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După cum se știe, ploile a- 
bundente care au căzut zilele 
trecute în unele zone ale ță
rii, și topirea bruscă a unei 
mari cantități de zăpadă, au 
făcut ca rîurile să iasă din 
matcă și să se reverse în pro
porții neobișnuite, inundînd 
întinse suprafețe. Au fost i- 
nundate numeroase sate, mari 
suprafețe agricole, apele au 
năvălit pe străzile unor orașe 
— Dej. Alba Iulia, Tg. Mureș, 
Satu Mare, Gherla și altele — 
s-au înregistrat însemnate pa
gube materiale și chiar victime 
omenești.

împotriva furiei apelor s-a 
dus o luptă hotărîtă, la care au 
participat mii si mii de cetă
țeni din localitățile aflate in 
zonele inundate, militarii for
țelor armate, gărzile patriotice, 
tineretul. în unele împrejurări 
acțiunile de limitare a forțe
lor distructive ale apoi au re
levat adevărate acte de ero
ism, individual și colectiv.

Partidul și guvernul au in
tervenit operativ și au luat 
toate măsurile pentru ca efec
tele negative ale inundațiilor 
să se reducă cît mai mult, pen
tru ca viața oamenilor și avu
tul lor să fie salvate, ca între
prinderile, căile de transport să 
aibă cît mai puțin de suferit 
ca viața economică și socială 
să revină cît mai repede la 
normal. Au fost constituite în 
acest scop comandamente ju
dețene de luptă împotriva ca
lamităților cauzate de revăr
sări ; importante mijloace teh
nice materiale au fost îndrep
tate spre zonele unde se men
ține pericolul revărsării ape
lor.

Pentru a cunoaște la fața 
locului amploarea acestor ca
lamități și a stabili măsurile ce 
se impun cu prioritate pentru 
ca efectele inundațiilor să fie 
în cît mai scurtă vreme lichi
date și lucrurile să reintre pe 
făgașul lor normal, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, în
soțit de tovarășii Gheorghe 
Pană, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Janos Fazekas și Iosif Banc, 
întreprind o vizită operativă, 
de lucru, în cîteva din zonele 
afectate de revărsări.

La sosirea pe aeroportul din 
Cluj, conducătorii de partid și 
de stat sînt informați de către 
primul secretar al Comitetului 
județean de partid, președin
tele Consiliului popular jude
țean, Aurel Duca, despre si
tuația concretă din județ ; se 
arată că măsurile energice în
treprinse, pe multiple căi, au 
redus mult din pagubele pri
cinuite de furia apelor.

Cu un elicopter, conducăto
rii de partid și de stat se în
dreaptă spre Valea Mure
șului. încă de departe, ochiul 
surprinde o întindere imensă 
de apă, de un galben murdar 
care acoperă arături, șosele, căi 
ferate. Mulți din copacii de pe 
marginea șoselelor au * fost 
smulși din rădăcini și tîrîți de 
șuvoaie, se văd case prăbușite, 
iar altele își arată din ape 
doar coama acoperișurilor. 
Frumosul oraș Alba Iulia se 
află în bună parte sub apă.

Privești și nu-ți vine să dai 
crezare ochilor : pe străzi se 
umblă cu bărci și plute impro
vizate, cu mașini amfibii. Gara, 
parcul central, cartierele din 
partea de sud-est ale orașului 
sînt de nerecunoscut.

Elicopterul aterizează pe pla
toul de pe cornișa nordică a 
Mureșului. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducă
tori de partid și de stat sînt în- 
tîmpinați de un mare număr 
de cetățeni, mulți din ei nu- 
mărîndu-se printre cei sinis- 
trați. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu discută cu ei, le a- 
dresează cuvinte de îmbărbă
tare, arătîndu-le că numai u- 
nindu-și eforturile, prin mun
că organizată, pot să înlăture 
Cît mai repede urmările cala
mităților. Cetățenii sînt asigu

rați că, în strădaniile lor pen
tru refacerea gospodăriilor 
distruse se vor bucura de gri
ja și sprijinul partidului și gu
vernului.

Primul secretar al Comitetu
lui județean Alba al P.C.R., 
președintele Consiliului popu
lar județean, Gheorghe Ho- 
moștean, îl informează pe to
varășul Nicolae Ceaușescu că, 
în pofida situației neobișnuit 
de grele creată de inundații, 
viața decurge normal. Cetățe
nii au asigurate alimentele ne
cesare, apa potabilă. Măsurile 
de urgență aplicate au dat re
zultate. Cei aflați în situații 
critice au fost salvați; toate 
animalele au lost evacuate la 
timp. în întreprinderi și insti
tuții lucrul nu a încetat decît 
în puține locuri.

într-o autoamfibie militară, 
tovai'ășul Nicolae Ceaușescu r 
și ceilalți conducători străbat 
apoi artera principală a ora
șului ; la Comitetul județean 
de partid se poartă o discuție 
cu oficialitățile locale, se fac 
recomandări în legătură cu 
modul cum trebuie rezolvate 
unele probleme care au un 
grad mai mare de urgență.

Pe platoul de aterizare, are 
loc o nouă întîlnire cu cetățe
nii orașului Alba Iulia, după 
care aparatul de zbor se în
dreaptă — urmînd pînă la Tîr- 
năveni cursul Tărnavei — spre 
Tg. Mureș. Și în această zonă 
întîlnești aceleași imagini: 
pretutindeni, apele, revărsîn- 
du-se vijelios, oameni care 
luptă împotriva lor cu îndâr
jire, cu eroism.

Vestea că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu va vizita orașul Tg. 
Mureș s-a răspîndit rapid. Sute 
și mii de localnici ies pe străzi 
pentru a-i saluta pe oaspeți, 
pentru a-și exprima mulțumi
rea că în aceste momente de 
grea încercare conducătorii de 
partid și de stat se află în mij
locul lor.

Primul popas are loc la fa
brica de conductori electrici 
din cadrul întreprinderii „Elec- 
tromureș", unitate greu lovită 
de furia apelor. în hala prin 
care pășim acum apa a atins 
aproape un metru înălțime. Și 
totuși, deși n-a trecut decît o 
zi de la retragerea valurilor, 
muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii întreprinderii au pornit, 
la chemarea organizației de 
partid, să înlăture grabnic stri
căciunile. Bărbați și femei, a- 
jutați de ostașii unei unități 
militare, îndepărtează nămo
lul lăsat de ape, spală și cu
răță fiecare mașină în parte, 
refac bobinele motoarelor e- 
lec trice, recondiționează ca
blurile salvate de sub apă

Tovarășul Cornel Mihulecea. 
adjunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini, 
informează pe conducătorii de 
partid și de stat despre măsu
rile luate pentru normalizarea 
situației, pentru reluarea 
producției în cel mai 
scurt timp. Se evidențiază ab
negația, hotărîrea și dăruirea 
cu care muncitorii din secții 
au luptat și luptă pentru a 
înlătura efectele inundației ; 
se arată că s-a stabilit un plan 
de cooperare a întreprinderi
lor din această ramură pentru 
ajutorarea unității vizitate în 
vederea aprovizionării în or
dinea urgenței tu materii 
prime și materiale necesare 
repunerii în funcțiune a fa
bricii.

Aceeași este atmosifera și în 
secția electrocalorice. Aici, 
numai cu o seară înainte apa 
urcase la un metru înălțime. 
Se stabilesc măsurile ope
rative necesare pentru relu
area urgentă a producției. To
varășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți conducători de partid 
și de stat discută și analizează 
îndeaproape posibilitățile de a 
facilita reintrarea în func
țiune, în cel mai scurt timp, a 
întregii întreprinderi.

...Aleea Carpați — o zonă 
nouă a orașului, în care apele 

revărsate au atins cote neobiș
nuite, ajungînd în unele locuri 
la nivelul primului etaj. Și 
aici, ca și în alte cartiere, au 
fost înregistrate impresionan
te fapte de eroism pentru sal
varea oamenilor și a bunuri
lor materiale. Acum, locuitorii 
cartierului muncitoresc ajută, 
cu mic cu mare, la înlăturarea 
efectelor inundației; imediat 
după retragerea apelor au fost 
amenajate chioșcuri alimen
tare, care vor funcționa oînă 
la reluarea activității unități
lor comerciale.

Secretarul general al*parti
dului și ceilalți conducători de 
partid și de stat vizitează apoi 
fabrica de mobilă „23 August". 
Cu eforturi eroice, colectivul 
acestei întreprinderi a reușit (Continuare în pag. a 111-a)
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In spiritul solidarității
SOCIALISTE

— Colective de muncitori, țărani și intelectuali, prin muncă, bani și produse 
iși aduc contribuția la inlăturarea urmărilor negative ale calamităților naturale —

Vineri, în uzine, fabrici, la sate, 
în spitale, instituții de stat, cul
turale au avut loc spontan adu
nări însuflețite, în care nenumă- 
rați muncitori, tehnicieni, ingi
neri, maiștri, țărani cooperatori, 
medici, diferite alte categorii de 
intelectuali au hotărît să-și adu
că contribuția directă, personală 
și cît mai eficace la ajutorarea 
celor ce au avut de suferit în 
urma inundațiilor, la lichidarea 
efectelor calamităților naturale 
din județele de nord ale țării.

Prin scrisori și telegrame adre
sate Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, ei și-au 
exprimat într-o unanimitate plină 
de o înaltă semnificație morală și 
politică hotărîrea de a veni în spri
jinul cetățenilor și legiunilor greu 
încercate prin muncă suplimenta
ră, donații în bani, alimente, 
îmbrăcăminte, diferite produse., 
Mulți dintre oamenii muncii au 
cerut să fie trimiși temporar în 

să ridice un baraj de protec
ție în jurul halelor, întîrziind 
cu cîteva ore valul de apă ; 
profitîndu-se de acest răgaz, 
au putut fi salvate numeroase 
utilaje, precum și produse 
destinate exportului. Totuși, 
pagubele numai în mijloacele 
fixe ale întreprinderii, sînt e- 
valuate la circa 50 milioane 
lei.

Directorul general al Com
binatului de exploatare și in
dustrializare a lemnului din 
Tg. Mureș, loan Florea, înso- 
țindu-1 pe conducătorii de 
partid și de stat, îi informea
ză despre stadiul actual al lu
crărilor ce se întreprind pen
tru reluarea grabnică a pro
ducției. O mare parte 

secțiile întreprinde- 

localitățile unde este nevoie de 
ei, pentru a-si pune la dispoziție 
calificarea, experiența în acțiu
nile de salvare a bunurilor ob
ștești, în repunerea în funcțiune 
a întreprinderilor, a serviciilor 
publice, în asigurarea desfășurării 
activității normale.

în telegrama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, muncitorii, tehnicienii 
și inginerii din uzina „Electro
magnetica " se angajează : să con
tribuie cu o zi de muncă, ceea 
ce reprezintă 300 000 lei, sumă 
din care să fie procurate bunuri 
materiale pentru populația sinis
trată ; să livreze piese de schimb 
din specificul producției uzinei, 
realizate din economii, în valoare 
de 30 000 lei, pentru punerea în 
funcțiune a mijloacelor de tele
comunicații ; să formeze 4 echipe 
de cîte 5 salariați pentru a da 
ajutor la repunerea în funcțiune 
a unor mijloace de producție ; să 

rii sînt pe punctul de a-și 
lua activitatea. Un mare 
.cent se pune pe refacerea 
Exalațiilor de energie și de apă 
industrială. Muncitorii. și teh
nicienii, salariații întreprinde
rii, care se află în toiul mun
cilor pentru redresarea activi
tății — se adună în jurul tova
rășului Nicolae Ceaușescu, ex- 
primîndu-și satisfacția că, în 
aceste clipe dificile, secreta
rul general, conducerea de 
partid și de stat se află alături 
de ei.

Secretarul general al parti
dului, ceilalți conducători de 
partid și de stat discută 
cu cadrele de conducere ale 

depășească planul de producție 
pe luna mai cu 1,7 milioane lei, 
acoperind astfel o parte din pier
derile suferite de economia na
țională.

Nu vom precupeți nici un efort 
în munca și activitatea noastră, 
se arată în telegramă, pentru ca, 
prin realizările ce le vom obține, 
prin depășirea sarcinilor de plan 
pe acest an, să ne aducem con
tribuția la recuperarea pierderilor 
din regiunile afectate de calami
tăți.

Colectivul de muncă al Uzine
lor de țevi „Republica" din Ca
pitală se angajează să contribuie 
cu salariul pe o zi din luna mai 
1970, la ajutorarea sinistraților, 
echivalînd cu cca 230 mii lei.

