat, „misiunea" continuă...

• Pentru 750 de școlari din 
județul Vîlcea, programul acți
unilor în aer liber a debutat cu 
o interesantă i excursie pe bici
clete, un adevărat „tur de forță" 
de-a lungul a 230 km. în cele 
5 etape au fost vizitate locali
tățile Bugiulești, Drăgășani, 
Horezu, Grădiștea, Tetoiu. 
cursia 
putată 
echipa 
pești.

a fost, totodată, o 
întrecere, cîștigată 
Școlii generale din

Ex- 
dis- 

de
Te-

• înarmați cu aparate de fo
tografiat și filmat, cu magneto- 
foane, elevii Liceului sportiv 
din Cluj au făcut, în împreju
rimile orașului, o excursie de 
studii. Au filmat și fotografiat 
tablouri din natură, au înregis
trat pe bandă cîntecul păsări
lor — totul constituind un in
teresant material didactic pen
tru orele de științe naturale.

culturale, ne furnizează o sumă 
de informații demne de interes.

Pentru cluburile tineretului 
din Capitală, carnavalurile de 
Armindeni vor marca începutul 
acestui sezon. Cînd ultimele a- 
corduri ale orchestrelor se vor 
fi stins, cînd fulgerele de ser
pentine și ploaia de confetti se 
vor fi oprit, grădinile vor de
veni cluburi în aer liber, cu ac
tivitate permanentă. Spațiile 
vor fi destinate lecturii, odih
nei, distracției, sportului. Mici 
biblioteci cu lecturi adecvate se
zonului, standuri de presă, mese 
cu jocuri distractive vor umple 
timpul dintre manifestările cul
tural-educative, spectacolele ar
tistice sau serile de dans. In ve
cinătate, se vor inaugura noi 
spații dedicate jocurilor sporti
ve. Pe baza unei planificări sta
bilite în colaborare cu Comite
tul municipal pentru cultură și 
artă, formațiile artistice ale clu
burilor tineretului se vor perin
da, la fiecare sfîrșit de săptă
mînă, pe estradele Capitalei (He
răstrău, Vitan, Pustnicul, pădu
rea Andronache).

Concomitent, se va relua spec
taculoasa tradiție a „duminici
lor cultural-sportive". Cea din
ții de acest fel se va desfășura 
spre mijlocul lunii mai, pe sta
dionul „Metalul" și va antre
na 20 000—30 000 de tineri, din 
sectorul III.

Dar accentul principal al acti
vității estivale se va pune în 
organizațiile U.T.C., acolo unde, 
îndeobște, vara aduce cu sine o 
vizibilă scădere de puls. Comi
tetul municipal U.T.C. își pro
pune să experimenteze în a- 
ceastă direcție o soluție nouă și 
îndeajuns de promițătoare. Din 
primele zile ale primăverii, 
toate organizațiile mari ale Ca
pitalei au fost invitate să se în
scrie intr-un așa numit „Con
curs al săptămînilor cultural-e
ducative". Vreme de șapte zile, 
fiecare organizație va prezenta 
un ciclu de manifestări variate 
— majoritatea în aer liber —, 
destinate mobilizării tinerilor 
la îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție, educației patriotice, eti
ce și estetice, distracției, spor
tului și turismului, într-o gamă 
cît mai largă de modalități. La 
1 august, fiecare sector va se
lecționa cea mai izbutită mani
festare din fiecare gen și va în
cepe o suită de „săptămîni ale 
sectoarelor", cu caracter meto
dic. în septembrie, o decadă or
ganizată de data aceasta la ni
velul Capitalei va încheia con
cursul.

S. C.

pentru concluzii. Activitatea inEste, desigur, prea devreme 
aer liber se află abia la începutul ei, iar pe alocuri încă n-a 
depășit cartoanele mapei cu proiecte. Cîteva constatări, întărite 
și de opiniile tinerilor cu care reporterii noștri au stat de vorbă 
pe traseele lor, se impun totuși.

Surprizele meteorologice i-au prins parc-se încă nepregătiți 
pe unii organizatori, poate prea obișnuiți cu respectarea fidelă 
a calendarului tradițional. Mai multă mobilitate, mai multă 
capacitate de a se adapta rapid condițiilor concrete, ar fi 
dus, fără îndoială, la deschiderea pe un front mai larg a acti
vităților specifice în aer liber.

Pe de altă parte, se mai observă o anume timiditate în ex
ploatarea la maximum a condițiilor puse la dispoziție de „sce
nele" naturii. Unele acțiuni par încă „transplantate" neorganic 
din săli, sub cerul liber. Prea puține acțiuni multilaterale, în 
care cultura, distracția și sport ul să se îmbine armonios, în care 
„formele" și „modalitățile" să fie elastice și cuprinzătoare, po
trivit posibilităților reale oferite de cadrul natural.

în sfîrșit, să remarcăm că, deocamdată, inițiativele apar mai 
ales la nivelul comitetelor județene, municipale sau de sector 
și mai puțin la nivelul organizațiilor, acolo unde — de fapt — 
trebuie să se nască ideile cele mai fertile, cele mai adecvate la 
cerințele tinerilor. Este, oare, o dovadă a faptului că tocmai 
specificul, activităților în aer liber (de a .pretinde mijloace ma
teriale minime, Ia îndemîna tuturor, de > a antrena mase largi 
de participanți) n-a fost pretutindeni înțeles așa cum se cuvine ? 
Să sperăm că este, mai degrabă, un simptom al începutului, 
care va dispare pe măsură ce sezonul estival va intra în toate 
drepturile sale.

/

i
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AL DOILEA COLOCVIU NAȚIONAL STUDENȚESC DE LITERATURĂ

OPINII ALE MEMBRILOR JURIULUI

1. CARE VI S-A PĂRUT A FI UNIVERSUL PREOCUPĂRILOR LITERARE ALE SCRIITORI
LOR — STUDENTI ? CUM APRECIATI NIVELUL ARTISTIC AL LUCRĂRILOR PREZENTATE ?

2. CUM APRECIATI CALITATEA DISCU ȚIILOR ?
3. RAPORTAT LA COLOCVIUL DE ANUL TRECUT, CARE CREDEȚI CĂ A FOST NIVELUL 

GENERAL AL ACTUALEI EDIȚII?

INVITAȚIE
LA EXIGENȚĂ

Nicolae Manolescu:
1. Nu cunosc decît artico

lele critice, reportajele și 
piesele de teatru, fiindcă 
am făcut parte din juriul a- 
cestei secții eclectice. Artico
lele de critică au arătat că 
studenții noștri scriu _ cam 
despre orice. N-au simțul 
marilor valori. S-ar zice că 
preferă literatura „neconsa
crată" a tinerilor lor colegi 
(sau profesori !) că și cum 
restul ar ține de lucrurile 
grave, universitare. Mă tem 
că e la mijloc un fenomen 
mai important decît pare : 
universitatea, în loc să tre
zească interesul pentru lite
ratura clasică, pentru marea 
literatură modernă, pare a 
reuși s-o „compromită” în 
ochii studenților I Piesele de 
teatru, moderne, fără excep
ție, ceea ce nu le împiedică, 
tot fără excepție, să sufere 
de epigonism. Reportajele, 
într-un cuvînt, lirice.

2. Pe măsura „operelor” 
din păcate. în plus, o sur
prinzătoare și, pentru mine 
cel puțin, intolerabilă aler
gie la critică. Am ascultat 
cuvîntul cîtorva autori de 
articole critice îndreptat cu 
o mare vehemență contra 
celor care îi... criticaseră. Se 
pare că astfel de alergii se 
învață chiar mai înainte de 
meșteșugul critic propriu- 
zis.

3. Lipsa unei serioase pre- 
selecții. în cazul articole
lor de critică, n-ar fi rău 
dacă s-ar sugera un nivel al 
temelor, al operelor de a- 
nalizat. Sînt convins că exis
tă o literatură studențească 
superioară producțiilor pre
zentate în cadrul colocviului. 
Am citit eu însumi lucruri 
mai bune. Cîțiva studenți
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ciul vieții pentru apărarea pa
triei, atunci eînd acesta se im
punea. Putem observa că pen
tru un atenian elogiul suprem 
se acorda atunci cînd era con
siderat un bun cetățean.. Eschil 
lasă ca epitaf o propoziție care 
nu glorifică nici meritele sale 
literare, nici trofeele cîștigate în 
ooncursuri publice, nici alte ca
lități, Ci vitejia sa pe cîmpul de 
luptă în apărarea Atenei. Sofo- 
cle a fost mare strateg al Ate
nei și a comandat flota în bă
tălie, iar despre Socrate se știe 
că a fost propus pentru cea mai 
mare distincție pentru că a fost 
brav în luptă și pentru că a sal
vat un tovarăș rănit și armele 
sale. Oricît de mare era meritul 
individual în cetatea greacă, 
oricît de mare gînditor sau ar
tist era cineva, nu considera 
totuși nimic mai important deoît 
cauza generală. Această devoțiu
ne pentru binele cetății, această 
formă de militantism nu contra
venea totuși cu nimic expansiu
nii libere a persoanei umane.

Din punct de vedere social, 
capitalismul a apărut în istorie 
afirmînd cu indubitabilă vigoare 
f>rincipiul individualist. El era 
mplicat în trăsătura sa cea mai 

semnificativă i existența proprie
tății private în forma specifică 
a acestei formațiuni social-eco- 

COLECTIVITATE
SI INDIVIDUALITATE
nomioe. Individul se autonomi- 
zează, concurența legiferează 
arbitrar raporturile dintre oa
meni. Homo homini lupus este 
deviza capitalistului, consemna
tă de Marx. Oricît ar părea de 
Earadoxal, anarhia este fiica 

ună a capitalismului. Fără â 
simplifica în mod nepermis lu
crurile, cred că este evidentă 
unitatea profundă a celor două 
concepte. Capitalistul dorește să 
facă tot ceea ce vrea pentru a 
acumula, anarhistul pentru, jui- 
sanța permanentă. Amîndoi sînt 
în egală măsură de indiferenți 
față de ceilalți.

Impresionantă este însă rezis
tența naturii umane, caracterul 
generos al ideilor sociale în 
opoziție cu individualismul exa
cerbat al societății capitaliste. 
Ele afirmă interesul general oa 
pe un ideal capabil să ducă la 
dezvoltarea armonioasă a indivi
dului, la împlinirea lui în ca
drele unei societăți ameliorate, 
încorporînd idealurile majore 
ale omenirii. Acesta este punctul 
de vedere al socialismului.

Este interesant de notat cît de 
ușor este astăzi întrebuințat cu
vîntul socialism. Idealul socialist 
este cel mai invocat, nimeni nu-1 
mai contestă. Am citit odată un 
interviu al lui Henry Ford, mi 
se pare, în orice caz un mare 
capitalist, care făcea elogiul so
cialismului, remarcînd că accep
tarea lui este o chestie de bun 
simț. Fără îndoială I însă mulți 
ar vrea să uite ce este de fapt 
socialismul. Werner Sombart, 
cunoscutul economist, povestește 

sînt scriitori cunoscuți. Exis
tă însă pericolul ca medio
critatea să compromită ast
fel de întîlniri, cum este co
locviul anual, să îndepărteze 
pe cei mai buni dintre au
tori.

Dumitru Mi cu:
1. Univers larg, variat. 

Poezie de confesiune, de 
meditație, de incantație ver
bală, imagistică, interiorizată 
dramatic, vizionară etc. Nu 
la nivel ridicat, nici în mo
duri prea personale. Influen
țe simboliste, ermetice (rar), 
blagiene, argheziene (rar).

2. Nivel general — accep
tabil. Puține personalități 
dar corectitudine, exerciții 
oneste. Foarte puține, foarte 
slabe. Nivelul discuțiilor — 
scăzut în genere (divagații, 
generalități, superficialități, 
diletantisme, paradă de e- 
rudiție). Dar și intervenții 
substanțiale, la obiect (pu
ține).

3. Colocviul actual nu e 
mai slab decît cel de anul 
trecut. Nivelul mediu al 
poeziilor e chiar superior ! 
Dar mai puține personalități 
distincte (Nicolae Diaconu, 
Doina Uricaru, Adrian Po
pescu, Dorin Liviu Zaharia).

Al. Piru:
1. Universul de preocupări 

al scriitorilor - studenți, este, 
pe cît îmi dau seama, divers. 
Formulele, modalitățile, sti
lurile folosite sînt extrem de 
diferite. Majoritatea se în
dreaptă către literatura mo
dernistă, uneori de avangar
dă. Fără să se poată vorbi de 
pe acum de realizări. încer-

undeva că Proudhon, socialistul 
francez cu care Mârx a avut o 
celebră polemică, prețuindu-1 
însă („cu măsură” observă Lenin 
în conspectul cărții Sfînta fami
lie), la un proces a definit ast
fel socialismul t Orice aspirație 
către ameliorarea societății. 
Președintele tribunalului a spus 
atunci i Bine, dar înseamnă că 
noi toți sîntem socialiști. Vene
rabilul jurist nu avea dreptate 
la urma urmei, pentru că dez
voltare a societății nu există 
decît atunci cînd este slujit bi
nele general, iar acesta impli
că în mod necesar desființarea 
proprietății private și a corola
rului său : mizeria proletariatu
lui, realizarea unui tip de socie
tate așa cum au gîndit-o Marx 
și Lenin.

Socialismul ca formă concretă 
de organizare socială, așa cum 
există el în România zilelor 
noastre, postulează supremația 
interesului general, fiindcă a 
considera că este bine numai 
ceea ce te servește exclusiv pe 
tine' este la urma urmei o for
mă de sălbăticie. Desigur, a re
cunoaște faptul că interesul so
cial creează normă, înseamnă în 
același timp acceptarea faptului 
că societatea are drept scop, în 
ultimă instanță, satisfacerea tre
buințelor multilaterale, ale omu
lui de azi, orearea unui cetățean 
armoMios din punct de vedere 

fizic și moral. Acestea nu sînt 
simple cuvinte, efortul general 
de nuanțare a producției de 
consum stă mărturie. Trebuie să 
înțelegem însă mecanismul so
cial care asigură progresul vieții 
materiale și posibilitatea satis
facerii cerințelor spirituale. De 
multe ori, afirmarea suprema
ției individului este în contra
dicție tocmai cu interesele sale 
fundamentale, de multe ori lipsa 
de înțelegere a necesității so
ciale înseamnă eludarea proprii
lor sale imperative. Individua
lismul modern a dus la forme 
de agresiune ale individului 
asupra societății, se consideră 
că societatea trebuie să-1 ser
vească pe cutare sau pe cutare, 
fără a putea, la rîndul ei, să cea
ră sacrificii personale membri
lor săi. Fiecare ar vrea să refor
meze viața comunității după 
propriul său interes, ceea ce de
vine o pură aberație, duce la 
mutilarea omului, la alienarea 
lui și la pierderea celui mai pre
țios ideal creat în istoria uni
versală i idealul socialist, care 
întruchipează interesele genera
le ale umanității. Iar socialis
mul se bazează atît pe o doc
trină riguros elaborată științi
fic, cît și pe o atitudine sufle
tească, pe simțul datoriei și al 
generozității, în slujirea trebilor 
comunității. în acest sens, el co
respunde posibilităților sufletu
lui omenesc de a renaște, de a 
se înflăcăra la căldura marilor 
idealuri, fără a urmări numai 
profitul imediat, de a fi dezinte
resat. Este vî*rsta sufletească a 
tinereții. 

cările sînt vrednice de luat 
în seamă, denotă preocupări, 
frămîntări, curajul experien
ței.