în angaiament se arată, de 
asemenea : „Știind că unele pro
duse ale noastre — țevi, sîrmă, 
cuie, oțel, beton — sînt strict 
necesare refacerii urgente a ac
tivității economice, vom depune

Președintele Republicii Zam
bia, dr. Kenneth David Kaunda, 
împreună cu soția, care, la invi
tația președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a 
făcut o vizită oficială în țara 
noastră, a părăsit vineri la amia
ză Capitala.

De la reședință, într-o mașină 
de m'oto-deschisă, escortată 

cicliști, președintele Republicii 
Zambia, dr. Kenneth David Ka
unda, și președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, por
nesc spre Aeroportul internațio
nal ,.București-Otopeni“. Nume
roși Jmcureșteni, aflați pe traseul 
ce duce la aeroport, au salutat 
cu multă căldură pe cei doi șefi 
de stat.

La aeroport au venit să-și ia 
rămas bun de la oaspeți Ion 
Gheorghe Maurer, Ilie Verdeț, 
Janos Fazekas, Manea Mănescu, 
Puinitru Popa, George Macoves- 
cu, prim-adjunct al ministrului

\ ineri dimineață, s-a înapoiat 
în Capitală tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Consi
liului de Miniștri, conducătorul 
delegației Republicii Socialiste 
România la lucrările celei de-a 
XXIV-a sesiuni a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, care 
s-a desfășurat la Varșovia.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Maxim Berghianu, pre
ședintele Comitetului dc Stat a] 
Planificării, Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor, Radu Con
stan tinescu, vicepreședinte al Co
misiei Guvernamentale de Gn- 
laborare și Cooperare Economi • 
că și Tehnică. Delegația a fwt 
însoțită de consilieri și experți.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii 
Emil Drăgănescu, Janos Faze 

dinmaximum de efort ca, atît 
producția peste plan, cît și prin 
reducerea stocurilor, să livrăm 
urgent aceste produse, conform 
nevoilor din localitățile lovite de 
calamitatea naturală.

Uzinele „23 August". In sec
țiile aparataj, mecanică grea, for
jă, cazangerie, uzinaj-locomo- 
tive, montaj și altele, muncitorii 
hotărăsc : să lucreze în prima du
minică, iar salariul pentru aceas
tă zi să fie donat în ajutorul si- 
nistraților ; să sporească valoarea 
producției globale cu 3 la sută, 
pentru acoperirea unei părți din 
deficitul întreprinderilor sinistra
te ; o serie de muncitori și teh
nicieni cer să plece de urgență 
pentru a contribui la reintrarea 
în funcțiune a unităților calami
tate.

Cei peste 16 000 de munci
tori, tehnicieni, ingineri și func
ționari din secțiile și serviciile

(Continuare în pag. a IlI-a) 

afacerilor externe, membri 
Consiliului de Stat și ai guver
nului.

Președintele Kenneth David 
Kaunda și președintele Nicolae 
Ceaușescu trec în revistă garda 
de onoare.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, soția sa,

încheierea
cowoRim mu

Vineri dimineața, s-au încheiat 
convorbirile oficiale între preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Zambia, dr. Ken
neth David Kaunda.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și 
înțelegere reciprocă. Cei doi șefi 

kas, Leonte Răutu, Iosif Banc, 
Mihai Marinescu, • Ion Pățan, vi
cepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, membri ai guvernului 
și alte persoane oficiale.

A fost de față Jaromir Oche- 
duszko, ambasadorul R.P. Po
lone la București.

★

La plecarea de la Varșovia, 
delegația română a fost condusa

PRIMII PAS
SPRE
ADOLESCENTĂ

2 000 DE OAMENI...

Pînă la ,,viitoarea termocen
trală", însă, mai e cale lungă I 
Pînă atunci oamenii Rogojelu- 
lui stau față în față cu Șantie
rul. 2 000 de oameni — bene
ficiari, constructori, montori —
2 000 de oameni adunați din 
toate colțurile țării în această 
,,ogradă" industrială de numai
3 km.p. (căci gigantismul Rogo- 
țelului nu se va etala pe orizon
tală, ci pe liniile verticale și. 
mai cu seamă, în performanțele 
funcționale), trăiesc etapa — des
pre care vorbeam și în scrisoarea 
anterioară — „cunoașterii de 
sine" ca familie constructoare, a 
închegării într-un colectiv acțio- 
nînd unitar și eficient. 2 000 de 
oameni printre care se numără, 
se înțelege, destui specialiști tre 
cuți pe la Bicaz și Argeș, pe la 
Craiova și Deva, pe la Paroșeni 
sau Valea Izului, și învățați, deci, 
cu greutățile specifice începutu
rilor de drum în construcțiile 
energetice. Dar printre care se 
află și mulți novici care se spe
rie repede și iau drumul altor 
zări, căutînd muncă mai ușoară.

...Șl DOUĂ MARI PROBLEME

Fluctuația cadrelor — aceasta 
e, la ora actuală, una din pro
blemele esențiale ale Rogoțelului 

Elena Ceaușescu, îi conduc pe 
oaspeți la scara avionului.

Luîndu-și rămas bun, cei doi 
șefi de stat își string călduros 
mîinile, se îmbrățișează. Urînd 
oaspeților drum bun, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu transmite po
porului zambian cele mai bune 
urări de fericire și pace.

de stat și-au exprimat satisfacția 
pentru rezultatele fructuoase ale 
vizitei întreprinse în tara noastră 
de președintele Republicii Zam
bia, pentru dezvoltarea priete
niei și bunelor relații de cola
borare și cooperare dintre Ro
mânia și Zambia.

de Jozef Cyrankiewicz, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Polone, P. Jaroszewicz 
și M. Olewinski, vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri, și alte 
persoane oficiale.

Au fost de față Tiberiu Pe
trescu, ambasadorul României la 
Varșovia, și membri ai amba
sadei.

aflat în prima sa etapă, ,,de 
creștere".

— Avem 2 000 de oameni pe 
șantier dar serviciul personalului 
e înregistrat încă de acum cîteva 
săptămîni marca nr. 7 500!, ne 
spune cu firească amărăciune e- 
conomistul Nicolae Popescu-Draj- 
na. Desigur, continuă el, nu pu
tem oferi încă condițiile șantie
relor avansate, dar se fac toate 
eforturile în această direcție. 
s-au intensificat lucrările la co
lonia muncitorească, la blocuri 
(asigurîndu-se spațiu confortabil 
pentru încă 1000 de oameni), 
s-au optimizat transporturile pu
blice, sporește zi de zi rețeaua 
de magazine (chiar ieri a fost 
inaugurat unul modern la Roșia), 
a fost amenajat clubul. Iar în 
ceea ce privește cointeresarea, 
vom trece cu îndrăzneală la ex
tinderea contractelor cu acord 
global, a „subantreprizei" în baza 
căreia un muncitor bun va pu
tea cîștiga și pînă la două-trei 
salarii pe lună... Sînt oare aces
tea condiții nefavorabile ? Și to
tuși noi continuăm să lucrăm cu 
oameni în minus. Numai dulgheri 
ne-ar mai trebui vreo 300. Ca să 
nu mai vorbesc de fierar beto- 
niștil... Poate n-am acționat noi

PETRE DRAGU

(Continuare în pag. a VH-a)
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• ,,Festivalul
primăverii*1

Duminică, complexul 
sportiv „Metalul" din 
București va fi îmbră
cat sărbătorește potri
vit evenimentului pe 
care-1 va găzdui — a 
treia ediție a „Festi
valului primăverii", 
deosebit prin amploa
re și concepție, de 
toate acțiunile pe ca
re le organizează 
sectorul III al U.T.C. 
Discuția pe care o 
am cu tovarășul 
Ion Popa, secretar al 
Comitetului U.T.C. al 
sectorului 3, ne-a fa
miliarizat cu atmo
sfera festivalului care 
va avea loc dumini
că.

— In primul rînd, 
ca ansam- 
manifestări 

un caracter 
Am pregă- 

se spune, 
milimetru.

urmărim 
blul de 
să aibă 
educativ, 
tit, cum 
totul la ___  __
Timp de 12 ore tinerii 
vor putea urmări de
monstrații 
spectacole 
farmec și feerie și ine
dita partidă de fotbal 
între echipe feminine 
va fi poate punctul 
forte al programului.

— V-am ruga să ne 
oferiți cîteva amănun
te și despre invitații 
care vor susține acti
vitățile cultural-artisti- 
ce-distractive.

— Vom avea prin
tre noi Ansamblul 
co-regrafic și orches- 
stra de muzică popu
lară „Doina Bucu- 
reștiului" cu îndrăgi- 
ții soliști Irina Lo- 
ghin, Benone Sinules- 
cu, Tudor Heica, Ma
riana Mircea, Cornel

sportive, 
pline de

9

Dorobanțu și Ionela 
Prodan. I» cadrul 
concursului de muzi
că ușoară — „Festiva
lul vedetelor" — iau 
parte Doina Badea, 
Lili Bulaesi, Mariana 
Bădoiu, Dorin Anas- 
tasiu, Euigi Ionescu, 
Jean Păunescu, Ion 
Bănică etc.

LIDIA POPESCU

• „Zilele culturii
lugojene"*

La sfîrșitul acestei 
luni, in Lugoj va avea 
loc o manifestare de

pictură, sculptură, 
grafică aparținind lu
gojenilor. în cadrul 
simpozionului pe cațe-l 
va organiza se vor dez
bate problemele cele 
mai actuale. O altă ex
poziție — cu tipărituri 
și documente privind 
istoria orașului — va 
fi deschisă de bibliote
că in colaborare cu 
muzeul.

Agenda „Zilelor cul
turii" înscrie o acțiu
ne devenită tradiționa
lă și așteptată cu mul
tă emoție — „Fiii Lu
gojului". Printre invi
tați se află compozito-

an împlinește 4 dece
nii de activitate.

prof.
GH. LUCHESCU

• „Tiparnița" de
ta Trei Ierarhi
la 330 de ani

330 de ani, 
tipografi 
Atanasie

Acum
meșterii
Dionisie _______
instalau, la Iași, pri
mele „teascuri" ale 
„tiparniței” de la 
Trei Ierarhi. De-a 
lungul secolelor, edi-

și

3VfiNPRE1WiERH
mare amploare — „Zi
lele culturii" — care 
va prilejui participaji- 
ților cunoașterea ce
lor mai valoroase tra
diții spirituale locale. 
Zilele de 6—7 iunie vor 
fi dedicate în exclusi
vitate festivalului co
ral „Ion Vidu“.

Muzeul, care împli
nește în acest an două 
decenii de activitate, 
va fi gazda unei presti
gioase. sesiuni de co
municări științifico- 
filologice și istorice. Li
nele lucrări sint dedi
cate vieții și activită
ții luptătorului Eftimie 
Murgu, de la a cărei 
moarte a trecut un 
veac.

Cenaclul Uniunii Ar
tiștilor Plastici se pre
zintă la această amnlă 
manifestare cu o ex
poziție de lucrări de

rii Filaret Barbu și 
Zeno Vancea, istoricul 
I.D. Suciu, pictorul 
Diodor Dure, prof, u- 
niv. dr. docent Pius 
Brînzeu, prof. univ. 
loan Curea, conf. univ. 
dr. N. D. Pîrvu etc. 
Activitățile literare vor 
cunoaște prezența 
scriitorilor Nicolae Bre- 
ban, Lucian Burerîu, 
Crișu Dascălu și a 
membrilor cenaclului 
literar „Ion Popovici 
Bănățeanu".

„Zilele culturii lugo
jene" — chintesență a 
manifestărilor vieții 
spirituale a unui oraș 
în plină dezvoltare — 
se budură de contribu
ția elevilor și cadrelor 
didactice ale Școlii 
populare de artă, in
stituție care în acest

turile și tipografiile 
ieșene au î.-»
biblioteci 
sute de titluri prin
tre care s-au aflat 
cărți de o importanță 
deosebită pentru cul
tura românească.

Sărbătorind cele 33 
de decenii de acti
vitate editorială ie
șeană, noua editură 
— „JUNIMEA" — va 
prezenta sîmbătă 16 
mai, la Librăria Cen
trală din Iași, prime
le ei zece cărți : 
G. IBRAILEANU : 
„Spiritul critic în 
cultura românească" ; 
MIHAI DRAGAN : „A- 
proximații critice” ; 
N. ȚAȚOMIR : „Me
los" ; MIHAIL SA
BIN : „îngerul și măs
căriciul" ; TITU CON
STANTIN : „Ora în
chiderii" ; TUDOR

trimis în 
și librării

„CUPA CORVINILOR"
Pe harta turisti

că a județului Hu
nedoara, Cinciș a 
devenit un loc bi
necunoscut și cău
tat de iubitorii na
turii. Așezat la 
poalele munților 
Poiana Ruscăi el a 
găzduit tradiționa
lul concurs de o- 
rientare turistică

„Cupa
— ediția a 
la care 
pat 16 
asociații 
din 11 
țării și 
zentanți 
club din Budapes
ta. Cei 180 de tineri 
au avut pregătite

Corvin i lor
III-a“, 

au partiei- 
cluburi și 

sportive 
orașe ale 

trei repre- 
ai unui

trasee pentru toate 
categoriile de vir- 
stă.
Cluj, 
cele
care au 
mai mulți 
clasați pe primele 
locuri.

Hunedoara. 
Sibiu, sînt 

trei județe 
avut cei 

sportivi

Programul transmisiilor de Radio

și Televiziune de la Campionatul Mondial

TELEVIZIUNE

Marți 2 iunie
23,50—01,45 — România-Anglia (direct).

Duminica 7 iunie
16.50— 18,45 = România-Cehoslovacia (în

registrare).
19.50— 21,45 = Anglia-Brazilia (direct).

Joi 11 iunie
16,50—1B,45 = România-Brazilia (înregis

trare).

Duminica 14 iunie
19,50—21,45 = Sferturi de finalâ (direct).

Miercuri 17 iunie
23,50—01,45 = Prima semifinalâ (direct).

Joi 18 iunie
16,50—18,45 = A doua semifinalâ (înre

gistrare).

UR.SU i „Peisaj cu 
vaporașe" ; SERGHEI 
ESENIN i „Scrisoare 
mamei" ț MIHAI UR- 
SACHI i „Inel cu e- 
nigmă" ț FLORIN 
MIHAI PETRESCU I 
„Intre pămînt și ste
le" ; CONAN DOYLE I 
„Memoriile lui Sher
lock Holmes".

• „Clntecele Oltului"
Călimăneștiul se pre

gătește să găzduiască 
cea de a doua ediție 
a Festivalului muzical- 
coregrafic „Cintecele 
Oltului", la care vor 
participa solii artei din 
județele de pe Olt : 
Harghita. Covasna, 
Brașov, Sibiu, . Vîlcea, 
Olt și Teleorman. Un 
album-ștafetă a pornit 
să străbată aceste ju
dețe. In el se înscriu 
date privind așezarea 
și monumentele care 
atestă continuitatea 
poporului nostru, obi
ceiuri de muncă, cele 
legate de momentele 
mai importante din 
viața oamenilor. Albu
mul va cuprinde de a- 
semenea piese folclori
ce inedite, descrierea 
meșteșugurilor repre
zentative, figuri de 
rapsozi populari, date 
despre personalități de 
știință, artă și cultu
ră care s-au născut, 
au trăit, sau au lucrat 
pe meleagurile res
pective. Primul popos: 
Harghita.

în final, albumul- 
ștafetă va fi prezentat 
în expoziția organizată 
cu prilejul celei de a 
doua ediții a festiva
lului respectiv.
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Prof.
COSTEA MARINOIU

• Stmbâfâ 20 iunie
23.50— 0J,45 — Locul 3—4 (direct).

• Duminica 21 iunie
19.50— 21,45 = FINALA (direct).

Este probabila prezentarea unor înregis
trări de la întîlnirile U.R.S.S.-Mexic, Ceho- 
slovacia-Brazilia, Italia-Uruguay și Ceho- 
slovacia-Anglia. în cazul obținerii lor, pro
gramarea acestor înregistrări va fi anunțată 
ulterior.

RADIO
Marți 2 iunie
23.05—01,45 = România-Anglia.

9

Sîmbâtâ 6 iunie
23,50—01,45 = România-Cehoslovacia.

Miercuri 10 iunie
23,50—01,45 = România-Brazilia.

Duminica 21 iunie
19,50—21,45 = FINALA.

„INJECȚII* 
PENTRU FURCI 

DE TORS
Muzeul Satului poate fi con

siderat drept un tezaur de ci
vilizație țărănească. Ne gîndim 
însă, involuntar, la puterea de 
durabilitate a construcțiilor. 
Cum se poate asigura în con
dițiile naturale de expunere ca
pacitatea lor de rezistență ? 
Lămuriri în legătură cu efor
tul de conservare ne-au fost o- 
ferite de către conf. univ. 
Gheorghe Focșa, directorul mu
zeului :

„Valoarea artistică și docu- 
mentar-științifică a ansamblu
rilor instalate aici este unică. 
Gospodării țărănești lucrate cu 
mare artă în întregime din 
lemn, acum două sute de ani, 
sînt adevărate mărturii ale u- 
nui mod specific de viață, in
genios, colorat de amprenta i- 
maginației. Instalațiile tehnice 
de prelucrare a materiilor prime 
care au prefigurat principiile 
tehnicii moderne, sînt tot atîtea 
dovezi ale ingeniozității ome
nești. Aceste comori, achiziționa
te cu mult sacrificiu, trebuie 
bine apărate. Materialul lemnos, 
vechi, atît de perisabil, este ata
cat cu virulență de ciupercile 
microscopice, „xiloface", un can
cer al lemnului recunoscut sub 
denumirea științifică de „me- 
rulias lacrimans". Obiecte de 
uz casnic, lăzi de zestre, bîrne, 
pereții și acoperișurile caselor, 
fără o îngrijire „medicală" de 
specialitate riscă să fie devorate 
intr-un deceniu. De aceea se e- 
fectuează tratamentul preven
tiv, și curativ, folosindu-ne de 
cercetările Institutului de Cer
cetări Forestiere cu care Muzeul 
Satului se află în colaborare.

ANA BARCĂ

„Triunghiularul^
de scrimă

Așa cum pronosticăm ieri, 
prima garnitură românească de 
floretă fete a ciștigat „triun
ghiularul'4. în ultimul meci cel 
eu Ițalia. din nou un scor ca
tegoric : 15—1. Astfel fetele ter
mină' neînvinse turneul fiind de 
departe cea mai valoroasă din
tre echipele participante. Spa
dasinii’ în schimb n-au reușit 
decît un loc doi. Deși au cîști- 
gat la ambele echipe străine 
(9—7r cu Polonia și 11—5 cu Ita
lia) meciul cu reprezentativa B, 
pe care l-au pierdut (7—9) i-a 
privat de primul loc. Acesta a 
revenit echipei Poloniei cu a- 
celași număr de victorii dar cu 
un coeficient mai bun în ce 
privește numărul de tușe.

Floretiștii primei garnituri se 
pare că vor repeta performanța

fetelor. Ciștigind comod (11—5) 
atit meciul cu România B cit și 
cel cu Italia, ei s-au instalat 
deocamdată in fruntea clasa
mentului. Meciul cu Polonia, 
echipă in care trag experimen
tatul Lisowski și talentații Ko- 
zejovvski și Kaczmarek, rodați 
intr-o serie de dificile intilniri 
internaționale se anunță deose
bit de interesant. Dar con
stanța lui Haulker, Țiu, Falb, 
și Ardeleanu ne fac să privim 
cu optimism meciul pe echipe 
ca și turneul individual care va 
începe duminică și la care va fi 
prezent și floretistul nostru 
T. Mureșan. Astăzi au loc în 
continuare întrecerile individua
le la floretă fete și spadă.

P. GLIȘCA

• INVITAȚII PENTRU LUNA IUNIE
Biroul de Turism pentru Tineret pune la dispoziția tinere

tului pentru această lună o seamă de posibilități de a-și petrece 
concediul de odihnă într-un mod util, plăcut și ieftin: excursii 
în Delta Dunării (de 4 și 5 zile); excursii montane (Apuseni, 
Retezat, Paring, Făgăraș, Bucegi) ; tabere Costinești (5—16 și 
18—29 iunie) și Timiș (10—21 iunie).
• O NOUTATE PENTRU TINERII CĂSĂTORIȚI

Toți tinerii căsătoriți în ultimele 6 luni, care se înscriu pen
tru taberele de la Costinești și Timiș în luna iunie, beneficiază 
de o suplimentare gratuită de trei.zile, în condiții de cazare 
în vile, oferită de B.T.T. - î u-rm

înscrierile și alte informații se pot obține la agențiile B.T.T. 
din București, Brașov și Constanța, precum și la sectoarele de 
turism ale comitetelor județene U.T.C.

Ca în atîtea numeroase locuri, pe distanța Sighișoara-Odorhei locuitorii au intervenit operații}, 
pentru redarea în circulație a căii ferate

La Dej, s-au redeschis școlile...
(Prin telefon de la trimișii 

noștri).
Dej, 15 mai. Este a treia zi de 

luptă năpraznică pe care oamenii 
o duc cu apele rîului dezlănțuit. 
In ultimele 12 ore liniștea și cal
mul au fost lestahilite. Omul s-a 
dovedit a fi mai puternic 
furia naturii. Echipele de 
venție acționează pe un 
larg de luptă. Peste 1 000 
neri ai orașului organizați 
detașament central al municipiu
lui Dej sînt repartizați pe echi
pe la cele mai importante obiec
tive

decît 
inter- 
front 

de ti
de un

economice periclitate. La

Combinatul de celuloză și hîrtie 
care și-a început ieri programul 
de activitate într-un regim de 
reparații, brigăzile de salvare 
conduse de inginerul Nicolae 
Ilieș, secretarul comitetului U.T.C. 
al combinatului, lucrează de 24 
de ore în continuu la recupera
rea din ape a materiei prime, 
lemnul de celuloză. Trebuie în
lăturat cit mai de grabă mtlul 
adus de ape în sala mașinilor din 
combinat; cîteva ateliere, unde 
se află montate mașinile-unelte 
și sculăria combinatului, au fost 
deja eliberate de ape.

...Și Clujul întinde
o mină de ajutor

Spre Dej și comunele inundate 
circulă încontinuu mașini cu 
pîine, cu apă potabilă, cu haine. 
Toate întreprinderile din Cluj 
au oferit sinistraților ajutoare 
substanțiale. La Uzinele 16 Fe
bruarie, salariații au strîns ime
diat un fond bănesc de ajutora
rea celor din zonele inundate. 
Muncitorii de la Industria sîrmei 
din Cîmpia Turzii au cerut ca în 
cursul acestei luni să lucreze în 
zilele de duminică, iar valoarea 
muncii lor să fie destinată aju
torării sinistraților.

La centrul universitar Cluj, 
telefoanele sună fără încetare. 
Studenții anului VI de la I.M.F. 
cer să plece la Dej pentru a 
acorda ajutor medical sinistrați
lor. Circa 300 de studenți s-ati 
prezentat voluntar să plece spre 
zona inundată, pentru a ajuta la 
reintrarea vieții în ritmul normal. 
Acum cîteva ore, ca urmare a 
numeroaselor solicitări ale tineri
lor din Cluj, 
studenților a lansat o 
către toți studenții din țară, pen
tru a organiza în perioada vacan
ței brigăzi de muncă patriotică 
în toate zonele țării afectate de 
inundație.

Dacă ar fi să dau o definiție 
solidarității și emoționantului 
spirit de intr-ajutorare care-i de

Biroul asociației 
chemare

aju-termină pe toți să-și ofere
torul sub orice formă acelor oa
meni supuși în ultimele zile la 
grele încercări, ar trebui să des
chid o listă cu sute și mii de oa- 

gesturi 
sim-
s-au 

luptat cu furia apelor, de cei 
care au reușit zile și nopți de-a 

•rîndul, să stăvilească răbufnirea 
neiertătoare a valurilor.

GALINA BADULESCU

meni, cu sute și mii de . 
de spontaneitate. Toți ne 
țim aproape de cei care

lii toate unitățile industriale 
ale orașului^— fabrica de mobilă 
„Bobîlna", Fabrica de produse 
refractare. Fabrica de confecții, 
Întreprinderea de industrie lo
cală, Depoul de locomotive și 
vagoane care deservește cel mai 
important nod de cale ferată din 
această parte a Transilvaniei —• 
detașamentele organizației U.T.C. 
au declarat „muncă continuă". 
Adică nimeni nu părăsește fa
brica, obiectivul avariat de ape, 
pînă la restabilirea normalului. 
Detașamentele gărzilor patriotice 
împreună cu elevii s-au consti
tuit în pichete de pază și ordine 
în locurile publice, distribuie din 
depozite și magazii mărfurile a- 
limentare necesare populației, 
ajută la transportarea sinistrați
lor. O problemă acum încă ne
rezolvată pe plan local este apa 
potabilă care se aduce cu cister
nele din Cluj.

Din satele vecine necalamjtate, 
cooperativele agricole au venit 
în ajutorul orașului sinistrat cu 
produse alimentare, îmbrăcămin
te și rezerve de apă. Atelaje, ca
mioane și mașini au început să 
transporte material de construc
ție pentru refacerea căilor de 
circulație. Peste tot se depun e- 
forturi pentru restabilirea • nor
malului într-un timp cît mai 
scurt.