Nivelul lucrărilor prezen
tate a fost, în general, satis
făcător. Exceptînd unele am
biții, nu îndeajuns de justi
ficate, limbajul cîteodată 
bombastic, mai rar impro
priu, am ascultat și lucrări 
bine scrise, publicabile. Cred 
că s-ar putea face un frumos 
volum cu cele .mai. bune lu
crări ale colocviului care me
rită să fie valorificate.

2. Discuțiile au fost la în
ceput timide, apoi s-au ani
mat. O dovadă că organiza
rea colocviilor studențești de 
literatură este utilă pentru 
formarea și ridicarea viito
rilor profesori literați.

3. Nu mi se pare că la sec
ția de critică, dramaturgie și 
reportaj, colocviul de anul 
acesta, a avut un nivel mai 
coborît față de cel de anul 
trecut. Nu trebuie să ne aș
teptăm ca toate lucrările să 
fie excepționale. îp orice caz, 
am avut cîteva excelente și 
asta este de ajuns.

Ion Pop:
1—3. Se observă, în poezia 

studenților, o tendință de 
concentrare și esențializare 
a lirismului. Mă refer desi
gur la cele cîteva talente 
certe care s-au afirmat la 
acest colocviu. Au reținut 
atenția poeții care, depășind 
tentația unor metafore spec
taculoase, dar exterioare, au 
găsit un mod mai simplu de 
comunicare.

Poeții studenți de la „E- 
chinox” se Individualizează 
oarecum prin cultivarea mu
zicalității poeziei. Spiritul 
tutelar pare a fi. Lucian 
Blaga (dintre români), Hol- 
derlin, Rilke. Nu am parti
cipat la colocviul de anul 
trecut deci nu pot face com
parații. In acest an au citit 
foarte mulți autori, inegali 
ca valoare (aș reproșa unor 
centre universitare selecția 
defectuoasă, absența spiri
tului critic) dar „linia de 
mijloc” nu ’ a fost, cred, sub 
nivelul general' âl producției 
lirice acceptate și accepta
bile.

2. Discuțiile ar fi fost de 
dorit să se desfășoare mai 
dinamic, avînd în vedere ca
litatea intelectuală și vîrsta 
participânților. în ultimele 
ședințe, nota de seriozitate a 
fost însă dominantă. O cuU 
tură poetică mai solidă ar 
fi asigurat o bază mai certă 
pentru judecata de valoare.

U.A.S.R. a avut o feri
cită idee organizînd astfel 
de colocvii. Avem posibilita
tea să cunoaștem mai bine 
ptilsul poeziei studenților, 
ceea ce poate oferi un anume 
„etalon” orientativ și im
pulsul unei continue auto- 
depășiri a talentelor adevă
rate.

ION MARINESCU

Timpul infirmă adesea în 
chip neașteptat previziunile 
noastre, invitîndu-ne la pruden
tă. Uneori trebuie totuși să ne 
asumăm riscul de a fi catego
rici. Este și cazul acestei piese, 
despre care afirm răspicat că 
este nu numai cea mai bună 
din cîte a scris Paul Everac, dar 
și una dintre cele mai reprezen
tative pentru momentul actual 
al dramaturgiei noastre, pentru 
starea și — mai ales — pen
tru perspectivele ei. Refuzîndu- 
se conjuncturii mărunte dar ne- 
refuzîndu-și contactul cu actua
litatea socială nemijlocită, Ca
mera de alături își exprimă des
chis ambiția de a descifra rela
ția acesteia din urmă cu zonele 
fundamentale ale naturii ome
nești, de a căuta înfățișările spe
cifice pe care le dobîndește în 
vremea noastră condiția umană, 
întreprindere de o dificultate co
pleșitoare, dar dusă pînă la ca
păt cu o rectitudine exemplară, 
cu o rezistență desăvîrșită la 
tentațiile jumătăților de adevăr.

Pentru Paul Everac, condiția 
existenței umane este adecvarea 
la natură. La natura simplă, 
puternică, creatoare, „natura na- 
turans”. Poziția fiecărui perso
naj se definește în raport cu a- 
partenența sa la natură, cu au
tenticitatea sau inautenticitatea 
sa. Minciuna, carierismul, opor
tunismul sînt de condamnat în- 
trucît se abat nu de la morală, 
ci de la natură. Valoarea codu
rilor sociale suportă aceeași in
failibilă unitate de măsură. Pri
vite în această perspectivă, ci
tite cu acest „dicționar”, clișe-
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mare, cam la fel și la secția de 
critică unde pe lingă premiantul 
nr. 1 (Pricop Constantin — 
Iași) demnă de a fi remarcată 
ni s-a părut a fi doar prezența 
studentului Victor Ivanovici 
(București) care a realizat o 
excelentă incursiune critică în 
lumea „Crailor de Curte-veche”, 
în rest, insă, aproape... tăcere. 
Recenziile prezentate aici vizau 
cărți fără prea mare ecou, iar 
comentariul cînd nu se rezuma 
la găsirea de simple echivalențe, 
în proză, ale versurilor recen
zate era sumar, rudimentar sau 
de-a binelea confuz. Ne-a mirat 
aici neabordarea clasicilor sau a 
scriitorilor moderni, români și 
străini, de mare valoare. Des
pre un poet băcăoan un recen
zent afirma că „a produs „o poe
zie bună, mare, frumoasă și cu
rată în sentimente”. Nu se poa
te, desigur, ca participînd la 
lucrările unei secții de critică, 
fie ea și făcută de. studenți, să 
nu ai, ascultînd fraze de acest 
tip, .sentimentul pierderii pro
porțiilor.

Secția de dramaturgie a co
locviului a fost, poate încă și 
mai palidă. Explicația principală 
trebuie căutată în selecția pie
selor, ale cărei criterii sînt greu 
de descifrat. Din cele patru 
texte dramatice prezentate drept 
suport al discuțiilor, numai una 
— Fintînile Romei, scenariul ra
diofonic al bucureșteanului loan 
Petru Culianu — s-a dovedit de 
natură a stîrni reflecții intere
sante asupra capacităților de su
gestie ale teatrului modern. Din
tre celelalte, Iulia de Elena 
Păunescu (Constanța) este o 
însăilare diletantă, plină de 
bune intenții dar și de tot atîtea 
platitudini, Struțul de Janet 
Nică (Craiova) atestă unele po
sibilități dar nu depășește sta
diul unei promisiuni confuze, 
iar Eo sau soarele în flăcări 
de Octav Lungu (Bacău) pasti- 
șează fără îndeminare modali
tăți nedigerate. •

La proză am asistat la un a- 
devărat „bombardament” de 
schițe și povestiri, majoritatea 
fără calități literare care să re
comande prezentarea lor într-un 
atare cadru. Punctele de ple
care, în ciuda diversității de 
stiluri, au vădit aici o voință 
de modernitate în ceea ce pri
vește specificul scriiturii, teh
nicile compoziționale. Exer
citată în gol, însă, o ase
menea voință de modernitate 
are ca rezultat o preocu
pare de natură exclusiv formală, 
care se exercită pe niște teme 
ce nu oferă posibilități de sem
nificație.' Sîntem de părere că. 
în'bună parte, datorită existen
ței unei preselecții riguroase., 
tocmai acest lucru ar fi putut fi 
evitat și aici, ca și în alte secții 
ale colocviului.

DISCUȚII
SAU PARTIZANĂT ÎNGUST ?

Am sperat, prezenți în sală, 
la o participare masivă a stu
denților la discuțiile asupra lu
crărilor prezentate. Cu cîteva 
mici excepții (secția de poezie.

ION COI AR

ele de gîndire și de comporta
ment. suportabile în alte siste
me de referință, își dezvăluie 
brusc goliciunea, iar complica
ta strategie socială a parvenirii 
și a succesului se relevă necru
țător drept ceea ce este : o lun

„CAMERA
DE

ALATURI“
gă, inutilă, deznădăjduită zbate
re în gol.

Nu din întîmplare, și nici doar 
pentru a prilejui o aluzie la 
„procesul geneticii”, personajul 
cel mai „autentic” (în sens vital, 
nu estetic) al piesei este biolog. 
Familiarizat cu rațiunile intime 
ale existenței, știind că „adap
tarea” nu este rezultatul unei 
tactici, ci al unei fuziuni profun
de cu natura, Pavel Cristian 
trăiește în viață ca într-un me
diu prielnic. Efortul său existen
țial se produce sub specia eter
nității. Răutățile, meschinăriile. 

în ultimele ședințe) discuțiile au 
lîncezit. Așa încît „temperatura 
critică” a fost menținută în spe
cial de membrii juriilor pe sec
ții. Intervențiile „de la catedră” 
ale criticilor și profesorilor Al. 
Piru, N. Manolescu, . Eugen Si- 
mion, Vicu Mîndra, Al. Sincu, 
au fost de natură, la secția de 
critică, să incite la dezbatere. 
Același fenomen la secția de 
poezie unde au fost prezenți 
Dumitru Micu, Ion Pop, Savin 
Bratu, Ana Blandiana. Cauzele 
apatiei ni s-au părut a fi mul
tiple. La secția de dramaturgie, 
de pildă, dezbaterile au fost 
obligate să ocolească judecățile 
de valoare și să se cantoneze în 
generalități. Cum să discuți des
pre deschiderea in fața realită
ții, despre înălțimea ideilor, des
pre adecvarea mijloacelor de 
expresie, cînd textele care ți se 
propun nu ating nici măcar o 
minimă ștachetă valorică ?

Afirmația se poate extinde și 
pentru lucrări prezentate la sec
ția de proză sau poezie. Pe de 
altă parte — fenomenul a fost 
general — nu ni s-a părut de 
bun augur o tendință spre un 
mic „patriotism local” pe care 
au afișat-o la discuții unii par- 
ticipanți. în multe cazuri discu
țiile s-au limitat la afirmații de 
genul „îmi place”, „este reușită”, 
ca mai apoi să aflăm că cel 
despre care era vorba era din 
același oraș cu vorbitorul. Ase
menea tendințe de partizanat nu 
au fost de natură să creeze o 
atmosferă fertilă de discuții, de 
dezbateri teoretice de calitate.

Lipsa de obiect și vivacitate 
a multora din luările la cu
vînt credem că ar trebui să 
preocupe pe organizatorii vii
toarei ediții a colocviului, care, 
sperăm, ne va aduce mai multe 
satisfacții în acest domeniu.

COLOCVIU SAU CONCURS ?

Majoritatea membrilor juriu
lui cu care am discutat au opi- 

.nat pentru o formulă mai adec
vată a colocviului. în actuala 
formulă de organizare, activita
tea juriilor pare a fi serios han
dicapată de opiniile „de partiza
nat”' ce se fac prezente în sală, 

c Miza fiind un premiu, desigur că 
multe luări de cuvînt au șansa 
să treacă pe alături. Pe de altă 
parte esențială ni se pare, asi
gurare^ rihriî ținute-a .lucrfcRlor 
prezentate la o manifestare de 
un asemenea interes dar și de 
o asemenea amploare.

Din dorința de a fi reprezen
tate cît mai copios, anumite .cen
tre universitare au trecut mult 
prea ușor peste o triere pre
alabilă judicioasă.

Realizabile și de domeniul vii
torului, aceste deziderate ar 
veni să îmbunătățească valoarea 
unei inițiative de a cărei utili
tate ne-am convins pe deplin. 
Descoperind și stimulînd talente 
promițătoare, Colocviul Național 
studențesc de literatură are toa
te șansele de a se impune ca o 
manifestare culturală de prim 
ordin.

ION LUCIAN
Văzuți de N. ANESTIN

loviturile directe chiar, nu-1 pot 
atinge pentru că se petrec în
tr-un univers cu care el nu are 
nici un punct de contact. Simpli, 
tatea. onestitatea, dezinteresul 
reprezintă pentru el mai puțin 
niște principii aplicate, cît niște 

consecințe ale condiției sale na
turale. Nu trebuie înțeles de aici 
că personajul ar fi, în chip in
stinctual, un „senin”. Dimpotri
vă — și interpretarea lui Ion 
Marinescu exprimă în chip 
strălucit această dualitate —, 
calmul său superior, înțelepciu
nea împăcată și limpede a pri
virii sale includ posibilitatea de1 
a-i examina atent și ofensiv pe 
cei din jur. „Naturisrriul” per
sonajului este o atitudine acti
vă, civică în chip implicit.

„Autentice” sînt, în maniere 
diferite, și acelea dintre perso-

Pînă să ajungă la programati
ca „oră a fîntînilor" (1930), me
taforă a limpezimilor spirituale, 
a purității, a despovărărilor, a co
muniunii cu liniștea astrală, Ion 
Vinea a trecut și prin momentul 
simbolist (în 1912, a scos, de 
altfel cu Tristan Tzara, revista 
Simbolul) și prin cel avangardist 
(din 1923 a editat Contimpora
nul), arătîndu-se deosebit de re
ceptiv și la inovație (în sensul 
atitudinii estetice) și (în ordine 
strict formală) la ideea de expe
riment. Obținînd de la debut re
zultate notabile, la un nivel de 
maturitate și de personalizare a 
expresiei care înlătură alternati
va vreunui epigonism. Ieșind, a- 
dică, din formulele-tip și din vi
ziunea comună, asimilînd doar 
ceea ce convenea realmente tem
peramentului său și inteligenței 
sale artistice cu totul remarcabi
le. Ceea ce l-a împiedicat să 
cadă rob atît exagerărilor cît și 
manierelor, înlesnind u-i în 
schimb, asimilarea unei largi 
game de modalități, nuanțarea 
progresivă a unghiului de per
cepție, individualizarea actului de 
reprezentare lirică.

La o cercetare superficial-sta- 
tistică, universul poeziei sale de 
început e cel tipic simbolist: 
peisaj marin, cu faruri, porturi, 
chei, țărmuri, chemări, catarge, 
sirene, mirajul valurilor depărta
te etc. Peisaj la care Vinea va 
reveni și ulterior. Peisaj defini
toriu și pentru Minulescu. Așa 
cum parcurile, gările, drumurile 
sau cerul înstelat sînt, în epocă, 
motive obsedante și pentru alții. 
Pentru Ion Vinea, atent și el la 
virtuțile magiei verbale și la va
lențele gîndirii simbolice, toate 
astea prind a avea curînd sem
nificații particulare. Traducând 
pulsația unui suflet prin excelen
ță elegiac, înrudit însă nu cu 
structurile moderne, dornice de 
evadări (exotice sau nu) din con
tingentul apăsător, ci cu sensibi
litatea lui Ovidiu, marele relegat 
tomitan. Din perspectiva căruia 
și contemplă nu o dată pămîn- 
tul dobrogean și talazurile Pon
tului Euxin, Simbolismul lui Vi
nea e, de fapt, manifestarea con
științei unui exilat care, desco- 
perindu-și condiția, se întoarce, 
în fond, spre sine însuși. In ma
rea aventură a autocunoașterii și 
a autoexprimării. Aventură care, 
la el, coincide și cu o neobiș
nuită capacitate de detașare, 
prin autoironie și luciditate. Mo
mentul simbolist însemnează însă 
(mai mult, poate, ca la alții), și 
o replică antisemănătoristă. Nu 
prin (neapărat) ocolirea temelor 
tradiționale în circulație, ci (as
pect deosebit de revelatoriu) prin 
reconsiderarea lor. Satul nu mai 
e văzut, în consecință, prin 
prisma bucolică, iar trecutul isto
ric. printr-una idealizantă. Vinea 
are, dimpotrivă, curajul demisti- 
ficării, sesizînd realitățile rurale 
de la început^ tracului în fizio
nomia lor Inafyldțță de suferință, 
iar timpurile.'* de mult 'apuse, 
populate de figuri (ca la Maieiu 
Caragiale) desfăcute de aerul ba
ladesc. f

Anii interbelici accentuează 
tendințele schițate în etapa sim
bolistă. Ceea ce pentru Ion Vi
nea echivalează în primul rînd 
cu saltul în esențial. Procesul 
(mai acut ca la alți colegi de 
generație) are, o clipă, valoare 
de experiment. Deschis inovației, 
poetul încearcă formule diverse, 
nerămînîndu-i străine nici supra- 
realismul, nici futurismul. Con
vins însă că „poezia e o stare 
sufletească", ■ o „treaptă pe scara 
sensibilității", o „atmosferă în 
lumea simțirii", exprimabilă și 
prin risipă de metafore, dar șî 

CS9
naje care-1 îhțeleg pe Pavel 
Cristian și mizează pe-șansa lui. 
Sonia — soția sa‘abandonată — 
o face în chip instinctiv, cu clar
viziunea reflexă a iubirii. Com
poziția Valeriei Gagealov în 
acest rol este, de altfel, impre
sionantă și atinge praguri de 
mare creație. Altă variantă este 
credința pură, luminoasă, con
secventă a Retei. Ileana Stana 
Ionescu construiește, cu bune 
mijloace, un fel de versiune fe
minină a francheței și prospe
țimii lui Cristian. în sfîrșit, la 
Teofil — interpretat de Traian 
Stănescu cu o. vibrație mocnită, 
pe alocuri electrizantă — au
tenticitatea este mai puțin apa-

de PAUL EVERAC

LA TEATRUL NAȚIONAL

„I. L CARAGIALE"

rentă, ascunsă fiind sub stratul, 
de altă sorginte, al unei discre
ții politicoase.

Celelalte personaje sînt în di
verse raporturi cu inautenticita
tea. Unul — Flaviu — o practică 
în chip programatic, cu preme
ditare și voluptate, și sfîrșește 
prin a-și converti deliciul teo
retic în măruntă strategie con
cretă. La debutul său bucureș- 
tean, Constantin Dinulescu su
gerează cu dezinvoltură perma
nentul statut dublu al persona
jului. distanța pe care acesta o 
așează, lucid, între intenții și cu-" 

prin reprimarea ispitei imagisti
ce, ajunge rapid nu la disoluția 
vechilor concepte, ci la o refun- 
damentare a lor, într-un spirit de 
geometrizate aproape valeryană. 
Numeroase piese, aparținînd a-IONVINEA

de AUREL MARTIN

cestor ani, sînt desfășurări ale 
unei exclamații sau interogații 
interioare. Idealul său pare a fi 
„poezia pură". Transcriere a ine
fabilului fluid sentifhental, ali
mentat de străfunde mișcări ele
giace, dar și de intenția rarefierii 
lui prin distilări cerebrale. Senti
mentul este înțeles la modul ra
țional. Mod absent, în genere, la

„CARTEA
ROMÂNEASCĂ"

' de PETRU

O editură a scriitorilor con
dusă de un corp prestigios îm 
frifnte cu un om/ de perfectă 
morală scriitoricească, cum este 
Marin Preda, înseamnă darul 
cel mai frumos făcut obștei li
terare, dar mai ales, sperăm, 
treapta semnificativă a maturi
zării Uniunii Scriitorilor, și a 
emancipării cărților din mean
drele birocratice cu care ne-au 
obișnuit alți ani Bucurîndu-ne 
că avem multe edituri, care, 
toate la un loc, trebuie în chip 

vinte. Pentru Bondoc — care îi 
prilejuiește lui Ion Lucian o ad
mirabilă compoziție, de mare 
finețe și adevăr, deși rolul ar fi 
putut tenta la îngroșări —, inau
tenticitatea este urmarea unei 
deprinderi aproape inconștiente. 
Uzat în subangrenaje sociale, 
personajul ajunge, să creadă cu 
adevărat în poncifele sub care 
se disimulează oportunismul și 
lașitatea. Deruta sa este since
ră, deși nu dramatică, deoarece 
Bondoc este vinovat. Dramatică 
este condiția Alinei — soția sa 
—, care descoperi^ cu mare în- 
tîrziere că și-a pierdut, printre 
relații și aparențe cultivate cu 
grijă, „mîngîierea lui dum
nezeu de pe creștet”, și din a- 
ceastă clipă reface, la altă sca
ră. destinul ;Norei ; după cum 
dramatică este căutarea în vid 
a Mirei — fiica lor —, a 'cărei 
luciditate ușor' cinică este sufi
cientă pentru a-i releva că tră
iește neadevărat, dar insuficientă 
pentru a-i arăta și calea spre 
autentic. Cele două interprete. 
Tina Ionescu și Valeria Seciu. 
sînt pe deplin convingătoare : 
cea dintîi fragilă, agitată, nea
jutorată, cea de-a doua, excep
țională mai ales în actul 
întîi, cu o mare intensitate 
a reacțiilor, cu o teribilă febrili
tate în expresie și în gest.

Către sfîrșit, elanul ideatic al 
piesei pare că mai obosește. Al
ternativei autentic-inautentic în
cepe; pe nesimțite, să-i ia locul 
alternativa — mai joasă — sin- 
cer-nesincer, ceea ce are drept 
efect, poate, un oarecare cîștig 
în direcția observației sociale, 
dar neîndoios o pierde în sub
stanța filozofică. Din două una i 
ori spiritul autorului nu s-a 
putut menține pînă la capăt la 
nivelul disputei filozofice anga
jate ori, mai simplu, trădarea 
s-a produs în -spațiul replicii, din 
pricina unor excese livrești cu 
rădăcini mai vechi în dramatur
gia lui Paul Everac.

în atenuarea pînă spre dispa
riție a acestei contradicții se 
poate măsura — pe lingă preci
zia plină de nuanțe a portrete
lor și desenul expresiv al relații
lor umane — valoarea regiei lui 
Ion Cojar, care a izbutit, cu 
Camera de alături, unul din ce
le mai bune spectacole din carie
ra sa și în același timp o re
prezentație demnă de presti
giul Teatrului Național. Iar 
scenografia Elenei Pătrășcațiu- 
Veakis este ca tot ceea ce poartă 
semnătura acestei remarcabile 
artiste : adică fără cusur.

SEBASTIAN COSTIN 

alți poeți interbelici români, su
puși și ei melancoliei. Amplificat, 
în cazul lui Vinea, de o lucidi
tate extremă, materializată în fa
cultatea de a-și „veghea" trăirile. 
Ceea ce îl apropie de Camil 
Petrescu.

Esența e și obiectul unora din 
prozele lui Ion Vinea. De astă- 
dată (mă refer la Flori de lam
pă și la Paradisul suspinelor, 
1930), universul interior, supus 
atracțiilor obscure, erotismului, 
asociațiilor fanteziste și implica
țiilor fantastice, se impune (par
că în replică1) mai ales prin 
complexitatea lui, ireductibilă la 
o unică dimensiune. Limpezimile 
rîvnite, tot atunci, în poezie, sînt 
contracarate de o viziune subor
donată deopotrivă tehnicii supra- 
realiste și psihanalizei freudiste. 
Și într-o ipostază și în alta, se 
arăta însă ca un bun creator de 
atmosferă. Cum avea să se dove
dească și în romanul postum 
Lunatecii, transfigurare a unei 
realități psihologice tot atît de 
autobiografice ca și Ora fîntî
nilor.

Ar fi însă cu totul eronat ca 
imaginea lui Ion Vinea să se 
configureze doar pe atari coor
donate. Poetul și prozatorul vi- 
sînd întruchipări esențializate și 
făcînd să vibreze strunele de vio* 
loncel ale sufletului uman, ' a 
știut să fie în condițiile anilor 
presocialiști, și purtătorul de cu
vînt al atitudinilor politice îna
intate. La Chemarea și la Facla 
(pe care a condus-o între 1930 
și 1940), ca și în paginile altor 
publicații democratice, s-a afir
mat printre cei mai înzestrați și 
mai temuți gazetari, punînd la 
stîlpul infamiei moravuri și nă
ravuri politicianiste, demascînd 
fascismul și pe protagoniștii lui, 
în pamflete de o vitriolantă vi
rulență. Șl, neîndoelnic, de o for
ță expresivă care amintește de 
celebrul Courier, de lorga și de 
Arghezi.

Personalitate complexă, așa
dar, distribuindu-și disponibilită
țile intelectuale și afective în 
planuri diverse, realizîndu-se ca 
unitate individuală distinctă, Ion 
Vinea se numără astăzi printre 
numele de prestigiu, exemplare, 
ale literaturii și publicisticii noas
tre interbelice.

POPESCU

firesc să sporească producția de 
carte mult peste totalul ultime
lor decenii ne îndreptăm, ca 
scriitori și breslași, atenția și 
către .editura Uniunii Scriitori
lor, Nivelul cărților ei — ca al 
tuturor, de altfel — va decurge 
de la valoare și calitate și nu
mai de la ele, excluzîndu-se 
produsul facil. Numele oameni
lor ce conduc această editură 
constituie pentru breaslă o ga
ranție, iar breasla este, după 
anii de ameliorare și îmbogățire 
succesivă a atmosferei literare 
și a nivelului spiritual al scrisu
lui, doritoare mai mult ca ori- 
cînd de selecții absolute și de 
ierarhii adevărate și durabile.

Printre mai multe semne bune 
sub care s-a creat această edi
tură. am aflat că ea se va numi, 
în emblemă pe coperțile volu
melor, (cu binecunoscuta pres
curtare CR și desenul clasic 
abia ușor stilizat), „Cartea Ro
mânească”.

Nu știm a oui a fost ideea, 
dar ea corespunde tuturor do
rințelor. Care scriitor, care citi
tor nu duce cu sine amintirea 
„Cărții Românești" ca un sim
bol al marii culturi naționale ? 
Numele acesta, atît de simplu, 
atît de îndreptățit, atît de grăi
tor, a însoțit marile expresii ro
mânești. paginile de glorie în 
care s-a exprimat. într-o descăr
care supremă, viața spirituală a 
unei națiuni. „Cartea Româ
nească”, doua vorbe atît de mo
deste. ca un nume și un pronu
me săpate în soclul unei statui. 
Să scriem și să publicăm cărți 
demne de „Cartea Românească" 
— și exigența tuturor, scriitori 
și editori, trebuie să fie pe mă
sura acestui simbol, indiferent 
de numele pe care-1 poartă fie
care editură — e îndemnul la
tent al primei coperți care se va 
publica sub însemnul neuitat al 
celor mai mari autori români.

Reconfortantă sufletește e a- 
ceastăxveste și pentru că ne conr 
firmă continuitatea scrisului ro
mânesc, creșterea lui din sine 
însuși. Toate aceste nume vechi 
reprezintă cultura românească, 
constituită în timpuri dificile, 
din mișcarea mentală a unei na
țiuni CU destin exemplar. Și 
dacă, prin imense încercări, 
am rămas noi înșine și scrisul 
românesc a rămas el însuși, nu
mele de tradiție își regăsește 
locul pe frunte ca prima coroa
nă de lauri, azi îngălbenită, dar 
prevestitoare a tuturor aventu
rilor și viotoriilor care au ur
mat. .
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(Urinare din pag. I)

1970 salariul, tarifar minim pe 
economia națională se stabilește 
la 800 lei lunar, ceea ce reprezin
tă o creștere de 14,3 la sută față 
de salariul, minim de 700 lei 
stabilit în august 1967.

De la aceeași dată se majorea
ză toate salariile tarifare de pînă 
la 1 200 lei lunar. Majorarea se va 
face pe grupe de salarii, acordîn- 
du-se creșteri mai ridicate anga- 
jaților cu salarii tarifare de pînă 
la 1 000 lei.

în vederea aplicării acestor 
măsuri se alocă fonduri suplimen
tare de salarii de 600 milioane lei 
anual.

2. Salariații care prin majoră
rile previlzute mai sus depășesc 
plafoanele de salarii în funcție 
de care se acordă diferite drep
turi sau înlesniri, beneficiază în 
continuare de acestea.

3. Incepînd de la 1 mai 1970 
se aduc îmbunătățiri sistemului 
de așezare a impozitelor pe sa
larii și alte venituri, urmărin- 
du-se aplicarea mai consecventă 
a principiului progresivității, 
avantajarea salariaților cu venituri 
mai mici și simplificarea modului 
de calcul al impozitului.

în acest scop veniturile prove
nite din salariile de pînă la 850 
lei ale tuturor categoriilor de 
angajați se scutesc de impozit.