După 3 zile de luptă se poate 
spune că la Dej viața reintră în 
făgașul său normal. De astăzi au 
început școlile.

ION MARCOVICI

Emoționantele

Noi premiere cinematografice
ITL^iie

adaptare cinematografica : Walter Ulbrich 
cu : Hellmuth Lange, Pierre Massimi, Sophie Agacinskf, Carofa 
Wied, Colea Râutu, Patrick Peuvion. Nicolae Secareanu, 

Charles Moulin, Jackie Lombard 
imaginea : George Cornea, Andre Zarra • muzica : George 
Griqoriu • decoruri : arh. Marcel Bogoș, arh. Aureliu lonescu 
coproducție FRANCO LONDON FILM O.R.T.F. DEROPA rea
lizat cu participarea studioului cinematografic București

cu : LOUIS DE FUNES... CLAUDE GENSAC... MAURICE RISCH 

regia : Jean Girault

scenariul și regia : Orson Welles 

dupâ romanul lui Franz Kafka 

eu: Orson Welles, Anthony Perkins, Jeanne Moreau, Elsa 
Martinelli, Romy Schneider, Akim Tamiroff

gesturi
București. 15 mai 1970. Soare 

cîțiva nori decorativi pe un cei 
albastru intens. La Uzinele „23 
August'11 — respirație egală, rit
muri cotidiene. Aici se produc 
bunuri, aici se creează, aici oa
menii trăiesc și muncesc ca dc- 
obicei. Dar ei știu că în alte 
locuri din țară, oameni, tovarăși 
de idealuri, părinți și frați, au 
fost smulși de la rosturile lor, de 
la munca lor, de la căminele lor 
de către o natură oarbă, dezlăn
țuită, înnebunită de propriile ei 
forțe. Distrugerile de acolo nu 
pot lăsa pe nimeni indiferent 
aici. Și uzina, prin oamenii ei, 
in frunte cu comuniștii, lansează 
marea chemare a solidarității: să 
sărim în ajutorul tovarășilor noș
tri !

Nimeni nu mai știe exact. Cine 
a avut cel dintîi gjind ? Era : să 
lucrăm o duminică, poate două 
duminici peste program, iar va
loarea muncii noastre să fie dată 
fondului de ajutorare a sinistrați
lor. Acesta a fost, oricum, nucleul 
propunerilor. Ele aveau să se 
multiplice însă, să crească diver
sificat, să sporească de la clipă 
la clipă, de la om la om, de la 
colectiv la colectiv, ca un alt 
fluviu, de astă dată unul pozitiv, 
creator în acțiunea lui, în imen
sa lui revărsare de solidaritate ti
monă și tovărășească. La Oțel, la 
Montaj locomotive, la Aparataj. 
la Mecanică, oamenii își întrerup 
pentru cîteva minute lucrul, se 
sfătuiesc. Ce putem face pentru 
ca. viața să intre cît mai repede 
în adevărata ei matcă ? Ce depin
de de noi pentru ca oamenii să 
se întoarcă cît mai repede la u- 
neltele lor, la căminele lor ?

Mircea Mihale e comunist. 1și 
cere iertare qă n-a avut vreme 
să-și întrebe tovarășii de la ban
cul de probe; dar e sigur că pă
rerea lor concordă cu a lui. Da, 
va lucra în cele două duminici și 
nu oricum : intens, eficient, îndîr- 
jit, disciplinat, gîndindu-se la va
loarea fiecărui gest, a fiecărei se
cunde. Da va fi nevoie să plece 
la vreuna din întreprinderile din 
localitățile sinistrate, e gata s-o 
facă. Oricînd. Pentru oricît timp 
va fi nevoie. Aie un copil; e 
gata să mai ia unul în întreține
re, pînă etnd rostul firesc al ca
sei acelui copil va fi revenit.

Sîntem în marea hală de mo- 
tocire. Oamenii s-au sfătuit, au 
decis pe loc. Nu numai că vor 
lucra în cele două duminici pen
tru ca munca lor, convertită bă
nește, să vină direct în ajutorul 
sinistraților; dar pentru ca mă
car o parte din pagubele econo
miei să fie înlăturate, cei de la 
Motoare, ca de altfel tovărășii

spontane
din toate secțiile uzinei, se an
gajează să dea peste plan 3 pro
cente în luna mai, 3,7 în luna 
iunie. Ceea ce echivalează cu 
șase milioane de lei.

Acolo, în zonele potopite de 
ape, au tăcut acum numeroase 
motoare năpădite de mii. 
Aici în Capitală, voința 
oamenilor trasează liniile ți
nui plan de contraofensivă. 
Echipe de tineri voluntari vor 
pleca de la Uzinele „23 August" 
pentru a repune în funcțiune, de 
urgență, motoarele în urma re
tragerii apelor. Toată priceperea, 
toată măiestria tinerilor lăcătuși 
mecanici, montori, strungari își 
va spune cuvîntul în această bă
tălie. Mari agregate electrice 
vor fi aduse la „23 August" pen
tru a fi demontate, curățate, re- 
bobinate, puse la loc.

Iată-i pe cei vîrstnici. Nico
lae Dănescu propune ca fiecare 
să contribuie neîntîrziat cu cel 
pufin o sută de lei pentru pri
mele ajutoare și, firește, se oferă 
cel dintîi s-o facă, urmat de 
foarte mulți.

Iată femeile : Eugenia Penciu, 
strungăriță care „și-a măritat fe
tele" e gata să ia sub acoperișul 
ei două fetițe din casele izbite 
de Mureș — și Elena Mutulescu, 
Ecaterina Ifrim, Stela Nedelcu — 
femei cu copii mici sau fără 
copii, își anunță numaidecît a- 
ceeași intenție.

Iată-i pe cei mai tineri: uteciș- 
tii Constantin Călimăcean, Ma
rius Neguț, Florică Doncea, cu 
cei 19—21 de ani ai lor, gata să-și 
ia oricînd uneltele, soli ai solida
rității muncitorimii bucureștene...

Asta a fost în hala Motoarelor. 
Un sfert de ceas mai țîrziu co
muniștii din organizația de partid 
a sectorului Uzinaj mediu se ri
dicau și ei unul după altul, cu 
noi propuneri. Frezorul Antohi 
Nelson : în mai voi lucra conti
nuu 12 ore pe zi... Strungarul 
Tudor Tănase : timp de șase luni 
beneficiile peste plan să fie date 
sinistraților. Ele ni s-ar cuveni și 
nouă, tuturor : dar cei în restriște 
au mai multă nevoie decît noi.

Cazangerie, Utilaj, Sculărie, 
Forjă, Energetic șef. Mecanic șef, 
Aparataj... La un loc — uzina, 
binecunoscuta Uzină „23 Aggust". 
O citadelă a clasei muncitoare, 
unde s-au cîștigat multe și grele 
bătălii. își respectă și astăzi, cu 
cinste, tradițiile. Chiar dacă duș
manul este altul, inima luptăto
rilor este aceeași. Nobilă și fier
binte.

Inima aceasta bate pentru toată 
țara.

ȘTEFAN IUREȘ

UR.SU
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întreprinderii, cu specialiștii, 
despre măsurile ce se impun 
pentru readucerea la normal 
a activității fabricii. Se contu
rează o serie de acțiuni ime
diate. Reiese, din discuții, că 
măsurile luate vor crea con
diții ca, începînd de săptămâna 
viitoare, cunoscuta fabrică de 
mobilă din Tg. Mureș să poa
tă livra din nou produse.

în piața din fața Comitetu
lui județean de partid s-au a- 
dunat mii de locuitori ai 
orașului — români, maghiari 
și de alte naționalități - 
care fac tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și celorlalți condu
cători de partid și de stat o 
caldă și însuflețită primire. De 
la balconul sediului Comitetu
lui județean de partid, ia cu- 
vîntul primul-secretar al Co
mitetului județean, Nicolae 
Vereș. în numele locuitorilor 
județului, el adresează mulțu
miri partidului și statului, 
personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru sprijinul 
dat la înlăturarea greutăților 
pricinuite de inundații. Pri
mul secretar al Comitetului 
județean exprimă, totodată, 
angajamentul solemn al tutu
ror locuitorilor județului de a 
face tot ceea ce le sită în pu
tință pentru ca, în scurt timp, 
întreaga activitate să reintre 
în normal.

în aplauzele puternice ale 
celor prezenți, a luat apoi cu- 
vîntul tovarășul’ Nicolae 
Ceaușescu, care a spus :

Dragi tovarăși, cetățeni ai 
municipiului Tîrgu Mureș,

Aflîndu-mă în mijlocul 
dumneavoastră în aceste îm
prejurări, cînd municipiul și

Lupta cu apele 

dezlănțuite continuă
Din datele furnizate de Insti

tutul meteorologic reiese că în 
cursul zilei de 15 mai, pe cursul 
superior al Mureșului pînă în 
sectorul Ocna Mureș, pe Some
șul superior pînă în zona Ul- 
meni, pe Oltul superior în sec
torul Sf. Gheorghe, și pe Șiret, 
pînă la Bacău, apele nurilor 
erau în scădere. în același timp 
s-au înregistrat și creșteri, cele 
mai importante fiind pe Someș, 
la Satu Mare, pe Mureș, la Alba 
Iulia — Deva, pe Olt în zona 
Făgăraș — Rm. Vîlcea, și pe Și
ret, în aval de Bacău, pînă la 
confluența cu Trotuș. în noap
tea de 14 spre 15 mai pe Prutul 
superior s-a produs o viitură pu
ternică în zona Rădăuți, cota 
apelor urcînd aici cu aproape 
4 metri.

Pentru zilele de 16 și 17 mai 
se prevede creșterea apelor pe 
Mureșul inferior în zona Deva— 
Arad, pe Prutul superior de la 
intrarea în țară pînă aproape de 
Ungheni, pe Șiretul mijlociu, de 
la jumătatea distantei dintre Ba
cău și Adjud pînă la Mărășești 
și pe Olt de la Făgăraș la Dră- 
gășani. Pe Someșul inferior, ape
le se mențin la valori apropiate 
de cota maximă atinsă în noap
tea de 14 spie 15 mai, tinzînd 
către scăderi de 1 metru. Se pre
vede creșterea apelor Șiretului 
inferior, a Birladului mijlociu. 
Prutului mijlociu și inferior și a 
Oltului inferior. Apele celorlalte 
rîuri vor fi în general în scăde
re. Dunărea este în scăde
re între Baziaș—Giurgiu, Hîrșo- 
va—Brăila și Isaccea—Tulcea. 
în următoarele zile cotele flu
viului vor continua să scadă de 
la Baziaș la Călărași iar în rest 
vor oscila ușor.

Datorită deplasării viiturilor 
apelor spre cursurile inferioare 
ale rîurilor au fost inundate noi 
localități, căi de comunicații, 
unități industriale, importante 
suprafețe de teren cu culturi a- 
gricole.

în toate zonele afectate au 
continuat cu intensitate acțiunile 
pentru apărarea populației și a 
bunurilor materiale, pentru li
mitarea efectelor negative ale 
inundațiilor și înlăturarea aces
tora. Ca urmare a acestor ac
țiuni desfășurate sub conducerea 
organelor de partid și de stat, 
cu concursul a mii și mii de ce
tățeni, al unităților militare dis
locate în acest scop, și al gărzi
lor patriotice, a fost evacuată 
populația și bunurile materiale 
din zonele periclitate de crește

IN MIJLOCUL CETĂȚENILOR 
DIN ZONELE CALAMITATE

DE INUNDAȚII
județul Mureș, ca de altfel și 
alte județe din această parte 
a țării, au avut de suferit în 
urma calamităților naturale, 
doresc să vă adresez un salut 
călduros din partea Comite
tului Central al partidului și 
a guvernului Republicii Socia
liste România.

Am văzut desigur, acum, 
după ce apele au început să se 
retragă — atît în municipiul dv. 
cit și in alte localități din ju
deț — ce mari pagube au pro
vocat inundațiile. Am văzut 
totodată, cu multă satisfacție 
cum toți cetățenii, toți oamenii 
muncii din județ, împreună cu 
armata, au luptat și au reușit 
să reducă mult din pagubele 
pe care le puteau pricinui a- 
pele. De aceea, doresc să adre
sez felicitări tuturor cetățeni
lor, ostașilor, gărzilor patrio
tice, tineretului, care in aceste 
momente grele au fost la da
torie, au muncit cu eroism, 
reușind să salveze cît mai 
mult din avutul întreprinderi
lor și unităților noastre so
cialiste, au făcut față situației 
deosebit de dificile.