De asemenea, pentru veniturile

sala-

sala-

din salariu realizate începînd cu 
luna mai a.c. impozitele se reduc 
după cum urmează :

— cu 30 la sută pentru 
riile între 850—900 lei ;

— cu 20 la sută pentru 
riile între 901—1 000 lei ;

— cu 11 la sută pentru 
riile între 1 001—1 100 lei ;

— cu 3 la sută pentru salariile 
între 1 101—1 210 lei.

Prin aceste reduceri salariații 
cu cîștiguri de pînă la 1 200 lei 
vor beneficia de venituri supli
mentare de circa 350 milioane 
lei anual.

Impozitele pe veniturile între 
1200 și 1700 lei provenite din 
salarii rămîn nemodificate.

Se vor recalcula, conform prin
cipiului progresivității, impozitele 
pe veniturile provenite din sala
rii de ‘peste 1 700 lei, veniturile 
suplimentare obținute peste cele 
realizate din activitatea de bază, 
precum și veniturile dobîndite din 
lucrări literare, artistice, științi
fice și din alte activități.

4. Consiliul de Miniștri va e- 
labora măsurile de aplicare a 
prevederilor prezentei hotărîri.

★
Ca urmare a majorării salarii

lor, a scutirii și reducerii impozi
telor, salariații cu venituri de 
pînă la 1 200 lei lunar — în 
număr de peste două milioane, 
vor beneficia anual de venituri 
suplimentare' de aproape un mi
liard de lei.

Prin majorarea salariilor și 
aplicarea noului sistem de salari
zare, precum și prin aplicarea 
măsurilor din prezenta hotărire, 
se asigură creșterea veniturilor 
salariaților din țara noastră cu 
peste 12 miliarde lei anual. Aceas
tă realizare de seamă a societății 
noastre exprimă preocuparea 
neslăbită a partidului și guver
nului pentru îmbunătățirea con
dițiilor de viață materială și spi
rituală a oamenilor muncii, pen
tru ridicarea nivelului de civili
zație a întregului nostru popor.

Creșterea în continuare a stan
dardului de viață a celor ce 
muncesc ( depinde nemijlocit de 
succesele pe care le vom realiza 
în creșterea producției materia
le, în perfecționarea conducerii, 
planificării șl organizării econo
miei, în sporirea avuției naționa
le, în realizarea programului de 
înflorire a patriei elaborat de 
Congresul al X-lea al partidului.

Comitetul Central al partidului, 
Consiliul de Stat și Consiliul de 
Miniștri își exprimă convingerea 
că oamenii muncii din țara noas
tră vor depune eforturi sporite 
pentru a obține noi și noi succe
se în dezvoltarea economiei și 
culturii, în înfăptuirea politicii 
Partidului Comunist Român de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltată în patria 
noastră.

La Ambasada Republicii So
cialiste Cehoslovace din Bucu
rești a avut loc, marți la amia
ză, o conferință de presă, orga
nizată cu prilejul celei de a 
XXV-a aniversari a eliberării 
Cehoslovaciei de sub jugul fas
cist.

Cu acest prilej,* ambasadorul 
Miroslav Sulek a vorbit despre

lupta popoarelor ceh și slovac 
pentru alungarea cotropitorilor 
hitlcriști și construirea societății 
socialiste.

★
Cu prilejul aniversării a 20 de 

ani de la stabilirea relațiilor di
plomatice între Republica Popu
lară Mongolă și Republica Socia
listă România, însărcinatul cu a-

faceri ad-interim al R.P. Mongole 
Ia București. Buyanghiin Bud, a 
oferit marți un dineu.

★
Marți, 28 aprilie ambasadorul 

Christopher H. Phillips, șeful 
delegației S.U.A. la recenta se
siune a Comisiei Economice 
a O.N.U. pentru Europa, care la 
invitația Ministerului Afacerilor 
Externe face o vizită în țara noas
tră, a fost primit de Comeliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne.

ÎNSĂMÎNȚATUL
PORUMBULUI

(Urmare din pag. I)

cuta mecanizat prașila oarbă la 
porumbul semănat înainte de 
căderea ultimelor ploi. „Alerga" 
cu viteză de... 38 de hectare în
tr-o zi — un adevărat record al 
lucrării.

Cu lăncile de la mașina de ' 
prăfuit întinse, mecanizatorul 
ion Stroe înconjoară de 4 zile 
în șir tarlalele de grîu și semă
naturile de primăvară unde s-au 
constatat atacuri intense de 
aaunatori. Ieri, cind am discu
tat cu el, părea obosit dar lu
cra. După cum spunea și șeful 
secției, tovarășul Constantin 
Ivașcu, cu ritmul primei zile. La 
un moment dat i s-a propus în
locuirea — era vorba nu numai 
de oooseala in urma efortului 
depus dar și de activitatea in
tr-un meaiu toxic — insă a re
fuzat. „De ce să-i mai scoatem , 
și pe alții de la discuit ori de 
la semănat ?“ — a răspuns el 
celor ce l-au făcut propunerea. 
N-a acceptat dar nici n-a lăsat 
să se ODserve o încetinire a rit
mului de lucru, o calitate infe
rioară a muncii. Dăruirea de 
care a dat dovadă Ion Stroe si 
cei din echipa sa de deservire 
(aicăiuită numai dintre tineri 
cooperatori), redă în mic cli
matul sănătos de muncă ce gu
vernează in cooperativa agricolă 
din Leordeni și la a cărui ri
dicare continuă cei aproape o 
sulă de tineri subscriu zi de 
zi. Ei, tinerii : Niculina Popescu, 
Gheorghița Olaru, ion Muscalu 
și ceilalți, de pildă, au fost in 
toate aceste ultime zile anima
torii activității depuse la rea- 
menăjarea pentru irigații a 100 
de țjectare unde este reampla- 
sată grădina de Jegume.

Oprim și,la cooperativa agri
colă din Topoloveni. Mai bine 
de două sute de membri coo
peratori plantau cu butași ulti
mele două hectare — din cele 
șase planificate pentru extinde
rea viek Forțe și mai mari erau 
concentrate la săpatul viei. Au 
fost săpate 121 de hectare și au 
mai rămas 20 de hectare. 
„Muncă pentru cel mult o zi 
și. jumătate" — aprecia inginera 
agronom Doina Iacob. Și, cînd 
făcea această afirmație se baza 
pe hărnicia lui Aurel Iorgu- 
lescu, Maria Marin Andronache, 
Elena Paloș, Radu Stoian, Ni- 
colae Nicolae, Teodor Mușat, 
Niculina Iorgulescu și a celor
lalți peste 40 de tineri ce lu
crează zi de zi în acest sector, 
în tarlaua din luncă, inginerul 
Ion Iacob și tractoristul Ion 
Ungureanu identificau și semă
nau cu porumb fiecare porțiune 
de teren ce putea fi lucrată. O 
adevărată dispută cu natura din 

\care dăruirea și hărnicia ni i-au 
prezentat, în final, ca victorioși 
pe cei din Topoloveni : numai 
un rest de 120 de hectare se mai 
află încă neînsămințate cu po
rumb.

Din' încheierea la timp a se
mănatului principalei culturi de 
primăvară, porumbul, din 
executarea la un înalt nivel ca
litativ a muncilor de sezon 
și-au făcut principal obiectiv 
al activității din. aceste zile și

tinerii din aproape toate cele
lalte unități agricole ale jude
țului. Sintetizînd acest efort, to
varășul Gheorghe Catană, șef de 
secție la Comitetul județean Ar
geș al U.T.C. amintea că în ul
timele cinci zile aproape zece 
mii de tineri din cooperativele 
agricole au participat la execu
tarea lucrărilor solicitate in a- 
gricultură ; dintre tineri, în mai 
multe unități (Slobozia, Ionești, 

-Căteasca, Gruiu, Văleni, Podgo
ria, Rîca, Mirdia — ca să amin
tim doar cîteva) s-au constituit 
echipe care au lucrat Ia săpa
rea canalelor pentru scurgerea 
apelor de pe terenurile unde 
băltea. S-au putut cultiva, ast
fel, fără întîrziere, peste trei mii 
hectare. Și, pe birou, șeful sec
ției organizatorice așează ulti
ma situație operativă încheiată 
de căi re specialiștii.............
gricole. " ’ 
agricolă 
încheiat 
alte 60 
lucru ce
mult două zile să încheie lu
crarea. Peste 90 la sută din su
prafața de vie a fost prășită, iar 
lucrările în legumicultură se 
execută fără întîrziere. Sigur, 
la obținerea acestor rezultate, 
tineretul a contribuit într-o 
măsură însemnată. Fapt redat 
și de o cifră : dintre cei circa 
11 000 de tineri țărani coopera
tori și mecanizatori, peste 90 la 
sută au participat la muncă.

Situația expusă de tovarășul 
Gheorghe Catană a găsit aco
perire și în constatările din te
ren. Vorbindu-ne despre activi
tatea tinerilor, tovarășul inginer 
Nicolae Bogatu de la coope
rativa agricolă din Slobozia re
marca faptul că semănatul po
rumbului este lucrarea ce se 
execută numai de către uteciști ; 
că fertilizarea celor 850 de hec
tare planificate porumbului s-a 
realizat numai de către membrii 
organizației U.T.C. Și, tot ceea 
ce s-a realizat pînă acum a fost 
recepționat numai cu califica
tivul foarte bine. La coopera
tiva agricolă Bradul de Sus, doi 
uteciști : Marin Pantilă și Ilie 
Ioniță au în seamă însămînța- 
rea celor 270 de hectare planifi
cate porumbului. Peste 200 de 
hectare au și fost însămînțate, 
restul, sarcină de lucru 
pentru astăzi... De 
nea, la cooperativa 
din Căteasca, brigadierul Ma
rin Bălașa ni-i prezintă 
tinerii Dumitru 
Gheorghe Badea ce 
cu semănătorile 
Nicolae Badea, 
Ion Oprea, 
Gheorghe Chiroiu ce 
cu maximă atenție terenul. Din 
316 hectare planificate porum
bului, 23.5 au fost pregătite, iar 
aproape 200 sînt însămînțate.

...Am întîlnit în județul Argeș 
o concentrare excepțională de 
forțe la pregătirea terenului 
planificat a fi însămînțat cu po
rumb, la executarea celorlalte 
lucrări de campanie. Și, în toate 
unitățile vizitate tineretul se 
află printre cei mal harnici

membri cooperatori și mecani
zatori. O garanție că angaja
mentul colectiv : în cel mult'pa
tru zile semănatul porumbului 
să se încheie, va fi realizat.

ROMÂNIA
m Mărturisesc cu sinceritate că 

m-am dus, ieri după-amiază, la
■ arena din Dealul Spirii, aproape
— convins că voi vedea un meci
— mare. Era anunțat un team ju-
■ ventist cu individualități de mul- 
H te carate care în etapele campio

natului se remarcaseră și fuseseră
■ în multe rînduri autorii unor is- 
M prăvi memorabile, a unor victorii
■ chiar : Oprea, Gruber, Caniaro, 
g Kun II, Petreanu, Ștefănescu,

apoi schimburile din rundul doi :
■ Bălan, Both, Florescu. Mai exista 
B și un alt motiv pentru a-mi face 
" speranțe : așa cum se știe, tinerii 
B noștri fotbaliști se pregătesc pen-

tru „Cupa balcanică" (6—14 iunie
■ Bulgaria ) unde sperăm că vor
— avea, în sfîrșit, o comportare 
" onorabilă. Ar fi timpul să avem și
■ o echipă de tineret, cum am avut 

nu demult. Deci, cu această încăr-
■ cătură de speranțe ne-am îndrep- 
B tat ieri spre stadionul Republicii. 
" Dar deziluzie ! Spectatorii, mulți
■ la număr — chiar exceptînd pelu-
■ zele gratuităților pentru elevi — 

mulți inimoși ai balonului rotund 
au plecat decepționați. Manifes
tarea lor sonoră nu putea să în
semne altceva. Dacă repriza a 
doua n-ar fl fost mai animată, 
mai vioaie, aș fi zis că-1 o parti
dă de fotbal de la o duminică 
cultural-sportivă. Nu exagerez, 
dar în prima parte a jocului n-am 
văzut nici o fază, nici o acțiune 
notabilă. Jucătorii noștri n-au 
reușit să trimită mingea în apro
pierea porții decît din cornere sau 
lovituri libere. Ei alergau ca moș
negii — jocul lor aducea a horă 
bătrînească — și erau într-atîta 
de deciși la minge îneît părea 
că luîndu-si răspunderea să con
ducă balortul sau să finalizeze, ar 
avea misiunea să treacă o prăpas
tie. Mai rar mi-a fost dat să văd 
un joc la nimereală ca acesta. 
Nici o idee, nici o schemă, nici 
o orientare tactică. Caniaro — 
lent și avid după un dribling pre
lungit, Kun II — umbra impetuo
sului atacant din meciul Dinamo 
București — Crișul, Petreanu — 
un ins rătăcitor, Beldeanu — un

■ țintaș de la distanță nepericulos

■
■

MERIDIAN
• DUPĂ consumarea a 6 run-

■ de și disputarea partidelor în- 
H trerupte, în turneul zonal femi-

nin de șah de la Vrnjacka
■ Banja, în fruntea clasamentu-
■ lui se află Elisabeta Polihro- 
— niade și Gertrude ' Baumstarck 
" (ambele România), Ivanka (Un-
■ garia) fiecare cu cîte 5 puncte, 
g urmate de Ruj ița Jovanovici

(Iugoslavia) 4,5 puncte. Ieri a
■ fost zi de repaus, turneul se

■

■

■

direcției a- 
cooperativa 
Podgoria a 
porumbului, 
ritmuri de

Spicuim :
Văleni —

semănatul
au realizat ___ ...
le va permite ca in cel

numai 
aseme- 

agricolă

Dinu și 
s lucrează 

S.P.C.-6. pe
Mihai Badea, 

Vasile Petru și 
pregătesc

FRANȚA: 0-0
duce la schimbarea situației de pe 
tabela de marcaj. Nu mai men
ționăm ocaziile și acțiunile din 
repriza secundă a „cadeților" 
noștri, care, duse pînă la capăt, 
ar fi putut deveni periculoase și 
generatoare de gol, pentru că ar 
însemna să le consemnăm și pe 
cele ale tinerilor fotbaliști fran
cezi — mai numeroase și cu un 
grad mai mare de periculozitate. 
Consemnăm în această întîlnire un 
draw meritoriu pentru oaspeți și 
neconcludent pentru echipa de 
tineret a țării noastre. Din rîndul 
oaspeților — care au dat o replică 
neașteptată : tehnici, combativi și 
iuți, cu un marcaj la om perfect 
— se desprind cîteva personalități 
de valoare incontestabilă : porta
rul Rigoni, Floch, Larque, Gallice 
și Mezy.

ș.a.m.d. A surprins, la mulți din
tre jucători registrul sărac al pro
cedeelor și subtilităților tehnice ; 
ei n-au găsit niciodată un culoar 
liber. Oaspeții, deși le-a convenit 
egalitatea, au atacat mai periculos 
și au avut, în prima repriză, 
două-trei ocazii bune de gol cum 
a fost aceea a lui Gallice din min. 
44 cînd scăpase singur — cît de 
ușor ! — și a tras peste Oprea — 
ieșit din poartă — dar și peste 
bară. In repriza a doua apele se 
mai limpezesc întrucîtva, jocul e 
mai disputat, fazele de poartă mai 
numeroase. Dar și în această 
parte a partidei elevii lui Cernă- • 
ianu nu manifestă cu evidență 
dorința de victorie, nu-s suficient 
de hotărîți și incisivi, nu găsesc 
cheia unui joc eficace. Pînă și 
loviturile libere din apropierea 
porții și cornerele sînt executate 
într-o manieră care qu putea v. cAbulea

„Mexicanii"
au dezamăgit

Aseară la o oră tîrzie, în ora
șul Reims, echipa noastră repre
zentativă, într-un meci de ve
rificare din programul pregăti
rilor pentru Mexic, a întîlnit na
ționala Franței de care a fost 
întrecută, surprinzător, cu sco
rul de 2—0 prin golurile însorise, 
în prima repriză, de Revelli 
(minutul 9) și Djorkaeff (minutul 
39) din penalti. Echipa noastră, 
de această dată, n-a mai evo
luat la nivelul ultimelor con- ■ 
fruntări de verificare : apărarea 
a acționat confuz, ea s-a dovedit 
nesigură, jucătorii au comis gre
șeli inadmisibile, iar ofensiva — 
nedecisă, lipsită de forță și in
cisivitate.

Imagine din întîlnirea de tineret România—Franța

reia astăzi cu runda a 7-a în 
care Polihroniade cu piesele 
albe întîlnește pe Hausner, iar 
Baumstarck tot cu albele, joacă 
împotriva maestrei bulgare Tro-' 
ianska.

• BOXERUL englez Henry 
Cooper, care a recucerit titlul 
Marii Britanii la categoria grea, 
a fost desemnat ,,șalanger pre- 
ferențial“ 
european, 
spaniolul 
mează să 
germanul __ ,
vingătorul acestui meci își va 
pune titlul în joc contra lui 
Cooper.

pentru campionatul 
Actualul campion, 

Jose Ibar Urtain, ur- 
întîlnească pe vest- 
Jurgen Blin, iar in

1SDUPLECAȚI-VĂ, ZĂU, 
TOVARĂȘE DIRECTOR!

1

Meciurile echipei de juniori
a României în turneul U. E. F. A.

pro- 
interna- 

U.E.F.A., 
de Ju- 

loc între

A fost definitivat 
gramul turneului 
ționaî de fotbal 
rezervat echipelor 
niori, ce va avea
16 și 25 mai în Scoția. Se
lecționata României face 
parte din grupa D împreu
nă cu reprezentativele Bel
giei, Turciei și R. D. Ger
mane. Tinerii fotbaliști ro
mâni vor susține primul 
meci la 16 mai. împotriva 
Belgiei, în orașul Perth, cu 
începere de la ora 15.00

(ora locală), arbitrul fiind 
italianul Francesconi. La 
18 mai echipa română în
tîlnește formația Turciei în 
localitatea “
(ora 
berg 
mul 
mai, 
la Edinbourgh cu selecțio
nata R. D. Germane. Me
ciul va începe la ora 19,00 
(ora locală) și va fi condus 
de arbitru] Francesconi.

Dunfermline
19,30 — arbitru Oe- 

— Norvegia). în ulti- 
meci al grupei la 20 
echipa română joacă

t

Cu una din sălile de sport ale Universității, la Facultatea de 
drept, s-a petrecut o metamorfoză ciudată. Locul sacilor de 
box, al ringului, al mesei de tenis, al aparatelor de dezvoltare 
fizică generală l-au luat cîteva mese și materialele unui „ate- 
her“ d.e-v .f,ori artificiale ! Asta s-a întîmplat chiar cu două 
săptămîni în urmă, mai exact în perioada în care toate clubu
rile sportive bucureștene își deschideau larg porțile, o dată pe 
săptămînă, chiar cîte o zi întreagă sau măcar cîteva ore, tine
rilor fără să impună nici un fel de condiții. S-a întîmplat, adică, 
în perioada în care așteptam vești din partea clubului sportiv 
Universitatea că s-a procedat și acolo aidoma ca la Dinamo, 
Progresul, Steaua, Rapid etc. Dar n-a fost să fie așa deși din 
partea consiliului clubului s-a manifestat toată bunăvoința. Re- 
fuzînd soluția posibilă de a amplasa „atelierul" într-o încăpere 
învecinată cu sala de judo, directorul cu problemele sociale 
Ion Stănculescu — căruia îi este adresată această corespondență 
— a sacrificat sala de box. Sala în care zi de zi, zeci de tineri 
pasionați de sport și exercițiu fizic se pregăteau sub conducerea 
maestrului Jim Călinescu, fostul campion de box profesionist al 
României, a lectorului universitar Nicolae Stoian. Să adăugăm 
acestora și grupele de studenți de la Universitate, care, neavînd 
sală, improvizează sau renunță la orele de educație fizică pre
văzute în programă. Așa stînd lucrurile, sportivii atelierului de 
flori artificiale, care nu au renunțat la pasiunile lor. se pregă
tesc fie pe culoarele de la subsol ale Facultății de drept, fie 
iși împart pe din două sala cu judokanii maestrului Frankie 
Niculescu. Poate că. intr-o după-amiază, Ion Stănculescu, văzînd 
înghesuiala din cealaltă sală (de judo) sau culoarele facultății cu 
sportivi care sar coarda între cititorii de aviziere, se va îndu
pleca și-și va lua florile de acolo.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

DIMENSIUNEA FAPTELOR
(Urmare din pag. I)

Ni se pare cît se poate de fi
resc ca în aceste programe — în 
fapt cadrul în care își găsește ex
presie faptică capacitatea organi
zatorică, mobilitatea în gîndire, 
gradul de adaptare al preocupă
rilor . organizației la cele mai 
stringente probleme ale produc
ției — să stea în atenție în mod 
special cei mai tineri lucrători, 
îmbunătățirea continuă a muncii 
lor. Aceasta ne și face să apre
ciem încetățenirea întîlnirilor or
ganizate ale tinerilor aflați, pe 
planul producției, sub normă, cu 
colegii lor fruntași, cu muncitori 
avînd mai ' multă experiență, 
maiștri, specialiști, cu profesori 
de la școlile profesionale. Astfel 
de acțiuni au loc de regulă aco
lo unde neîndeplinirea normelor 
este mai pronunțată, în ultima 
vreme ele fiind impuse de situația 
de la Uzina de strunguri și Uzi
nele textile, ambele din munici
piul Arad. S-a creat, de asemenea, 
o tradiție și ne bucură că această 
idee cîștigă din ce în ce mai 
mult teren, ca specialiștii care 
au vizitat alte țări sau însoțesc 
produsele întreprinderilor la be
neficiarii externi să fie invitați în 
mijlocul tinerilor, să scoată în re
lief diferite aspecte privind cali
tatea și comportarea utilajelor li
vrate, un foarte bun prilej' de a 
cultiva sentimentul de răspunde
re pentru onorarea la termen și 
cu respectarea tuturor prescrip
țiilor de calitate a produselor la 
care lucrează. Un rol deosebit îl 
au, de asemenea, schimburile de 
experiență — terenul de conflu
ență și de transfer al experienței 
acumulate în organizarea locului 
de muncă, a metodelor folosite 
în sprijinul calificării și policali
ficării profesionale, pentru întă
rirea disciplinei în muncă. Nu 
este lipsit, cred, de interes să a- 
răt că prin constituirea a peste 
30 de gazete satirice : „Reflecto
rul tineretului" în întreprinderi 
și secții, paralel cu alte metode 
(discuții în cadrul colectivelor de 
muncă, în adunările uteciștilor 
sau ședințelor de comitet, scrisori 
trimise familiilor), s-a izbutit să 
se obțină reducerea numărului de 
absențe nemotivate cu aproape 
70—80 la sută față de aceeași pe
rioadă a anului trecut într-o «e-

rie de întreprinderi de primă im
portanță ale județului, cum ar 
fi, de pildă, Uzinele de vagoane, 
de strunguri, „Teba", „Liberta
tea" etc.

In condițiile în care producția 
solicită deosebit de complex pe 
tînăr, cînd el trebuie să acopere 
nu doar prin deprinderi, dar prin 
cunoștințe tot mai vaste aria de 
întindere a meseriei sale, avem 
în vedere ca organizația U.T.C. 
să fie cît mai activă în lărgirea 
aparatului teoretic de noțiuni e- 
conomice și tehnice. Nu este vor
ba aici doar de a-i comunica niș
te termeni, ci de a-1 face să înțe
leagă cuprinderea și semnificația 
indicatorilor economici, rolul pro
ductivității muncii în creșterea 
producției, importanța scăderii 
continue a cheltuielilor materia
le, strictețea respectării norme- 
loi de tehnica securității mun
cii. Vreau să subliniez faptul ca 
pe această linie, din inițiativa 
comitetului județean al U.T.C. a 
fost constituit un grup de lectori, 
format din ingineri și economiști, 
angajat în susținerea unui pro
gram lărgit de propagandă teh
nică și economică. Timp de șase 
luni aceștia vor prezenta expu
neri, vor puyta discuții cu tinerii 
— de la începutul lunii aprilie — 
pe teme foarte actuale și de deo
sebită importanță pentru organi
zarea științifică a' producției și a 
muncii, preocuparea pentru îm-. 
bunătățirea calității produselor, 
respectarea contractelor economi
ce, obligațiile morale și materiale 
ce decurg din recenta lege refe
ritoare la respectarea disciplinei. 
Desigur că cele aproape 150 de 
acțiuni planificate au loc cu pre
cădere în marile întreprinderi din 
motive ușor de înțeles, dar ele 
se voi desfășura oriunde tinerii 
au o participare însemnată la 
realizările colectivelor de sala- 
riați. /

întrucît reducerea consumu
rilor de materiale se circumscrie 
obligatoriu ariei de preocupări a 
oiganizațiilor U.T.C. am urmărit 
să atragem un cît mai mare nu
măr de tineri în această com
plexă și importantă acțiune. Așa 
se face că la inițiativa lansată de 
tinerii Uzinelor de strunguri : 
„Consum minim — eficiență ma
ximă" — s-au alăturat și organi
zațiile U.T.C. din celelalte între-

prinderi,'criteriile precise stabilite 
urmărind să evidențieze cît mai 
exact contribuția proprie a tine
rilor la gospodărirea materiilor 
frime, îndeosebi a metalului, 

mbucurător este faptul că se 
observă deja o reducere a con
sumurilor de materii prime cu 
1—3 la sută, concomitent înre- 
gistrîndu-se și micșorarea vizibi
lă a rebuturilor.

O dată cu începerea timpului 
favorabil lucrărilor agricole, sar
cinile organizațiilor U.T.C. de la 
sate se decupează firesc din ma
rile probleme care își așteaptă 
rezolvarea pe ogoarele județului.

Subordonate ideii de crește
re a rezultatelor în producție sînt 
cele două concursuri: „Cel mai 
harnic și priceput Crescător de 
animale și păsări" și „Tineretul 
și agrotehnica".

O dată cu venirea primăverii, 
șantierele de muncă voluntar-pa- 
triotice arădane au cunoscut din 
nou vigoarea brațelor tinerești. 
Organizate mai bine decît pînă 
acum, aceste acțiuni au reușit să 
atragă un mare număr de tineri. 
Dacă ne referim numai la strîn- 
gerea fierului vechi, trebuie să 
spunem că fie în municipiul 
Arad (la U.V.A., uzinele de 
strunguri, uzina de reparații), fie 
în localitățile Ineu, Chișineu Criș, 
Pecica, Sîntana, Sag și altele s-a 
izbutit colectarea a peste 1400 
de tone, ceea ce reprezintă a- 
proape jumătate din angajamen
tul anual. Importante eforturi au 
fost îndreptate spre împădurirea 
unei suprafețe de peste 50 de 
hectare. îndeosebi în raza ocoa
lelor silvice Hălmagiu, Beliu, 
Sebeș. Cu tot timpul nefavorabil 
tinerii din județ au fost prezenți 
la lucrările de întreținere a pă- 
șunilot — pe o suprafață de 
5 000 ha — o dată cu participa
rea lor în echipele de interven
ție pentru oprirea inundațiilor (aș 
cita îndeosebi exemplul localită
ții Chișineu Criș) cît și amenaja
rea a peste 300 hectare pentru 
irigații. Chiar în această săptă
mînă vor fi deschise lucrările pe 
cinci șantiere locale ale tinere
tului. Unul — la construirea dru
mului Arad-Curtici. Celelalte, la 
construirea Complexului de în- 
grășare a mieilor în comuna Sîn
tana, la amenajarea și întreține-
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rea pășunilor pe o suprafață de 
1500 ha la Socodor și Mișca, 
cît și la amenajarea ștrandului 
din municipiul Arad. Sînt în 
curs de pregătire, de asemenea, 
deschiderea altor șantiere lffSkle.

Retrospectînd pașii făcuți în 
îndeplinirea programului stabilit 
de organizația noastră județeană,

ii. V.

vreau sa exprim hotărîrea uteciș- 
tilor, a tinerilor din județul Arad 
de <t persevera pe linia îndepli
nirii și depășirii obiectivelor pro
puse, voința lor de a-și integra 
numele într-o cît mai importantă 
măsură pe cartea de vizită a 
realizărilor acestui an.

„AM EXECUTAT
CE Ml S-A SPUS"

(Urmare din pag. 1)

unei obligații elementare 
vind grija față ile 
tînăr, deși existau 
le specialiștilor în

Popa Constantin, 
lui de protecție 
„Transferul între secții se face 
numai cu avizul medicului. Este 
singurul caz pe care îl avem în 
uzină, unde acest principiu 
s-a respectat. Ceea ce s-a 
tîmplat, în acest caz, nu 
legal". Așadar, n-a fost și 
este legal, dar dînsul, omul în
sărcinat să vegheze la respecta
rea unor astfel de norme, ce-a 
făcut, cum a acționat ?