Desigur, tovarăși, acum, 
în fața județului dv., ca și în 
fața altor județe, a mun
citorimii și țărănimii de 
pe aceste meleaguri, se pune 
sarcina de a lichida în cel mai 
scurt timp urmările acestei 
calamități. Trebuie să vă 
spun că Comitetul Central al 
partidului, guvernul țării au 
luat măsuri și vor acorda tot 
ajutorul spre a face ca, în cel 
mai scurt timp, situația in a- 
ceastă parte a țării să reintre 
în normal. Sîntem convinși 
că acest ajutor va fi folosit cît 
mai bine de organizațiile de 
partid, de muncitori și wigi
neri, de țărani, de toți oame
nii muncii din județ, că vom 

rea apelor. Totodată, continuă 
aprovizionarea celor sinistrați cu 
alimente, medicamente, materiale 
de construcții etc.

în cursul zilei de vineri, apele 
Someșului au crescut vertiginos 
la Satu Mare. Mai multe car
tiere din oraș, precum și alte 15 
localități sînt inundate. Mii de 
cetățeni, ostași, membri ai găr
zilor patriotice, uteciști răspund 
cu promptitudine chemării co
mandamentului. Elicoptere par
ticipă la salvarea femeilor, co
piilor și a altor persoane sur
prinse de furia apelor, contri
buind totodată la aprovizionarea 
cu alimente, apă minerală, com
bustibil și medicamente.

în județele Alba și Hunedoa
ra, unde cota apelor Mureșului 
a depășit maximele înregistrate 
pînă acum, mii de oameni ai 
muncii și alături de ei ostași, 
lucrează neîntrerupt, dînd dova
dă de abnegație și curaj, pen
tru evacuarea populației din lo
calitățile de pe Valea Mureșului. 
La Deva au fost inundate aero
portul, abatorul și cîteva străzi 
din partea de est a orașului. 
Unități agricole și importante 
terenuri din lunca Mureșului se 
află, de asemenea, sub apă. La 
apelul comandamentului jude
țean pentru prevenirea inun
dațiilor. în orașul Piatra Neamț, 
de exemplu, sute de cetățeni și 
ostași au lucrat. înfruntînd ?u 
bărbăție șuvoaiele dezlănțuite, la 
evacuarea apei pătrunse în sta
ția de pompare din oraș, asigu- 
rînd funcționarea ei la întreaga 
capacitate. De asemenea, în co
muna Viișoara peste 450 de ce
tățeni execută lucrări de îndi
guire într-o zonă puternic lovita 
de inundații, care periclitează 
numeroase locuințe. într-o scrie 
de localități din județul Galați 
continuă intens munca pentru 
supraînălțarea digurilor, ridica
rea de noi diguri și consolidarea 
altor asemenea lucrări, iar în lo
calitățile amenințate de furia 
apelor s-au asigurat mijloacele 
de evacuare a populației și a 
bunurilor materiale în caz de 
nevoie. Asemenea acțiuni conti
nuă și în județul Tulcea. Oa
menii Deltei luptă cu îndîrjire 
împotriva stihiilor naturii. Locui
torii din satul Nufărul, de exem
plu. ajutați de cetățenii din sa
tele vecine, Iazurile, Agighiol 
și Valea Nucarilor, consolidează 
digul de protecție pe o lungime 
de 6 km. Asemenea acțiuni în
treprind și cetățenii din comu
nele Rusca, Pardina și din alte 

reuși într-o perioadă scurtă 
să refacem toate instalațiile 
avariate, astfel ca activitatea, 
viața, să-și reia cît mai neîn
târziat cursul firesc.

Vom veni în ajuto
rul cetățenilor ale căror lo
cuințe au avut de suferit în 
mod deosebit; le vom 
acorda tot sprijinul necesar. 
Va trebui, totodată, ca și Co
mitetul județean de partid, 
Consiliul popular județean, 
toate organele noastre de 
partid și de stat să acorde un 
larg ajutor cetățenilor spre 
a putea să-și pună în 
ordine gospodăriile, casele, 
în așa fel îneît, din toate 
punctele de vedere, să lichi
dăm urmările situației grele 
prin care ați trecut.

Nu-mi propun să vorbesc 
mai mult, tovarăși. Do
resc să vă urez la toți succes 
în munca pentru readucerea 
la normal a întregii activități 
din județ. Vă doresc tuturor 
multă sănătate.

Aplauzele prelungi care sub
liniază cuvântarea secretaru
lui general al partidului ex
primă recunoștința celor pre
zenți pentru sprijinul ce le-a 
fost acordat, sentimentul de 
certitudine că. acționînd în 
spiritul indicațiilor primite, 
vor învinge greutățile, vor li
chida urmările calamităților 
naturii.

La sediul Comitetului jude
țean de partid are loc apoi o 
consfătuire de lucru. în tot 
acest timp, mulțimea a conti
nuat să rămînă în piață, aș
teptând reapariția secretarului 
general, a celorlalți conducă
tori de partid și de stat.

După consfătuirea de lucru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a îndreptat pe jos spre cen

trul orașului. Sute și mii de 

localități. Familiile sinistrate au 
fost cazate și li se asigură ali
mente și asistență medicală. Am
barcațiuni de tot felul sînt pre
gătite pentru intervenții rapide, 
iar populația izolată este apro
vizionată în permanență.

în zonele în care apele s-au 
retras oamenii muncii au trecut 
cu aceeași hotărîre, care i-a 
unit în fața pericolului. într-o 
emoționantă solidaritate umană, 
la remedierea avariilor pentru 
ca orașele și satele, unitățile de 
producție industrială și ogoarele 
să-și recapete înfățișarea obiș
nuită.

în întreprinderile județului

Starea rețelei de 
comunicații feroviare

Ministerul. Transporturilor 
și Ministerul Poștelor și Tele
comunicațiilor anunță urmă
toarea stare a rețelei de co
municații feroviare, rutiere, 
aeriene, telefonice și telegra
fice de pe cuprinsul țării.

Departamentul Căilor Ferate 
a dispus redeschiderea liniilor 
ferate Suceava-Vatra Dornei- 
Floreni-Ilva Mică ; Dornești- 
Rădăuți-Brodina ; Carei-Zalău. 
Jibou ; Ciceu-Deda-Tg. Mureș ; 
Copșa Mici-Mediaș. Circulația 
feroviară continuă să fie în
treruptă pe sectoarele Archita- 
Sighișoara-Mediaș ; Copșa Mi- 
că-Blaj-Teiuș-Războieni ; Te- 
iuș-Alba Iulia-Vințul de Jos ; 
Tg. Mureș-Războieni ; Luduș- 
Măgheruș Șieu ; Deda-Sărățel- 
Beclean-Dej-Jibou-Baia Mare; 
Beclean-Salva-Vișeu-Valea Vi- 
șeului ; Salva-Ilva Mică-Rodna 
Veche ; Ghilvaci-Satu Mare- 
Halmeu; Blaj-Praid; Vînători- 
Odorhei ; Sărățel-Bistrița Bîr- 
găului : Tg. Mureș-Praid ; 
Tg. Mureș-Cristești-Lechința ; 
Band-Miheșul de Cîmpie; 
Ghilvaci-Șomcuța Mare. Tre
nurile de călători cu destina
țiile Arad’, Oradea, Cluj, Baia 
Mare, Satu Mare au fost în
drumate pe rute ocolitoare 

cetățeni salută cu căldură pe 
secretarul general al partidu
lui, pe ceilalți conducători de 
partid și de stat.

îmbărbătați de vizita făcută, 
locuitorii orașului și județului 
Mureș și-au manifestat hotă
rârea de a munci fără preget 
în vederea reluării cît mai 
grabnice a activității de pro
ducție în toate întreprinderile 
afectate de inundație, pentru 
normalizarea vieții în întregul 
județ.

N. POPESCU-BOGDĂNEȘTI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu adresîndu-se cetățenilor din mu
nicipiul Tîrgu Mureș

Mureș, de exemplu, care au avut 
de suferit de pe urma inunda
țiilor, echipe speciale lucrează 
cu toate forțele la curățirea ha
lelor și repunerea în funcție a 
mașinilor și agregatelor. Mii 
de cetățeni participă volun
tar la refacerea drumurilor, 
căilor ferate, podurilor ava
riate, astfel îneît traficul să 
se poată desfășura nestînjenit. 
Pe ogoare au fost luate măsuri 
pentru evacuarea apelor. Țăranii 
coperatori, lucrătorii din I.A.S., 
mecanizatorii deblochează cana
lele de irigații, fac șanțuri de 
scurgere și pe măsura zvîntării 
terenurilor reîncep lucrările 
agricole. Au fost, de asemenea, 
luate măsuri în vederea procu
rării semințelor pentru reînsă- 
mînțarea suprafețelor cc au avut 
de suferit de pe urma inunda
țiilor, pentru refacerea serelor și 
solariilor, adăposturilor și stocu
rilor de nutrețuri pentru ani
male.

Reintră în normal și viața ur
bană. Cetățenii s-au constituit 
în echipe de muncă voluntară 
pentru curățirea străzilor, tro
tuarelor, degajarea de apă a piv- 

prin Brașov, Craiova. Tr. Se
verin și Timișoara.

Direcția generală a drumu
rilor din Departamentul trans
porturilor auto, navale și ae
riene comunică reluarea cir
culației pe Dn 1 C Cluj-Dej- 
Baia Mare-Livada ; Dn 2 F 
Bacău-Vaslui ; Dn 10 Brașov- 
întorsura Buzăului ; Dn. 11 
Brașov-Oituz-Orașul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej : Dn 12 
Chichiș-Miercurea Ciuc-Ghe- 
orchieni : Dn 13 Brașov-Ru- 
pea-Sighișoara ; Dn 13 A Bă- 
lăușeri-Odorhei-Mircurea Ciuc; 
Dn 15 Tg. Mureș-Reghin-To- 
plița ; Dn 17 A Sadova-Ră- 
dăuți : Dn 18 Baia Sprie-Si- 
ghetul Marmației ; Dn 75 Tur- 
da-Cîmpeni-Lunca. Pe o serie 
de șosele circulația vehicule
lor și autovehiculelor continuă 
să fie întreruptă. Astfel, sînt 
închise pentru circulația ori
căror vehicule următoarele 
rute : Dn 1 Sebeș-Alba Iulia- 
Turda ; Dn 11 Orașul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej-Bacău ; Dn
13 Sighișoara-Tg. Mureș ; Dn
14 Mediaș-Sighișoara ; Dn 14 A 
Mediaș-Iernut; Dn 14 B Te- 
iuș-Blaj ; Dn 15 Luduș-Tg. Mu
reș ; Dn 15 A Reghin-Sărățel ; 
Dn 16 Apahid'a-Reghin ; Dn 17 
Dej-Bistrița-Vatra Dornei ; Dn

(Urmare din pag. I)

Combinatului de confecții și tri
cotaje București, în frunte cu 
membrii de partid, întruniți în 
mitinguri, au hotărît ca, în spri
jinul celor care au avut de su
ferit de pe urma calamității să 
doneze salariul ce li se cuvine 
pe o zi de muncă, ceea ce re
prezintă circa un milion de lei.

Tot prin donarea retribuției 
pe o zi de muncă vin în ajuto
rul populației sinistrate. în aces
te momente grele, cei peste 
7 000 salariați ai Uzinelor „Elec
tronica"

Comuniștii. întregul colectiv 
de muncă al Fabricii de cabluri 
și materiale electroizolante 
București au hotărît și ei în una
nimitate, să lucreze o zi în fo
losul celor loviți de calamitate. 
Considerând ca o înaltă datorie 
patriotică participarea la înlătu
rarea pagubelor suferite în în
fruntarea cu forțele oarbe ale 
naturii, colectivul uzinei se an
gajează să dea o producție su
plimentară. în lunile mai și iu
nie, în valoare de 6 milioane lei. 
Sîntem. de asemenea, pregătiți, 
se arată în angajament, pentru 
a răspunde cu echipe de inter
venții la orice solicitare.

Cei 600 de muncitori, tehni
cieni, ingineri și funcționari ai

nițelor și subsolurilor. La Tg. 
Mureș și în alte orașe din județ 
circulația a fost redresată, iar 
alimentarea cu energie electrică 
a fost restabilită. Majoritatea 
școlilor au fost redeschise și se 
lucrează intens pentru repunerea 
integrală în funcție a rețelelor 
de alimentare cu apă și canali
zare. Cu ajutorul primit și 
prin măsurile organizatorice 
luate pe plan local s-a re
constituit fondul de marfă ne
cesar aprovizionării corespunză
toare a populației.

Asemenea acțiuni au început 
și în celelalte localități peste 
care a trecut furia apelor.