Nistor Liviu, șeful serviciului 
administrativ al uzinei: „A fost 
transferată la sifonărie (unul 
din transferuri — n.n.) pe bază 
de recomandare medicală. Acum 
am primit sarcina să fie transfe
rată din nou (penultimul trans
fer — n.n.), din hotărîrea con
ducerii. Nu am discutat cu ni
meni despre aceste transferuri, 
dat fiind faptul că nu știam de 
recomandarea medicului". Re
citiți declarația și veți vedea 
că... nu știa deși, cu un minut 
înainte, știa I

Cosma Mihai, maistru la sec
torul arcuri și spirale, fost șef 
de secție în perioada cînd a tri
mis-o (a doua oară) 'pe Elena 
Predescu să lucreze la secția 
galvanizare : „A avut internări 
în spital. Se simțea rău aici, 
mi-a fost trimisă să lucreze la 
secția galvanizare, eu m-am e- 
xecutat. Nu m-am întrebat ni
mic în legătură cu msta ei".

La comitetul U T.C. al uzinei 
cazul nu se cunoaște decît „așa, 
din auzite", pentru că, tova-

pri- 
om, față de 
recomandări- 
medicină : 
șeful birou- 
a muncii:

nu 
în- 

este 
nu

SPORTIVE

ALE ELEVILOR

Prezența la careu, luni 
după-amiază, a 600 de elevi 
ai liceului bucureștean nr. 
33 anunța, desigur, un eveni
ment deosebit. Se mai aflau 
acolo, în afara conducerii 
școlii, și câțiva invitați de 
onoare : soții Viscopoleanu — 
un cuplu de sportivi de mare 
reputație — loan Mureșanu, 
Nicolae Marcoci și Gheorghe 
Tarța — reprezentînd Consi
liul clubului sportiv {,Steaua" 
— precum și Ștefan Sava din 
partea Secției sport a Comi^ 
tetului Central al U.T.C. și 
alți * activiști ai Comitetului 
U.T.C. și C.E.F.S. din secto
rul VII. Participau cu toții 
la un eveniment plin de sem
nificații pentru viața sportivă 
a școlii : constituirea asocia
ției sportive a elevilor. Sar
cina activistului Secției sport 
a C.C. al U.T.C., Ștefan Sava, 
de a prezenta importanța 
înființării asociațiilor spor
tive, precum și '"cîteva din 
elementele principale ale re
gulamentului de funcționare, 
a fost oarecum ușurată de 
faptul că elevii, profesorii 
lor de educație fizică, orga
nizația U.T.C. cunoșteau deja, 
în mare, și așteptau chiar de 
la o zi la alta evenimentul 
acesta. Prezența steliștilor — 
sportivi de marcă și condu
cători ai clubului — n-a fost 
nici ea intîmplătoare : clubul 
militar va tutela tînăra aso
ciație, S3 va îngriji de for
marea și îndrumarea instruc
torilor, a calendarului com- 
petițional, va pune chiar la 
dispoziția elevilor bazele sale 
sportive de la Ghencea, une
le mijloace de transport. 
Chiar transmiterea unui fa
nion. a unui album, precum 
și oferirea de insigne celor 
mai buni 25 de elevi fruntași 
pe terenul de sport și la în
vățătură a marcat, festiv, 
începutul colaborării. Meda
liata cu aur la Mexico, Vio
rica Viscopoleanu, în cuvinte 
simple, emoționante, a cuce
rit asistența : „Nu sînt prea 
departe de vîrsta voastră, 
dragi elevi. Mă veți 
de aceea, w ’ ' 
voastre, 
sportive.
marea performanță nu vine 
de la sine, fără o muncă ti
tanică, fără dăruire, începînd 
chiar de pe băncile școlii**. 
Propunerile, unanim accepta
te, au desemnat șpoi pe com
ponents consiliului asocia
ției sportive a Liceului nr. 
33 : Dorel Bivolaru — pre
ședinte, Cătălina Panțîru; 
Adrian Cuvațov, Laurian An- 
drici, %Marius Predoiu. Ca 
președinte de onoare va 
funcționa însăși directoarea 
liceului, prof. Gabiiela Mar
coci, ajutată de 3 membri de 
onoare, profesorii Mihail 
Zisu, Alexandra Bălteanu, 
Ion Stănescu. R. VIOREL

că simt 
planurile
Dar,

crede, 
visurile 
voastre 

credeți-mă,

explică tovarășii, „nu a ve
nit să se plîngă la noi".

Ni s-au arătat hîrtii, transfe
ruri. Alte hîrtii. Totul „legal", 

„corect" toate tîansferwiîe 
din „hotarrea conducerii", 
ce ar fi la fel de grav, 

de 
ho-

ruri. 
totul 
fiind 
Ceea 
Dar să vedem ce înseamnă, 
fapt, această formulă „din 
tărîrea conducerii"

Am mers la tovarășul direc
tor general al uzinei. Aici ca
zul Elenei Predescu face ex
cepție. A fost singurul moment, 
în cele trei zile și jumătate cînd 
reacția pe care am așteptat-o la 
toți cei cu care discutasem s-a 
petrecut ; sincera revoltă, dis
poziții pentru a se curma urgent 
acest șir de ilegalități. Și am 
aflat aici că formula „din hotă
rîrea conducerii" nu exprimă 
decît lipsa de responsabilitate 
a tuturor celor ce, pe scară ie
rarhică, aveau datoria să îm
piedice, să înlăture posibilitatea 
apariției unui astfel de caz, a 
tuturor celor cu care discutasem 
și care cunoscînd situația tinerei 
Elena Predescu n-au mișcat un 
deget, deși obligațiile de servi
ciu, nu doar sentimente umane, 
impuneau acest lucru necondi
ționat. Pentru că nici o dispo
ziție a conducerii unei uzine 
nu poate contraveni legii și din 
cîte am constatat n-a existat 
nici în cazul acestei uzine o a- 
semenea decizie I Numai că for
mula sacră „hotărîrea conduce
rii" a slujit drept paravan unor 
funcționari închistați în menta
lități vecine cu lașitatea, cu lip
sa de elementară responsabili
tate, unor funcționari ale căror 
atribuțiuni de serviciu încetea
ză acolo unde trebuie să sem-

naleze o iregularitate, acolo 
unde trebuie să se pronunțe.

în .tot acest joc al transferu
rilor nimeni nu a înțeles să in
tervină : mai mult, Elena Pre- 
descu a fost tratată ca un „in
fractor" deși deciziile medicilor 
nu puteau fi puse la îndoială. 
S-a ajuns pînă acolo cu această 
lipsă de grijă față de un tînăr in
cit se rosteau, în loc de cercetări 
atente, frazele cele mai repre
zentative pentru o atitudine for
malistă, lipsită de sensibilitate u- 
mană. „Dacă este așa bolnavă 
de ce nu se pensionează ?... 
„Așa arată un om bolnav 
etc. Nu este greu să ne imagi
năm „solicitudinea" cu care a 
fost întîmpinată Elena Predescu 
atunci cînd „a îndrăznit" să-i 
roage pe acești funcționari «ă 
țină cont că e bolnavă.

Dar dincolo de trista poveste 
a acestui caz, dincolo de acest 
aspect așa-zis „administrativ", 
l-am înregistrat, slupefiați, ve 
acela, revoltător, al nepăsării 
față de tovarășul de muncă, da 
omul de lîrigă tine, al micimii 
sufletești, al desolidarizării d* 
un om căruia ar fi trebuit să-i 
tină în întîmpinare întresz co
lectivul de muncă al secției, fo
rurile administrative și, mai 
ales, organizația de tineret din 
uzină. Or, la comitetul U.T C. 
al uzinei, așa cum am arătat, 
nu se știa aproape nimic, pen
tru a nu spune că nu se știa chiar 
nimic. Ceva se știa: anume că 
„Elena Predescu lucrează în cu
tare secție". Atît. Este inadmi
sibil ca organizația U.T.C. din 
sectorul în care aceasta lucrează 
să nu fi luat nici un fel de ati 
tudine, cum este inadmisibil ca 
tovarășii din comitet să nu cu
noască nimic în legătură cu o- 
cest caz.

Elena Predescu lucrează acum 
într-un loc de muncă corespun
zător, într-un mediu ce se în
cadrează în reglementă)ile stipu
late de codul muncii, de deci
ziile medicilor. Credem însă că 
acest caz nu trebuie să se ter
mine în acest „punct". Sancțiuni 
exemplare pe măsura răspunde
rii acelor ce, prin neglijență în 
exercitarea atribuțiilor de ser
viciu, au făcut posibil acest 
caz nu vor avea doar scopul 
unei recuperări morale ci, mm 
ales, pe acela de a repune în 
drepturi, la Uzina de piese auto 
din Sibiu, ideea de responsa
bilitate înțeleasă în sensurile sale 
profund umanitare.



Ia □□
Lucrările ședinței Consiliului 
Militar al Forțelor Armate Unite

ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia

BUDAPESTA 28 (Agerpres). 
— In zilele de 27 și 28 aprilie 
1970, la Budapesta a avut loc, 
sub președinția comandantului 
suprem al Forțelor Armate Unite 
ale statelor participante la Trata
tul de la Varșovia, mareșalul U- 
niunii Sovietice, I. Iakubovski, șe-

pentru 
dezarmare

dința ordinară a Consiliului Mili
tar al Forțelor Armate Unite.

La ședință au fost examinate 
probleme referitoare la situația și 
perfecționarea în continuare a 
pregătirii trupelor și statelor ma
jore, precum și măsuri pentru ri
dicarea capacității de luptă a ar
matelor statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, în inte
resul asigurării securității lor și 
păcii în Europa.

Ședința s-a desfășurat într-o 
atmosferă de lucru, tovărășească, 
de deplină înțelegere reciprocă 
a tuturor membrilor Consiliului 
Militar.

în problemele examinate au 
fost adoptate hotărîri corespun
zătoare.

DUPĂ CONFERINȚA LA NIVEL ÎNALT INIȚIATA DE 
NORODOM SIANUK

Declarația comună adoptată

□
Tinerii brigadieri 
români au primit 
diploma de onoare 
a C.C. al U.T.C.L.

de la victoria împotriva
fascismului

Debrecen

GENEVA 28 — Coresponden
tul Agerpres, Horia Liman, tran
smite : Marți a avut loc o. nouă 
ședință a Comitetului pentru de
zarmare de la Geneva în cadrul 
căreia au luat cuvîntul reprezen
tanții Canadei, S.U.A., Brazi
liei și Italiei. Reprezentantul ca
nadian, George Ignatieff, s-a ocu
pat de Proiectul de tratat cu pri
vire la demilitarizarea zonelor 
submarine. El a apreciat că pro
blema controlului nu și-a găsit 
încă un loc corespunzător în do
cumentul prezentat de cei doi 
copreședinți și a cerut ca această 
lacună să fie luată în considerare.

Delegatul american, James 
Leonard, a abordat unele as
pecte ale utilizării armelor bio
logice, iar reprezentanții Braziliei 
și Italiei au făcut o serie de ob
servații cu privire la modul cum 
se reflectă problema garanțiilor 
și controlului în Proiectul do 
acord asupra demilitarizării zo
nelor submarine.

Memorandumul
de participant

M. A. E

al R. D. Vietnam

• PREȘEDINTELE NI
XON a adresat o scrisoare 
deschisă liderilor Camerei 
Reprezentanților, prin care le 
recomandă să nu adopte pro
iectul de lege vizînd reduce
rea limitei de vîrstă a alegă
torilor de la 21 la 18 ani. în 
scrisoare se reafirmă că șeful 
statului este un partizan con
vins al acordării dreptului de 
vot tinerilor care au. împlinit 
18 ani, dar că singurul mod 
de realizare a unei asemenea 
reforme, fără riscul de â fi 
contestată apriori de Curtea 
Supremă, este acela de a fi 
prezentată sub forma unui a- 
mendament la Constituția 
S.U.A.. așa cum s-a procedat 
în 1919, cînd s-a acordat 
drept de vot femeilor. Potri
vit prevederilor legale, orice 
modificare adusă Constituției 
necesită nu numai aprobarea 
Congresului, dar și ratifica
rea din partea a cel puțin trei 
pătrimi din numărul statelor 
care intra în componența 
S.U.A.

Proiectul de lege privind 
acordarea dreptului de vot ti
nerilor care au împlinit vîrsta 
de 18 ani, prezentat sub for
ma unui adaos la actul legis
lativ din 1965, a fost ieja â- 
doptat de către Senat.

HANOI 28 (Agerpres). — A- 
genția V.N.A. anunță că Minis
terul Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam a remis ambasadei in
doneziene la Hanoi un memoran
dum conținînd poziția guvernu
lui R.D.V. în problema Cambod
giei. în memorandum se aminteș
te că propunerea indoneziană în 
legătura cu convocarea unei așa- 
zise „conferințe asiatice cu .pri
vire la Cambodgia" constituie o 
intervenție în afacerile interne ale 
acestei țări, o încălcare a drep
turilor naționale fundamentale 
ale poporului khmer și o violare 
a acordurilor din 1954 cu privire 
la Indochina.

Ministerul Afacerilor Externe al 
R.D. Vietnam, se subliniază în 
memorandum condamnă și res
pinge așa-zisa „conferință asia
tică cu privire la Cambodgia", 
îndreptată împotriva poporului 
khmer și a altor popoare 
dochina, considerînd-o 
nulă și neavenită.

★
După cum au anunțat _ 

ile de presă, ministrul afacerilor 
externe al Indoneziei, Adam Ma
lik, a propus organizarea unei 
conferințe „consacrată Cambod- 
giei". în acest scop, el a invitat 
pe miniștrii de externe din 21 de 
țări ale Asiei și din zona Pacifi
cului să ia parte la o asemenea 
conferință, al cărei scop ar fi, chi
purile, „găsirea unei soluții pen
tru situația din Cambodgia".

din In- 
ilegală,

agenți-

PEKIN 28 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, într-o loca- 
litate,. situată la frontiera dintre 
Laos, Vietnam și China, a avut 
loc la 24 și 25 aprilie o reuniune 
la nivel înalt la care au partici
pat delegații conduse de Noro
dom Sianuk, prințul Sufanuvong, 
Fam Van Dong și Nguyen Huu 
Tho.

în declarația comună adoptată 
de participanții la reuniune se 
arată că, după un schimb de ve
deri, s-a ajuns la o apreciere u- 
nanimă a situației actuale din a- 
ceastă regiune a lumii și a luptei 
celor trei popoare indochineze 
împotriva inamicului comun — 
agresiunea imperialismului ame
rican.

In declarație se arată, în con
tinuare, că în ultimii 15 ani Sta
tele Unite au încercat să trans
forme statele din Indochina în 
colonii de un nou tip, în baze mi
litare, au lezat aspirațiile de 
pace, independență și neutralita
te ale popoarelor Cambodgiei, 
Laosului și Vietnamului de sud, 
au violat suveranitatea și secu
ritatea R.D- Vietnam, au. încălcat 
acordurile de la Geneva punînd 
în primejdie pacea și securitatea 
în Asia de sud-est și în lume.

Victoriile strălucite ale popoa
relor din Indochina au dovedit, 
se arată în declarație, că, în ciuda 
forței de care dispun, imperialiș
tii sînt înfrînți atunci cînd încal
că dreptul sacru la existență al 
unui popor unit și hotărît sâ 
lupte pînă la capăt pentru inde
pendența și libertatea patriei.

Conferința Ia nivel înalt a po
poarelor din Peninsula Indochina 
cere celor trei popoare să-și în
tărească solidaritatea, să lupte cu

eroism și tenacitate pentru a in
fringe agresiunea, să-și apere 
drepturile naționale sacre, princi
piile fundamentale ale acorduri
lor de la Geneva, astfel îneît 
Indochina să poată deveni o re- 

independenței și păcii, 
aspirațiilor celor trei 

și intereselor păcii în

giune a 
conform 
popoare .
Asia de sud-est și în lume.

„Părțile cambodgiană, laoțiană 
și sud-vietnameză — subliniază 
declarația — afirmă în mod ex
plicit obiectivele luptei lor : in
dependența, pacea, neutralitatea, 
interzicerea oricărei prezente de 
trupe străine sau baze militare 
străine pe teritoriul lor, neparti- 
ciparea la nici o alianță militară 
și interzicerea folosirii teritoriilor 
lor de către orice țară străină 
pentru agresiune împotriva altor 
țări. Acestea sînt aspirațiile pro
funde ale popoarelor din Cam- 
bodgia, Laos și Vietnamul de 
sud, conforme principiilor funda
mentale ale acordurilor de la Ge
neva și situației generale în a- 
ceastă parte a lumii. Poporul R.D. 
Vietnam sprijină în întregime a- 
ces*te aspirații legitime și lupta 
pentru aceste obiective nobile".

Audierea
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Publicarea stenogramelor anchetei 
in „Cazul Kopechne"

'• Judecătorul Curții supreme a statului Massachusetts, Joseph 
Tauro, a ordonat să se distribuie presei stenogramele anchetei 
privind împrejurările în care tînăra Mary Jo Kopechne și-a 
pierdut viața, cînd automobilul senatorului Edward Kennedy 
s-a prăbușit de pe un pod Stenogramele vor fi publicate miercuri. 
Hotărîrea luată pune capăt disputei juridice în legătură cu 
aducerea la cunoștința publică a conținutului documentului de 
764 pagini și a raportului de 12 pagini, întocmit de judecătorul 
curții districtuale din Edgartown, James Boyle, care 
ancheta în „cazul Kopechne“.

După cum se știe, în urma acestui accident, Edward 
a fost condamnat la 2 luni închisoare cu suspendarea 
sub învinuirea de a fi părăsit locul accidentului și 
anunțat poliția decît după 10 ore de la producerea lui. Senatorul 
a fost găsit însă nevinovat de moartea tinerei Mary Jo Kopechne 
din Edgardtown, cazul fiind clasat.

a condus

Kennedy 
pedepsei, 
a nu fi

lui W. Rogers
WASHINGTON 28 (Agerpres). 

— Secretarul de stat al Statelor 
Unite, William Rogers, a fost 
audiat luni în Comisia senato
rială pentru problemele externe 
în legătură cu politica Adminis
trației îți Asia de sud-est. El, a 
informat comisia că guvernul a- 
merican „continuă să examineze 
cererea de ajutor militar", ce i-a 
fost adresată de guvernul de la 
Pnom Penh și că o hotărîre în 
această privință urmează să fie 
luată în următoarele zile. 
cum a precizat ulterior 
dintele comisiei, senatorul 
liam Fulbright, ajutorul 
este evaluat la „sute de milioane 
de dolari". El a subliniat că Ro
gers a informat comisia asupra 
posibilității ca Administrația să 
furnizeze ajutor regimului gene
ralului Lon Noi fără a cere apro
barea Congresului, dacă ar apre
cia că o asemenea acțiune ar fi 
necesară pentru protejarea tru
pelor americane din Vietnamul 
de sud.

Dună 
preșe-

Wil- 
cerut
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însemnări de călătorie de DINU CERNESCU

întotdeauna mi-am dorit să călătoresc de
parte, să văd oameni noi și să schimb me
reu cerul de sub care privesc ; dar în nici- 
una din închipuirile mele nu m-am văzut 
călătorind în Japonia. Pentru mine Japonia 
era țara florilor, a gheișelor, țara templelor, 
a muntelui Fujyama. țara ritualurilor, a 
teatrului Nou și a lampioanelor de hîrtie 
colorată. Despre Japonia aveam o imagine, 
ca prin ceață, poetică, dar total inexactă, 
poate pentru că era țara unde, datorită dis
tanțelor, nu credeam că voi ajunge nici
odată.

Si, totuși, intr-o bună dimineață stau așe
zai în avionul Boeing 727 — al companiei 
S.A.S., care mă duce de la Copenhaga către 
Tokio. Gigantul care a survolat polul după 
o scurtă escală in Alaska, la Ancorage, se 
apropia, după încă opt ore de zbor, de To
kio. Nu am apucat să văd nimic. Avionul a 
virat brusc, pista de aterizare urcă vertigi
nos, se vede beton, mult beton...

Pînă acum totul a fost normal. Deși, mi 
se întâmplaseră destule lucruri anormale : 
am trecut Polul Nord, am văzut vameșii a- 
mericani din Alaska cu pistoale la șold ca 
în filmele western, adică totul era in egală 
măsură și normal și neobișnuit, așa cum îmi 
închipuisem. Marea surpriză a Japoniei to
tuși nu începuse. Am mers zece minute pe 
o autostradă și, deodată, m-am trezit față 
în față cu imaginea Japoniei moderne ames
tecată cu cea milenară. Zile și nopți am a- 
sistat în Tokio la un mare spectacol al lu
mii orașelor moderne. Spectacolul începe' 
dimineața, și nu se termină niciodată. El se 
desfășoară peste tot, pe străzi, in trenuri, 
în pasajele subterane, în supermagazine, în 
sălile de repetiție, în localuri, în aeropor
turi, noaptea sau ziua, antrenînd 12 milioane 
de oameni care aleargă, stau, vind, cumpă

ta., socotesc, mănincă, dorm, pictează, și 
care, in special, muncesc — muncesc cu o 
tenacitate uimitoare. Tokio este un oraș în 
care orice imagine este multiplicată cu ea 
însăși de sute și mii de ori, inclusiv ima
ginea omului care muncește.

în Tokio nu există „un automobil mer- 
gînd pe o stradă". Pe străzi sînt mii de 
mașini care gonesc sincopat, lovite din cînd 
în cînd in fuga lor de semnalele semafoa
relor.

In Tokio nu există un difuzor sau o stație 
de amplificare. Sînt mii de difuzoare, mii 
de amplificatoare, care aflate în cele mai 
neobișnuite locuri, împrăștie sunete plăcute, 
amețitoare, profund neplăcute sau chiar ex
traordinare. De la cel mai mic magazin care 
dă faliment, unde difuzoarele țipă pentru a 
atrage ultimii cumpărători și pînă la imen
sele supramagazine care anunță noile, sen
zaționalele produse, sunetele se amestecă cu 
moliciunea gesturilor celor mai abili și ser
viabili vînzători, cu ritmul egal al scărilor 
electrice care, cu mersul lor lent, împing 
zilnic pe verticală beția de culori a mul
țimii.

La o anumită oră a zilei, în Tokio începe 
să fie foarte multă lumină. Din ce în ce mai 
multă lumină. Este ora cind începe noap
tea. Imaginilor zilei li se adaugă fuga becu
rilor colorate, explozia firmelor. Imense su
prafețe încep să fiarbă, să se combine, să 
mute tot mai pe verticală spectacolul zilei, 
începe ziua cea mai ciudată — ziua din 
noapte a Tokioului. Mașinile devin’pete albe 
sau roșii, după cum vin sau se duc, aerul 
începe să se încălzească și mai mult, ușile 
localurilor se deschid și se închid neîncetat.

In contactul cu marea metropolă mi-au 
fost pulverizate toate amintirile mele în
chipuite despre Japonia. Aici oamenii nu

au timp pentru ritualul ceaiului, deși el mai" 
există. Femeile nu ies în chimonouri pentru 
ca să se plimbe, noțiunea noastră euro
peană despre plimbat aici nu există. Totul 
aleargă, totul e fugă. Iar Fujyama nu apare 
decît rareori privitorilor cu imaginea din 
căfțile poștale ilustrate.

Numai în micile orășele sau in insulele

La Port-of-Spain și-a 
cepul lucrările un comitet 
alcătuit din reprezentanți ai 
forțelor militare și ai guver
nului, care a primit sarcina 
de a ancheta cauzele răs
coalei militare din săptămî- 
na trecută din Trinidad-To- 
bago. Tn cursul nopții de 
luni spre marți în capitală 
au fost auzite focuri de 
armă, dar observatorii con
sideră că forțele guverna
mentale controlează situația, 
în fotografie : patrule ale 
armatei la Port-of-Spain.

ORIENTUL
Consultări

CAIRO 28 (Agerpres). — Ge
neralul Saleh Mahdi Ammash. 
vicepreședintele Irakului, a so
sit luni seara la Cairo, prima e- 
tapă a turneului pe care îl între
prinde în R.A.U-, Libia și Alge
ria. El va avea convorbiri cu ofi
cialități egiptene și va înmîna 
președintelui Gamal Abdel Nas
ser un mesaj din partea președin
telui Irakului.

CAIRO 28 (Agerpres). — La 
Cairo au început convorbirile o- 
ficiale între președintele Gamal 
Abdel Nasser și Moamer El-Ge- 
dafi, președintele Consiliului co
mandamentului revoluției din Li
bia, care întreprinde o vizită o- 
ficială în R.A.U. Luni după-a- 
miază, Moamer El-Gedafi a avut 
două întrevederi cu președintele 
Nasser, la care au participat ofi
cialități egiptene și șeful statului 
major al armatei libiene. Șefii 
celor două state au examinat cu 
această ocazie aspecte ale evolu
ției conflictului din Orientul A- 
propiat și au studiat modalitățile 
de dezvoltare a colaborării dintre 
R.A.U. și Libia.

Potrivit agenției M-E.N., la 
convorbirile oficiale egipteano-

• FOSTUL PREȘEDINTE 
AL STATELOR UNITE, Lyn
don Johnson, a cerut ca răs
punsul său la o întrebare re
feritoare la concluziile Co
misiei Warren privind asasi
narea președintelui Kennedy, 
cuprins într-un interviu ce 
urmează să fie televizat de 
societatea C.B.S., să fie eli
minat, scrie ziarul „Washing
ton Post". Potrivit ziarului, 
Johnson ar fi afirmat că ra
portul Comisiei Warren nu 
l-a satisfăcut „în mod abso
lut". El și-ar fi exprimat 
totodată îndoielile în privin
ța motivelor acțiunii lui Lee 
Harvey Oswald, care, potri
vit comisiei, a fost unicul au
tor al asasinatului de la 
Dallas. Johnson ar fi cerut 
ca aceste observații să nu fie 
televizate „din motive 
securitate națională".

MOSCOVA 28. — Corespon
dentul Agerpres, Laurentâu 
Dufă, transmite : La sediul C.C 
al Comsomolului din Uniunea 
Sovietică a avut loc o întâlnire 
cu grupurile de tineri din unele 
țări socialiste, care au partici
pat la lucrările de construire a 
complexului memorial „Lenin" 
din orașul Ulianovsk.

Cu acest prilej, primul secre
tar al C.C. al Comsomolului 
din U.R.S.S., Evgheni Tiajelni- 
kov, a înmînat tinerilor con
structori din Bulgaria, Ceho
slovacia, R. P. D. Coreeană, 
Cuba, R. D. Germană, Mon
golia, Polonia, România, Unga
ria și R. D. Vietnam diplome de 
onoare ale C.C. al U.T.C.L. din 
Uniunea Sovietică, pentru acti
vitatea depusă în timpul cît 
s-au aflat pe șantierul din Ulia
novsk.

• O DELEGAȚIE a Consiliu
lui Popular al Municipiului Iași, 
condusă de Ion Manciuc, depu
tat în Marea Adunare Națională, 
primarul orașului, a făcut o* vi
zită în orașul Poitiers, oraș în
frățit cu lașul, la invitația pri
marului Pierre Vertadier, depu
tat în Adunarea Naționala 
franceză. Cu acest prilej au fost 
purtate discuții privitoare la 
dezvoltarea relațiilor culturale, 
științifice, sportive și turistice 
dintre cele două orașe Jnfrățite.

APROPIAT
interarabe

libiene, care vor continua și as
tăzi, va participa și vicepreședin
tele Irakului, Saleh Mahdi A- 
mmash, sosit într-o vizită la Ca
iro.

• PESTE 800 DE CETĂȚENI 
ARABI, care se află în detenție 
preventivă în închisorile israel^ 
ene, au declarat greva foamei 
în Semn de protest împotriva re
ținerii lor prelungite fără a fi 
fost judecați — anunță agenția 
U.P.I. Agenția adaugă, to'țodată, 
că un grup de intelectuali isra- 
elienl au organizat o demonstra
ție în semn de sprijin față de 
cererile deținuților arabi.

capitol eroic
Debrecen, cea mai mare loca

litate i” 
cursul riului Tisa, a intrat 
istoria răzbdiului antihitlerist ca 
orașul în care militarii români 
au scris una dintre cele mai 
înălțătoare pagini de eroism, 
după luptele care au culminat 
prin eliberarea totală a terito
riului patriei lor. în urma atacu
rilor declanșate pentru elibera
rea lui, divizia „Tudor Vladimi- 
rescu" a fost citată pe ordin de 
zi de Comandamentul Suprem 
Sovietic și, ca distincție, și-a a- 
dăugat la titulatură numele 
Debrecen.

Marile unități ale armatei ro
mâne printre care diviziile 3 
munte și „Tudor Vladimirescu", 
alături de divizia 337 sovietică, 
au luptat împotriva fascismului 
pe străzile Debrecenului, elibe- 
rînd această localitate stradă cu 
stradă, casă cu casă.