în zonele care continuă să fie 
amenințate, acolo unde apele nu 
s-au retras, ministerele, celelal
te organe centrale și locale de 
stat trebuie să asigure în conti
nuare toate măsurile pentru eva
cuarea populației și a bunurilor 
materiale. Concomitent, trebuie 
continuate acțiunile în vederea 
înlăturării urmărilor calamității, 
asigurării aprovizionării normale 
a orașelor și satelor, reînceperii 
producției și reintrării neîntîr- 
ziate în activitatea normală.

17 B Vatra Dornei-Broșteni ; 
Dn '18 Sighetul Marmației- 
Borșa ; Dn 19 Satu Mare-Li
vada ; Dn 22 Rm. Sărat-Brăila; 
Dn 21 C Ștefănești-Manoleasa- 
Prut ; Dn 67 C Șugag-Sebeș.

Echipele de intervenție lu
crează intens la reamenajarea 
podurilor în zonele unde este 
permis accesul. Se continuă 
dirijarea utilajelor și a unor 
materiale de construcții spre 
drumurile cu sectoare de cir
culație întreruptă pentru a in
terveni imediat ce se retrag 
apele.

în privința rețelei de tele
comunicații urbane și interur
bane, ministerul de resort în
științează că localitățile prin
cipale de pe traseele unde nu 
au fost restabilite circuitele 
telefonice directe, printre care 
Bistrița. Cîmpulung-Moldove- 
nesc. Jibou, Tg. Mureș, Blaj și 
Mediaș, sînt deservite prin cir
cuitele cele mai apropiate 
existente în funcțiune.

Traficul de telecomunicații 
internațional nu a suferit nici 
o perturbare în această pe
rioadă.

Direcția generală a aviației 
civile informează că sînt în
chise aeroporturile Deva și 
Sibiu. (Agerpres)

SOCIALISTE
întreprinderii „Textila — Grivi- 
ța“ și ai Laboratorului central al 
Ministerului Industriei Ușoare 
au hotărît să contribuie cu sa
lariul pe o zi.

Același angajament și l-a luat 
și colectivul Fabricii „Dacia" 
din Capitală, care a hotărît tot
odată să-și sporească eforturile 
pentru îndeplinirea si depășirea 
substanțială a sarcinilor de plan. 
La rîndul lor, muncitorii, ingi
nerii, tehnicienii și funcționarii 
Fabricii „Industria Bumbacu
lui" din București au hotărît să 
dea peste plan 30 000 m.p. țe
sături tip bumbac, și 1,5 tone 
fire bumbac, contribuind astfel, 
alături de întregul popor, la aju
torul dat regiunilor sinistrate.

Comuniști. Comitetul de di
recție, Comitetul Sindicatului si 
întregul colectiv de oameni ai 
muncii de la Uzinele române de 
pîslă București au hotărît să alo
ce contravaloarea unei zile de 
muncă considerînd aceasta o 
contribuție patriotică la eforturi
le care se depun pentru înlătu
rarea efectelor inundațiilor.

La rîndul lor, salariații de la 
Combinatul de industrializare a 
lemnului — Pipera, animați de 
un înalt spirit patriotic, au ho
tărît să contribuie prin muncă 
voluntară la realizarea a 3 000 
m.p. tîmplarie, necesară execu
ției a 100 de apartamente, a 
mobilei aferente si să cedeze sa
lariile unei zile de lucru în aju
torul sinistraților.
Aceeași solidaritate o dovedește 
și colectivul întreprinderii „Cau
ciucul Quadrat" care a hotărît 
să lucreze suplimentar 3 000 pe
rechi încălțăminte de cauciuc, 
din care: 1 100 perechi cisme 
de protecție și 1900 perechi 
ghete din cauciuc. De asemenea, 
colectivul de tehnicieni, ingineri 
și muncitori al Fabricii de încăl
țăminte „Progresul" — Bucu
rești, a hotărît să lucreze o zi 
în plus în această lună, dînd 
peste plan o producție de 10 000 
perechi încălțăminte, iar sala
riile aferente acestei producții, 
însumînd 70 000 lei, să le cedeze 
pentru înlăturarea pagubelor pri
cinuite de calamitățile natura
le. Muncitorii, inginerii și tehni
cienii fabricii de încălțăminte 
„Pionierul" din București, s-an 
angajat să realizeze 25 000 pe
rechi încălțăminte fără a afecta 
contractele economice, în valoa
re de 1 250 000 lei, să lucreze 
două duminici cu ambele schim
buri, în vederea obținerii unor 
producții sporite de încălțăminte 
peste plan, să detașeze în orice 
moment și pe orice perioadă 
muncitori de diferite specialități 
în vederea ajutorării sinistraților.

în adunarea generală extraor
dinară a celor 430 de salariați 
ai întreprinderii „Doina" s-a 
luat hotărîrea să se acorde, în 
sprijinul sinistraților, valoarea 
salariului pe o zi de muncă. La 
rîndul lor, membrii de partid și 
cooperatorii din cadrul Coope
rativei „Automatica" din Bucu
rești au hotărît în adunarea ge
nerală să contribuie la repune
rea imediată în stare de func
ționare a unor uzine și fabrici, 
în acest sens, ei vor munci în 
luna mai și iunie cite o zi în 
plus, iar retribuția respectivă să 
fie trimisă în ajutorul populației 
din zonele afectate de calami
tăți. S-a luat totodată hotărîrea 
de a forma două echipe de me
canici auto, tinichigii, electri
cieni, echipate corespunzător și 
puse la dispoziția comandameiv 
telor locale.

Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii Fabricii de ciorapi Bucu
rești, în frunte cu comuniștii — 
se angajează să producă peste 

Către
Comitetul Central al Partidului

Comunist Român

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist
Romăn

București
în numele Organizației județene Bistrița-Năsăud a Partidului 

Comunist Român, al tuturor oamenilor muncii româjii, maghiari, 
germani adresăm conducerii partidului și statului, personal 
dumneavoastră, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu.’cele mai vii 
mulțumiri și recunoștința profundă pentru grija plină de că’du- ’ 
ră, pentru ajutorul moral și material de care ne-am bucurat în ' 
aceste zile grele, datorită calamităților naturale abătute asupra ‘ 
județului nostru.

In lupta împotriva forțelor dezlănțuite ale naturii s-a ridicat 
ca un singur om întreaga populație a județului care, răspunzînd 
chemărilor organizațiilor de partid au participat cu eroism și ' 
abnegație, cu înalt spirit patriotic la acțiuni’e inițiate pentru 
salvarea de vieți omenești, de bunuri materiale aflate în pri- 1 
mejdie.

în această luptă am avut sprijinul de preț al unităților mili
tare bine înzestrate, am primit un mare ajutor în alimente, 
medicamente, utilaje din partea Capitalei, a unor județe înve- - 
cinate.

înfruntînd cu bărbăție și curaj stihiile naturii, oamenii muncii 
din județul nostru participă cu hotărîre !a acțiunile pentru di
minuarea pierderilor provocate de inundații.

Raportăm conducerii partidului că in prezent sînt mobilizați 
mii de cetățeni — tineri și virstnici, bărbați și femei — pentru 
repararea drumurilor, ajutorarea celor sinistrați, îmbunătățirea 
aprovizionării, asigurarea energiei electrice necesare punerii 
în funcțiune a întreprinderilor industriale etc.

Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că angaja
mentul ferm al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de a 
face totul pentru ca în cel mai scurt timp să înlăturăm efectele 
dăunătoare ale inundațiilor, să aducem la normal activitatea în 
industrie, agricultură și celelalte sectoare de activitate va fi 
îndeplinit cu cinste.

COMITETUL JUDEȚEAN DE PARTID
ȘI

CONSILIUL POPULAR JUDEȚEAN BISTRIȚA-NASăUD

plan produse în valoare de I 
milion lei.

Peste 1000 de salariați vor 
lucra opt ore într-o zi de re
paus, fără retribuție, valoarea 
acesteia urmînd să fie vărsată în 
fondul destinat sinistraților. în 
angajamentul colectivului Fabri
cii „Suveica" din cadrul Combi
natului de bumbac nr. 2 din 
București se arata că : producția 
unei zile, exprimată în 70 000 
m.p. de țesături, și salariul unei 
zile, corespunzător sumei de 
100 000 lei, vor fi destinate si
nistraților. Și colectivul unității 
„Jilava" din cadrul centralei in
dustriale de prelucrare a cau
ciucului și maselor plastice își 
exprimă hotărîrea să contribuie 
la ajutorarea celor sinistrați cu 
salariul aferent unei zile dc 
muncă, realizînd din economii 
de materiale 2 000 perechi de 
cizme din cauciuc. Totodată, 
unitatea va pune Ia dispoziția 
comandamentului central o echi
pă de muncitori de specialitate.

Angajamente asemănătoare 
și-au luat și alte întreprindeți. 
Muncitorii Fabricii de relon 
Panduri, de pildă, au hotărît să 
lucreze voluntar două duminici 
din această lună și să dea o 
producție de 10 000 metri pă- 
trați țesături de mătase peste 
plan. Ei vor trimite echipe de 
lăcătuși mecanici, instalatori vi 
electricieni care să ajute la re- 

. punerea în funcțiune a utilaje
lor și instalațiilor avariate. De 
asemenea, colectivul Fabricii de 
încălțăminte „Carmen" — Bucu
rești a hotărît să contribuie la 
diminuarea pagubelor provocate 
de inundații prin realizarea pes
te plan, în cursul acestui tri
mestru, a unei producții de 
5 000 de perechi încălțăminte 
pentru copii, din care 2 000 pe
rechi realizate prin muncă pa
triotică. La rîndul lor, salariații 
Combinatului nr. 3 de bumbac 
din București, s-au angajat să 
execute prin muncă voluntară: 
8 000 m.p. țesături la unitatea 
„Tehnica—Textilă", 18 000 m.p. 
țesături la unitatea „7 Noiem
brie", precum și 26 tone de fire, 
cea mai mare parte din această 
cantitate urmînd a fi realizată 
la „Bumbăcăria Română" — Ji
lava. întregul angajament al a- 
cestui colectiv însumează circa 
1 000 000 lei. $i salariații între
prinderii „Biofarm" se alătura 
acțiunilor de solidaritate.
Ei au hotărît să asigure cu priori
tate medicamentele de uz uman 
și veterinar pentru zonele atinse 
de calamitate, și să alcătuiască 
echipe pentru - a fi folosi
te în întreprinderile din zona 
sinistrată. în același scop, în
treprinderea de utilaje pentru 
construcții de transport Otopeni 
a luat măsuri pentru a pune la 
dispoziția organelor locale trei 
mijloace de transport, un auto
atelier dotat cu piesele necesare 
întreținerii și funcționării utilaje
lor dispersate în aceste zone, 
precum și trei echipe de meca
nici care să ajute la depanarea 
mijloacelor de transport inundate.

Și colectivul fabricii „Mistre
țul" din București, a hotărît să 
lucreze peste program, o zi 
din această lună, timp în 
care vor putea fi produse 
30 000 kg preparate de car
ne, salariul acestei zile fiind 
dat în folosul sinistraților. De a- 
semenea, colectivul fabricii de 
conserve „Flora*'-București s-a 
angajat să dea peste plan 130 
tone de conserve de fructe și 
came realizate în afara orelor de 
program. La rîndul său, colecti
vul fabricii de morărit și panifi
cație „Spicul" din București s-a 
angajat să trimită în localitățile 
sinistrate, din economii și efor
turi proprii : 15 tone făină. 5 tone 
paste făinoase, 3 tone biscuiți, 
întreprinderea va alcătui o echipă 
de muncitori care va fi trimisă în 
zona sinistrată.

Exprimîndu-și solidaritatea cu 
populația care a fost lovită de 
calamități, colectivul Uzinei de 
medicamente București a hotărît 
să asigure prin eforturi suplimen
tare depășirea sarcinilor de plan 
și să sprijine populația și între
prinderile care au avut de suferit 
trimițînd trei medici, cinci far
maciști, opt mecanici și patru 
electricieni. De asemenea, se vor 
pune la dispoziția populației 12 
sortimente de medicamente de in
tervenție în valoare de 160 mii lei, 
realizate prin muncă patriotică, 
în afara celor livrate cu priorita
te în cadrul obligațiilor de plan. 
La rîndul lor, salariații Institutu
lui de cercetări chimico-farma- 
ceutice din București au hotărît 
să trimită în aceste zone șase ca
dre medico-sanitare, precum și o 
grupă de muncitori calificați. Co
lectivul redacțional al ziarului 
„Scînteia", a decis în unani
mitate, în cadrul unei adu
nări, să contribuie cu salariul pe 
o zi la sprijinirea populației din 
zonele calamitate. Aceeași hotărî
re au luat-o redacțiile ziarelor 
„România liberă", „Munca", 
„Scînteia tineretului" și alte re
dacții și instituții de presă.