Istoria luptelor purtate pentru 
eliberarea Debrecenului au scri
s-o cu singele lor, alături de alți 
nenumărați oștași români care 
s-au jertfit pe aceste meleaguri, 
locotenentul Ion Stancu, loc
țiitorul politic al comandantului 
unui batalion din divizia „Tudor 
Vladimirescu", căzut pe rambleul 
căii ferate din sudul orașului, 
și căpitanul Constantin Chicoș, 
comandantul unei companii de 
vînători de munte, care, și el, 
și-a pierdut viața în luptele din 
împrejurimi. La 9 octombrie 1944 
era eliberată localitatea Hajdu- 
ăzoboszlo, la 17 octombrie Ujleta 
și Derecske, Ia 19 octombrie 
Nyirmârtonfălva și Monostor- 
pâlyi, în noaptea de 19 spre 20 
octombrie fasciștii aruncau în 
aer depozitele de muniții din 
Debrecen, pe care nu izbutiseră 
să Ie evacueze, iar în dimineața 
zilei de 20 octombrie întregul 
mare oraș era eliberat. „Ridicat 
cu pioasă recunoștință — scrin 
pe soclul statuii care simbolizea
ză patria în numele căreia osta
șii români și-au jertfit viața în 
războiul antihitlerist — de către 
Comitetul Executiv al Sfatului 
Popular, la 
în memoria 
zuți pentru 
nului".

Prezentul 
cărui zori s-au arătat în 
tulbure dimineață a lui 20 oc
tombrie 1944, în care militarii 
români, alături de cei sovietici, 
eliberau orașul, se vădește a fi

maghiară de Ia est de mi  _ 5-1 1 £n

19 octombrie 1958, 
ostașilor români că- 
eliberarea Debrece-

Debrecenului, ale
acea

ta înălțimea acumulărilor isto
riei sale. Nu demult, orașul a 
sărbătorit împlinirea a 600 de 
ani de existență, dintre care ul
timele două decenii s-au dovedit 
a fi rodnice in ceea ce privește 
dezvoltarea lui multilaterala, a- 
tît ca citadelă culturală și uni
versitară, cît și ca centru eco
nomic de prim rang al Ungariei 
socialiste. Vechile sale întreprin
deri au fost extinse și reutilate 
și, în paralel, centura industrială 
a orașului și-a adăugat an de an 
noi structuri moderne. Fabrica 
de rulmenți și Uzinele de pro
duse farmaceutice, care se dis
ting. cu precădere, în producția 
de antibiotice, sînt două expre
sii dintre cele mai elocvente ale 
direcțiilor de dezvoltare în care 
s-a antrenat Debrecenul în anii 
puterii populare, cînd istoria sa 
seculară și-a adăugat valori noi 
și, implicit, o înțelegere supe
rioară a destinelor sale viitoare.

Apoi, Debrecenul este și un 
oraș care a știut să-și vindece 
într-un timp scurt rănile provo
cate de război, izbutind să ofere 
astăzi vizitatorilor o imagine 
dintre cele mai interesante pe 
care Ie poate oferi Ungaria. 
„Amploarea luptelor purtate de 
români și sovietici pentru eli
berarea acestei localități — îmi 
mărturisea jurisconsultul Jdos 
Lăszlo, vechi locuitor al orașului 
— poate fi foarte bine apreciată 
dacă o raportăm la furia cu care 
fasciștii au încercat să reziste în 
oraș, deteriorîndu-i cîțeva dintre 
cele mai prețioase edificii". Dis
cuția noastră se consuma în di
mineața zilei în care ziarele lo
cale anunțau depuneri de flori 
Ia monumentele ostașilor români 
și sovietici. Ascultam cuvintele 
jurisconsultului Jdos Lâszlo in 
trenul care mă purta spre Nyi- 
rcgyhăza și înțelegeam că bule
vardele largi ale orașului de ca
re mă despărțeam, edificiile și 
parcurile sale, colecțiile sale de 
orientalistică și artă plastică și. 
în primul rînd, oamenii Iui îmi 
vor rămîne pentru multă vreme 
în memorie, viața lor de astăzi 
desfășurîndu-se într-o atmosferă 
de pace, a muncii, liniște și liber
tate cîștigate cu prețul jertfei 
săvîrșite, alături de ostașii so
vietici, de eroicii luptători ro
mâni ai Diviziei „Tudor Vladi- 
mirescu".

MIHAI PELIN

Ra 11“ se pregătește de drum...
• Caracteristicile noii nave din papirus • Heyerdahl este

încrezător... • Sub drapelul

în portul marocan Safi 
riregătirile în vederea ce- 
ei de-a doua traversări 

a Atlanticului la bordul 
unei ambarcațiuni con
struite din papirus se a- 
propie cu repeziciune de 
sfîrșit. „Ra II", condusă 
de celebrul explorator 
norvegian Thor Heyer
dahl, va ieși în larg în 
jurul dqtei de 10 mai.

Dar spre deosebire de prima 
ambarcațiune de același tip, e- 
chipajul actual va fi mai mare 
iar barca va fi mai mică decît 
aceea . ce a eșuat în prima ten
tativă desfășurată anul trecut. 
„Ba II" va avea la bord opt 
persoane în loc de șapte ba anul 
trecut, va fi mai ușoară cu pa
tru tone și mai scurtă cu trei 
metri decît primul model ce s-a 
scufundat în cursul unui uragan 
în iulie 1969, laf 960 km. est de 
insulele Barbados. Va fi îmbar
cată și o cantitate mai redusă de 
alimente și apă întrucît, după 
cum a explicat Heyerdahl într-un

interviu, anul trecut proviziile 
fuseseră mult prea mari.

Incercînd traversarea Atlanti
cului cu această ambarcațiune 
din papirus, Heyerdahl vrea sa 
demonstreze că civilizațiile Ame
rica de Sud au fost influențate 
de navigatori din bazinul medi- 
teranian care au descoperit Ame
rica înaintea lui Cristofor Co- 
lumb. Noua barcă a fost con
struită, în secret, de patru in
dieni din Bolivia, după mode
lul ambarcațiunilor similare ce 
navighează pe lacul Titicaca sau 
pot fi încă întîlnite pe fluviul 
Nil.

Exploratorul norvegian a de
clarat că este „extrem de încre
zător" în reușita expediției. Sub
liniind că prima călătorie a con
stituit, deja, o demonstrație prac
tică a faptului cp asemenea expe
diții pot avea succes, întrucît a 
fost acoperită o distanță de 4 480 
km., Heyerdahl a adăugat: „Una 
din cele mai mari greșeli făcute 
de noi a constat în aceea că 
ne-am ghidat după sfaturile unor 
marinari de profesie care nu cu-

O. N. U.

nosc particularitățile navigației în 
bărci din papirus". Intr-adevăr, 
„Ra II" va fi echipat cu două 
pînze de tipul acelora folosite în 
antichitate, o colibă din bambus 
unde se va odihni echipajul dar 
și cu echipament electric, radio 
și medical.

In baza unei aprobări speciale 
a secretarului general al O.N.U., 
U Thant, ambarcațiunea va ar
bora drapelul Organizației Na
țiunilor Unite iar ca un simbol 
al unității popoarelor lumii, în 
afara lui Heyerdahl, din echipaj 
vor face parte Georges Squarial 
(R.A.U.), Santiago Genoves (Me
xic), Juri Cencevici (U.R.S.S.), 
Norman Baker (S.U.A.), Carlo 
Mauri (Italia), Abdoulaye Djibri- 
me (Ciad) și Kei Chara (Japo
nia). Primii șase au participat și 
la întîia expediție a lui „Ra". In 
sfîrșit, la bord va urca și mai
muța „Safi", mascota echipajului 
în prima călătorie care, după 
cum a declarat Heyerdahl, „a 
devenit un marinar experimen

' Oșima și Nijima, unde din tată în fiu se 
pescuiesc perle și stridii, am adunat în mine 
imaginea, acea imagine liniștită, calmă și 
clară, care mi-o închipuisem despre Japo
nia. Contrastul, contrastul izbitor este cu- 
Vîntul cel mai exact care poate caracteriza 
viața actuală japoneză. De o parte, liniștea 
vechilor civilizații cu gesturi măsurate, cu 
arhitecturi oglindite în apă, cu ore pentru 
meditații. Și de partea cealaltă, actuala via
ță japoneză înfiptă în aceste spații de tă
ceri, cu șosele suprapuse, cu buldinguri din 
oțel și sticla,, cu trenurile cele mai rapide 
din lume, cu fantasticele realizări ale cul
turii moderne. Dar, între aceste două ex
treme, amîndouă la fel de perfecte și de 
diferite, există, totuși, o trăsătură subterană 
care le unește și le leagă. Este ritualul mun
cii. Munca este marele ritual japonez. Per
fecțiunea fiecărui gest, disciplina religioasă 
a actului producției, religiozitatea profesiei 
au făcut ca aceste eforturi conjugate să pro
ducă ceea ce economiștii au numit marele 
miracol economic japonez.

Această dăruire totală a omului japonez 
în fața muncii, acest imens ritual pe care-1 
execută o țară întreagă a fost poate impre
sia cea mai ptuernică pe care am avut-o în 
Japonia. Și cred că înțelegînd acest lucru, 
acesta a fost marele înțeles cu care m-am 
întors.

CLĂDIREA fostului 
Consiliu de control aliat din 
Berlinul occidental a avut Ioc 
marți cea dfe-a doua rundă a 
schimbului de păreri cvadripar- 
tit cu privire Ia Berlinul occi
dental. La întilnire au participat 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
în R.D. Germană și ambasadorii 
S.U.A., Marii Britanii și Franței 
în R.F. a Germaniei, care sînt 
în același timp și șefii organelor 
de administrație militară din 
Berlinul occidental ale celor 
trei țări.

S-a stabilit ca următoarea în
tâlnire să aibă loc la 14 mai. 1

• FIRMA VEST-GERMANA 
care a produs și a pus în vîn- 
zare pseudo-medicamentul cu
noscut sub numele de thalido- 
midă a acordat luni despăgubiri 
cîtorva sute de familii în care 
s-au născut copii cu malforma
ții. Valoarea despăgubirilor 
de 110 milioane mărci .

Se știe că thalidomida a 
folosită ca tranchilizant în 
rioada sarcinii de un mare

• măr de femei din diverse țări 
vest-europene. După ce s-au 
constatat efectele nocive ale 
medicamentului fasupra fetusu
lui, s-a hotărît interzicerea vîn- 
zării thalidomidei și a folosirii 
ei în medicină. împotriva firmei 
producătoare a fost deschis un 
proces, oare durează de aproape 
doi ani.

descoperit cadavrul, ciuruit 
gloanțe, al lui Eligio Rodas, cu
noscut datorită legăturilor sa’e 
cu mișcările politice de stînga. 
Rodas a fost ucis la numai 24 de 
ore după ce poliția găsise cada
vrul liderului sindical Francisco 
Barrero.

în ultimii doi ani cîteva sute 
de persoane au fost asasinate 
de extremiștii de dreapta care 
încearcă, în acest fel, să instau
reze o atmosferă de teroare în 
țară.

a fost primit de J. Cyrankie- 
wicz, președintele Consiliului de 
Miniștri, și de M. Spychalski, 
președintele Consiliului de Stat 
al R.P. Polone. în aceeași zi, la 
sediul Ministerului de Externe 
al Poloniei au continuat convor
birile oficiale dintre St. Jed- 
rychowski și O. Winzer.

este

fost 
pe- 
nu-

• ORGANIZAȚIILE EXTRE
MISTE DE DREAPTA din Gua
temala s-au făcut vinoyate de o 
nouă crimă : luni pe o șosea din 
apropierea capitalei țării a fost

• PENTRU PRIMA. DATA 
DUPĂ TREI ANI, trenurile au 
început din nou să circule între 
Enugu, fosta capitală a Biafrei, 
și celelalte, centre, ale Federației 
nigeriene. Restabilirea legăturii 
feroviare, care permite transpor
tul de mărfuri din alte regiuni 
ale federației spre provinciile 
devastate de războiul secesio
nist, reprezintă un nou pas în 
aplicarea programului de re
construcție economică, elaborat 
de guvernul federal. O primă 
măsură în această direcție a fost 
reconstruirea podului de pe .Ni
ger, de mare importanță pentru 
traficul rutier și feroviar.

• IN CEA DE-A DOUA ZI A 
VIZITEI sale oficiale în Polo
nia, ministrul afacerilor externe 
al R.D. Germane, Otto Winzer,

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i București. Piața „SclnteU*. TeL 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale *1 dlfuzoril din întreprinderi ri instituții.

• UN GRUP DE CERCE
TĂTORI de la Laboratorul 
Laurence al Universității din 
California a obținut, pe cale » 
artificială, cel de-al 105-lea 
element chimic. Este vorba 
de un element chimic radio
activ greu.

Elementul 105 face parte 
din categoria acelor substan
țe a căror existență și ale 
căror proprietăți generale au 
fost determinate încă înainte 
ca ele să existe. Noul „mem
bru" al familiei elementelor 
chimice a primit numele unui 
reprezentant de frunte al fi
zicii nucleare — Otto Hahn, 
distins cu Premiul Nobel 
pentru descoperirea fisiunii 
nucleare. El se va numi 
„Hahnium" și va avea simbo
lul „Ha".

• LA MOGADISCIO a fost 
dată publicității o declarație a 
Consiliului Revoluționar Suprem 
in legătură cu „dejucarea unui

complot contrarevoluționar ce 
urmărea răsturnarea actualului 
regim". în declarație se subli
niază că „planul acestui com
plot a fost elaborat de forțe im
perialiste și că el a suferit un 
eșec total". Liderul complotiști
lor, generalul Giama Aii 
Khorshed, membru al Consiliu
lui Revoluționar Suprem, minis
trul de interne al Somaliei, care 
a fost arestat luni, va fi tradus 
în fața unui tribunal sub acu
zația de înaltă trădare.

• LA LONDRA a fost semnat 
primul acord oomercial pe ter
men lung între Marea Britanie 
și R.P. Bulgaria. Tn timpul șe
derii sale la Londra, informează 
agenția B.T.A., delegația econo
mică bulgară, condusă de Lîce- 
zar Avramov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
comei-țului exterior, a vizitat 
baza de cercetări a firmei „In
ternational computers". care 
produce mașini electronice de 
calcul.

Tn cadrul conferinței de presă 
care a avut loc după semnarea 
acordului, Lîcezar Avramov a 
relevat că, după părerea- sa, una 
din prevederile cele mai impor
tante ale documentului constă 
în acordarea reciprocă de către 
cele două părți a clauzei națiu
nii celei mai favorizate.

Tiparul i Combinatul poligrafic „Casa Sclntell"