Aparatul de partid și salariații 
Comitetului Executiv al Consiliu
lui popular al sectorului 8 al mu
nicipiului București, a hotărît în 
unanimitate să participe, alături 
de eforturile întregului nostru 
popor, cu o contribuție bănească 
reprezentînd echivalentul venitu
rilor pe o zi de muncă, iar sala
riații Institutului de cercetări 
electronice s-au angajat să efec
tueze 5 000 de ore în mod volun
tar, grăbind elaborarea unor 
teme de cercetare și experimen
tare a unor instalații și aparate 
de mare eficiență pentru econo
mia națională.

Pentru diminuarea pagubelor 
aduse economiei și pentru ajuto
rarea sinistraților colectivul de 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
de la întreprinderea textilă „Do
robanțul** — Ploiești £ hotărît să 
majoreze angajamentul privind 
depășirea producției de Ia 7 mi
lioane lei la 9,5 milioane lei, prin 
realizarea peste prevederi a 5 000 
mp țesături, din care 2 000 mp 
din economiile realizate din re
ducerea consumurilor specifice. 
Fiecare salariat va contribui la 
ajutorarea familiilor sinistrate cu 
o sumă echivalentă cu salariul pe 
o zi ca și lucrătorii de la Fabrica 
de postav — Azuga, ai Uzinei de 
fire și fibre sintetice din Iași și 
Uzinei „Metalurgica" din Iași.

Dovedind un înalt spirit de so
lidaritate cu unitățile agricole so
cialiste care au avut de suferit 
în urma inundațiilor, numeroase 
cooperative agricole de producție 
au hotărît să le acorde un sub
stanțial sprijin material. Coope
ratorii din Stoicănești, județul 
Olt, vor trimite în zonele sinis
trate 30 tone cereale, 10 tone fu
raje și 100 000 de lei, iar cei din 
Scomicești 30 tone cereale, 40 
tone furaje, 5 tone legume 
și 100 000 lei. Cooperatorii 
din Gîrbovi, județul Ilfov, 
s-au angajat să ajute unitățile a- 
giicole din zonele sinistrate cu 40 
tone cereale și 310 tone furaje ; 
cei din Sinești, cu 23 tone cerea
le, 100 tone furaje și 50 000 lei. 
C.A.P.-Movilița a hotărît să tri
mită 16 tone cereale și 50 000 
lei, iar C.A.P. Dridu, 10 tone ce
reale. Cooperatorii din Dor Mă
runt, județul Ialomița, s-au anga
jat să ajute unitățile cooperatis
te din această zonă cu 15 tone 
cereale și 10 000 bucăți cărămizi; 
cei din Grindu cu 15 tone cereale, 
3 tone furaje și 15 000 lei ; coo
peratorii din Muntenii Buzău, cu 
10 tone grîu, 3 tone furaje, 
10 000 bucăți cărămizi și 15 000 
lei; cei din comuna Dragoș Vodă 
cu 15 tone cereale, 3 tone fura
je, 15 000 lei: cei din Făcăeni, 
ca 15 tone cereale și 20 000 lei, 
iar cooperatorii din comuna 
Gheorghe Doia cu 20 tone cerea
le, 20 000 cărămizi și 15 000 lei. 
De asemenea, cooperatorii din 
Bucov, județul Prahova, vor tri 
mite 100 000 lei și importante 
cantități de produse agroalimen- 
tare ; C.A.P.-Buda-Palanca, co
muna Rîfov, s-a angajat să aj.ute 
unitățile din zonele sinistrate cu 
suma de 34 000 lei și diferite 
produse.

Acestea și nenumărate alte 
fapte ilustrează grăitor sentimen
tele de profundă solidaritate și 
întrajutorare umană, spiritul de 
înaltă răspundere și îndatorire 
cetățenească, dragostea fierbinte 
față de patrie — trăsături carac
teristice ale poporului nostru, 
constructor al socialismului.

Societatea noastră socialistă își 
dovedește și cu acest prilej for
ța de neînvins, bazată pe noile 
relații statornicite între toți ce
tățenii patriei — fără deosebire 
de naționalitate, pe neclintita u- 
nitate moral-politică a întregului 
popor în jurul partidului, sub a 
cărui conducere se desfășoară 
plenar capacitățile creatoare ale 
națiunii noastre socialiste.

împreună cu ajutorul masiv și 
operativ al statului, cu măsurile 
energice luate de organele de 
partid și de stat, contribuția 
spontană și voluntară a maselor, 
eforturile întregului popor con
stituie chezășia că urmările cala
mităților naturale ce s-au abătut 
asupra unor localități din țara 
noastră vor fi grabnic înlăturate, 
că oamenii muncii din zonele 
respective își vor putea relua în 
cel mai scurt timp activitatea lor 
în producție, în viața social- 
culturală, că opera de refa
cere a întreprinderilor, clădi
rilor, drumurilor avariate etc. 
se va desfășura cu intensitate și 
cu deplin succes, că viața va intra 
în cel mai scurt timp pe făgașul 
ei normal.

(Agerpres)
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INSTITUȚIILE CULTURALE DUMITRU CAPOIANU

DESTINATE TINERETULUI directorul Filarmonicii 
„George Enescu"

ÎNTRE „FIRMĂ" „Nu sîntem
destul solicitați"

Șl REALITATE
Există librării ale tineretului, 

teatre ale tineretului, cinema
tografe ale tineretului, cenaclu
ri ale tineretului, edituri, revis
te, ziare etc... ale tineretului. 
Multe dintre ele își precizează 
beneficiarul chiar pe firmă

Am încercat, de curînd, să 
confruntăm titulatura cu profi
lul real al acestor instituții Mai 
întîi în lumea cărților. După 
cum știm, în toate librăriile din 
Capitală și provincie, există și 
cărți pentru tineret. în Bucu
rești, pe lingă acestea, mai func
ționează „Librăria Tineretului" 
(pe Bd Schitu-Măgureanu 4) și 
„Librăria Copiilor (pe Bd. Ma- 
gheru nr 27). La fața locului te 
convingi ușor că denumirea e o 
simplă convenție Căci „Libră
ria Tineretului", deși plasată în 
centru, nu se deosebește, aproa
pe prin nimic, de genul de 
„librărie-papetărie" specific u- 
nităților mai vechi, de cartier. 
Același eclectism al standurilor, 
aceeași monotonie a vitrinelor...

Oarecum similară este și si
tuația „Librăriei Copiilor" din 
Bd.-Magheru 27 O cameră u- 
rită, strimtă, menită — prin lip
sa de fantezie a cadrului inte
rior — mai degrabă să îndepăr
teze pe micii cititori, decît să-i 
atragă. în plus, nu mi-am dat 
seama ce accepție se dă. aici, 
noțiunii de „copil" Căci, dacă 
e vorba de pustii care bat la 
porțile basmului, atunci ce cau
tă, în rafturi, tratatele de ling
vistică, istoria limbii său gea
mantanele, pe care o grădiniță 
întreagă n-ar reuși să le ridi
ce ?

în lipsa unui cinematograf al 
tineretului — absență pe care 
n-o salutăm — ne-am îndrep
tat către cinematograful pentru

MARGARETA BĂRBUȚĂ

director adjunct în Direcția 
Teatrelor din C.S.C.A.

„Teatrul respectiv
nu-și cunoaște

întotdeauna
beneficiarul11

to-noastre dramatice. Uneori, 
tuși, ele există, dar sînt negli
jate. Dovadă : „Avionul de CJuj“ 
de Al. Mitru și Mateescu, n-a 
fost jucată, pînă acum, nici la 
București, nici la Piatra Neamț. 
De ce ?“

VIRGIL AlMĂȘAN

secretar al Uniunii Artiștilor 
Plastici

„U.A.P. are
îndatorirea de

copii, „Doina" Renovată nu de 
mult, sala este frumoasă, cura
tă Dar... nefuncțională Lungă 
și lipsită de înclinație, ea per
mite o vizibilitate normală nu
mai din primele 
duri. Dacă avem 
penuria filmelor 
(motiv pentru 
scurt-metraje și ...... . ...............
mație se repetă lunar), ne expli
căm ușor scăderea numărului de 
spectatori la cinematograful 
Doina", în ultima vreme.
De la ecran — la scenă. Sîn

tem oaspeții Teatrului pentru 
copii și tineret „Ion Creangă**, 
în realitate, el este aproape nu
mai teatru pentru copii. Și în
că, unul dintre cele mai bune 
din Europa ! Succesele obținute 
Ja Festivalurile internaționale 
de la Sofia (1968), Veneția (1969) 
etc., stau mărturie. Aceleași 
succese acuză, însă, o preocupa
re mult mai slabă pentru spec
tacolele destinate tineretului i 
piesa romantică, piesa cu carac
ter patriotic și cu conținut con
temporan.

în ceea ce-i privește pe 
tinerii artiști plastici, aceștia au 
un cenaclu (Cenaclul U. A. P.), 
dar nu dispun de ateliere și de 
o sală de expoziție, numai a lor 
și în permanență a lor. Pentru 
membrii Cenaclului, care 
sînt și membri ai U. A. P„ 
teneul tineretului" pune, din 
cînd în cînd, la dispoziție, o sa
lă destul de mică. Soluție care 
nu rezolvă definitiv problema. 
Credem că o galerie a tineretu
lui se dovedește imperios nece
sară, Precizăm i nu dorim ca 
una din galeriile de artă ale 
Capitalei să se NUMEASCĂ, ci 
SA FIE .efectiv, o galerie a ti
neretului.

Iată ce ne spun forurile care 
răspund de soarta acestor insti-

15—20 de rîn- 
în vedere și 

pen»ru copii 
care ‘aceleași 
filme de ani-

nu 
„A-

„Problema teatrului pentru 
• ineret este destul de complexă. 
Ea se complică, adesea, prin 
faptul că teatrul respectiv nu-și 
cunoaște întotdeauna beneficia
rul. Cred că pentru tinerii de 
la 22 ani în sus nu se mai pune 
problema creării unui teatru a- 
nume.

In ceea ce privește Teatrul 
„Ion Creangă" din București,
el se adresează unui tineret c'e 
vîrstă pînă la 20—22 ani. El
trebuie să slujească. în primul 
rînd, vîrstelor care 
pe celelalte scene, 
pe care îl doresc.

In principiu, în
pentru tineret al Teatrului „Ion 
Creangă" găsim, întotdeauna, 
propuneri judicioase. Din păca
te, promisiunile nu sînt, întot
deauna, respectate. Astfel, din 
cele 7 premiere propuse pentru 
actuala stagiune, au fost reali
zate numai două. Repertoriului 
îi lipsește marea piesă din re
pertoriul clasic și romantic. Tea
trele și-au cam uitat menirea 
de instituții de cultură menită 
să prezinte, in primul rînd, teza
urul dramatic clasic. Mă gîndesc 
chiar că Teatrul „Ion Creangă" 
ar trebui să prezinte clasicii în 
viziune tradițională, iar celelal
te teatre, dacă e cazul, 
ziune modernă.

Ar trebui prezentate 
valoare educativă. Nu 
celea saturate de 
plicticos. Din păcate, asemenea 

cam literaturii

a sprijini pe artiștii
de toate virstele1*

Plastici 
de expo- 
tinerilor. 

această pro- 
nu s-a pus încă.

nu găsesc, 
repertoriul

repertoriul

și în vi-

piese cu 
însă a- 

dic'acticism

„Uniunea Artiștilor 
nu dispune de o sală 
ziție anume adresată 
Pentru moment, 
blemă nu s-a pus încă. N-ar 
strica, desigur, o asemenea sa
lă. Tinerii artiști plastici, mem
bri ai U. A. P., au dreptul să 
expună în sălile existente, in 
cadrul expozițiilor proprii sau 
de grup Dat fiind raportul 
numeric dintre artiști și săli, a- 
proape fiecăruia îi 
■ă expună cam o 
ani.

Pentru membrii . __
U. A. P. care nu sînt și membri 
ai Uniunii, „Ateneul Tineretu
lui" a pus la dispoziție, încă de 
acum doi ani, o sală.

U. A. P. are îndatorirea de a 
sprijini pe artiștii de toate vîrs- 
tele. Consemnez, de aceea, cu 
satisfacție, proiectul de constru
ire. în pasajul „Eforie", 
număr de 40 de ateliere 
cru.

în plus, aș sublinia 
tatea imperioasă a unor__
expoziție, care să fie plasate in 
cartierele noi ale Capitalei. De 
ce să refuze edilii, un 
dar, unui cartier de 
Brașovului, cum este, 
piu, Balta Albă ?"

vine rîndul 
dată la trei

Cenaclului

a unui 
de lu-

necesi- 
săli de

asemenea 
mărimea 

de exem-

„In ceea ce privetșe pe copii, 
pentru stagiunea următoare, ne
am propus să colaborăm cu 
cercul de muzică de la Palatul 
Pionerilor, în sensul atragerii 
unor elevi din școlile elementare 
către acest univers al muzicii. 
Pentru elevii de liceu, săptă- 
mînal, duminica, se organizează 
concerte-lecții, cu o tematică 
stabilită anual, de comun a- 
oord cu profesorii de muzică 
din licee.

Pentru 
organizăm 
vitate.

O tentă 
tică o prezintă alte două capi
tole ale activității Filarmonicii 
în rîndurile tineretului. Și anu
me :

1) Ciclul „Tinerii interpret! 
pe scenele Filarmonicii". Men
ționez că „interpreții" sînt ele
vi sau absolvenți de școală me
die, care iau, astfel, primul 
contact cu publicul, într-o sa
lă („Studio“-200 locuri) mai in
timă. cu o asistență mai restrîn- 
să.

2) Ciclul „Tinerii cîntă tine
rilor", care cuprinde concerte 
organizate de școlile medii pen
tru școlile medii.

Evident, Filarmonica ar putea 
concerta pentru tineri și în clu
burile tineretului, în cluburile 
din uzină Nu sîntem niciodată 
solicitați. Mai mult, un concert 
perfectat. în urmă cu două luni, 
pentru 11 mai, la clubul Uzine
lor „Republica" (în program 
„Bicentenarul Beethoven" cu 
Ton Voicu) nu a avut loc. Mo
tivul ? Responsabilul cultural, 
pe linie de sindicat, de la „Re
publica", e de negăsit. Altcine
va nu-si ia răspunderea pro
gramării concertului. îmi amin
tesc. că. în 1947. dădeam con 
certe și în halele uzinelor. As
tăzi nu s-ar putea ?“

studenți, foarte des, 
concerte, în exclusi-

mai estompat didac-

COHSTANTINPANCIU

director adjunct al C.L.D.C.

„Vom medita asupra
acestui lucru1*

„în toatd cele aproximativ 
130 de librării din București, 
există cărți din colecții ce se 
adresează cu precădere tinere-

în Capitală, există, însă, și _ 
două unități oarecum speciali- " 
zate i „Librăria Tineretului" (în ■ 
Bd-Schitu Măgureanu) și „Li- — 
brăria Copiilor" (în Bd. Maghe- 
ru). Ambele sînt de tipul „libră- ■ 
rie-papetărie". CLDC are grijă g 
să trimită întîi aici noutățile 
adresate acestor vîrste, să facă ■ 
comenzi de reaprovizionare ■ 
cînd e nevoie. In ambele unități g 
s-au organizat vitrine pentru 
copii și, respectiv, tineret. ■

De remarcat, totuși, că prin* g 
cipalul focar de propagandă a 
cărții pentru tineret nu se află ■ 
la „Librăria Tineretului". E de- ■ 
sigur, o greșeală. Aș numi, de g 
pildă, acele foarte interesante 
manifestări reunite în cadrul ■ 
„Zilelor cărții social-politice", g 
organizate de Comitetul Muni
cipal U.T.C. în colaborare cu E- 
ditura Politică și Centrul de Li
brării București, în scopul de a 
dezvolta interesul și pasiunea 
tinerilor pentru studiul literatu
rii social-politice. Ele vor avea 
loc în instituții și întreprinderi, 
ale .căror organizații UTC vor 
colabora cu librăria „Cartea la 
locul de muncă” nr. 1. din str. 
Bibescu Vodă 16 și cu librăria 
„Cartea la locul de muncă nr. 3. ■ 

Evident, librăriile specializate, _ 
cel puțin scriptic, în cărți pen
tru copii și tineret nu sînt încă ■ 
ceea ce ar trebui să fie. Vom g 
medita asupra acestui lucru”.

■

MARIA CICU

tesponsabila Cinematografului 
„Doina" din București

„La Arhivă există
suficiente filme.

N-ar putea ajunge
și la noi?“ ■

II

Pentru copii, prezentăm zilnic 
un matineu, iar duminica — trei ■ 
matinee. De regulă, avem filme g 
de animație, filme scurte și... cam —. 
puține. Din acest motiv, pro- ® 
gramul sc repetă lunar, ceea cc ■ 
nu e prea plăcut. Se pare că, 
totuși, Ia Arhivă, există sufi
ciente filme. N-ar putea ajunge 
și la noi ?

Pe lingă spectacolele obișnui
te, mai inițiem și alte manifes
tări : medalioane, întîlniri cu
realizatorii filmelor pentru g 
copii (Elisabeta Bostan, Bob Că- 
linescu). în urmă cu 3—4 ani am ■ 
inițiat și niște concursuri pentru ■ 
copii. ■

Tn ultima vreme numărul mi- 
cilor spectatori s-a cam redus. " 
Cauze ? Cel puțin trei : ■

1. Grădinițele nu mai au ma- g
șini proprii care să le asigure B 
transportul la cinema. “

2. Filmele, fiind puține, se 
petâ des, plictisind copiii.

3. Sala cinematografului 
oferă condiții optime pentru 
zionare. Nu are inclinație. Copiii ■ 
nu văd“.

re- ■
nu 
vi-■

Raid-anchetă 
de NICOLAE BALTAG

Prestigiul
teatrului

Este o adevărată plăcere să 
urmărești cum, după multe 
investigații în sertarele unui 
număr infinit mai mare de 
dramaturgi decît ar părea sa 
indice afișele stagiunilor cu
rente, teatrele scot la iveală, 
în limita posibilităților, desi
gur, texte surprinzătoare, au
tori necunoscuți pe care îi pro
movează cu un curaj îndrep
tățit de noutatea dezbaterii 
și excelența dramaturgică a 
lucrărilor. în acest fel se pune 
în valoare existența unei ge
nerații spirituale de drama
turgi, se dă ajutorul datorat 
afirmării nu unui ori altui au
tor, ci unei întregi serii ca
racterizată de preocupări co
mune, de stiluri diverse etc. 
Aceasta pentru că, așa cum 
spunea nu de mult directorul 
Teatrului Nottara, dramatur
gul Horia Lovinescu, „un ți
păt de geniu nu devine cu 
necesitate un mare strigăt. 
Ceea ce a făcut Penciulescu, 
alegînd dintr-un NOIAN (s.n) 
de piese una, Iona, era ce e 
drept mai sigur. Dar așa nu 
se poate afirma o generație, 
sau o categorie de autori". 
Ba, mai mult, în toiul acestor 
neobosite și fertile operațiuni 
de prospectare a talentelor 
necunoscute, teatrele nu uita 
să asigure aceluiași exigent 
spectator contemporan pro
porția cuvenită de spectacole 
moderne pe texte clasice.

Cam așa credem că ar putea 
începe un original concurs inti
tulat „Recunoașteți . teatrul ?"... 
Lăsăm cronicarilor această difi
cilă plăcere de a recunoaște tea
trul în care prospectarea fertilă 
(citește dramaturgia actualității) 
se îmbină armonios cu moderni
zarea clasicilor. Este sigur, în 
orice caz, că plăcerea nu va fi a 
acelor „cronicari tineri, deștepți 
arză-i focul, cu buzunarele buc
și te cu tăieturi din ziarele străi
ne, citate din cărți, reminiscențe 
de audiții radiofonice, îndemîna- 
tici mînuitorj de rezumate, dic
ționare, enciclopedii etc., care, 
aliind o reală pasiune pentru 
teatru cu un snobism și un teri
bilism de două parale strică ce c 
bun în ei și strică teatrului" 
(din interviul • dramaturgului și 
directoruluj de teatru Horia Lo
vinescu, , 
terară nr. 17(81), 23 aprilie 1970). 
Desigur, pînă la noi dezvăluiri; 
nu știm cum și ce au stricat tea
trului numiții acuzați ; știm însă 
ce își strică uneori teatrul sieși :

■

lui de teatru Horia Lo- 
publicat în România li-

■ ■■■■■■■■■■

Rafturi frumoase, dar lipsa de spațiu dă și aceste 
imagini, nu tocmai estetice

Cărți mari pentru vîrste (prea) mici
Din vina I.C.R.M. „Ambalaje", care nu ridică la 
vreme lăzile, „Librăria Copiilor" devine, periodic, 

depozit de cherestea

de ILIE CONSTANTIN

Gheorghe Tomozei este un 
poet cu o biografie și biblio
grafie lirică dintre cele mai 
interesante. Continuitatea scri
sului său este evidentă, nici 
un fel de hiatusuri nu se des
chid in evoluția sa. Vom pre
ciza însă o caracteristică im
portantă a acestui caz poetic: 
e vorba de o continuitate a- 
parte. Gheorghe Tomozei, 
plecat la drum foarte de tînăr 
(la 20 de ani preda la tipar 
un volum, neobișnuit de ma
siv pentru un debut, „Pasărea 
albastră**) s-a construit pe as
cuns. Un start fugos, fatal
mente nepregătit prin datele 
vîrstei, ca un fel de plecare 
în grabă dintr-un oraș, a fost 
urmat de o creștere continuă, 
de îmbogățiri din mers, în 
idealitate și unelte. Spunem 
asta fiindcă sînt frecvente ca
zurile de poeți dați de o dată 
pentru totdeauna încă de la 
debut, pînă la ultimele con
secințe. Continuitatea lui To
mozei este cea dintre nuiaua 
de plop abia înfiptă în lut și 
arborele crescut din ea după 
un deceniu și jumătate.

Lucian Raicu, în cronica la 
cel mai recent volum al auto
rului : Suav anapoda (E.P.L., 
1969) amuzîndu-se — puțin 
îngrijorat — pe seama proli
ferării unui mod liric „terifiant 
— amenințător și tulbure — 
convulsiv, prea răspîndit M 
poezia de astăzi pentru a nu

deveni pînă la urmă obositor, 
dar și suspect ca orice clișeu 
inautentic prin facilitatea 
multiplicării", constată că To
mozei „opune acestui mod 
abuziv o rezervă naturală, un 
binevoitor refuz", E foarte 
exactă concluzia criticului că 
acest poet „ni se adresează 
prin mijlocirea unei formule**, 
ca și cea privind: „farmecul 
puțin demodat, și cu atît mai 
stăruitor, al rostirii; această

lungirile ei în alte zone, ca
pacitatea de transfigurare a 
lumii după criteriul unei alte 
armonii". Și alți comentatori 
revin asupra acestei priviri 
„împăcate** a poetului, care 
vede lumea compusă din lu
cruri compacte, multicolore, 
ademenitoare, nesfîrtecate ira
țional în părți divergente.

Pentru Tomozei, cu adevă
rat, locurile, ființele și obiec
tele lumii au consistență și

fructă arnară îndrăgostit — / 
m-aproprii cu buze roșii de 
patimă, / gata s-o sfîșii. / Și 
dincolo de ziduri ninge. Nin
ge pădurea / zămislită din trei 
coaste-ale mele“. O altă 
poezie, „Călătorie în icoane 
tracice" (idem, p. 40—42) e 
un adevărat delir al ochiului, 
o exprimare directă a fericirii 
de a vedea carnal. Peste cî- 
teva pagini dăm de un „Spec
tacol autumnal", blind, plin de

orbitele capulului, cîndva atît 
de singur, / le veți găsi, ghe
muite, pe reginele Nefertite 
I dar ochii mei nu, / ochii 
nimănui nu, / ochii nu. / Ei 
vor fi înmormîntați în vreo 
frunză / ori în vreo lacrimă 
ori greiere (...). Poezia lui 
Gheorghe Tomozei acceptă 
cu noblețe supremația obiec
tului față de receptarea lui, 
a văzutului, cum spuneam, 
față de văz.

G. Dimisianu — ca și alți 
critici — au remarcat că poe
tul acesta ,„e un prețuitor al 
deliciilor lexicale, are volup
tatea de a distila savorile cu- 
vîntului și totodată de a îm
bina pe paletă culori dintre

poda, p. 87), iar aiurea tot 
spectrul solar este folosit: 
„Alb îl năștea pe verde. Ver
de / alt alb năștea, nelegitim 
/ Galben copil cădea din gal
ben / albastru, smuls din vio
let, / ce între fire de păian
jen / în negru se topea se
cret" („Villonescă", din Altair, 
p, 17—18), e o paradă de 
„Culori borțoase, deșuchete — 
/ (din frunză cursă și rachiu) 
/ alb îl purta în trup pe ver
de, / roșu mișca-n portoca
liu — (...).

Această dezinvoltură forma
lă are și neajunsuri. Fecundi
tatea uimitoare a lui Gh. To
mozei, dezvăluind o abordare 
a scrisului lipsită de sfieli,

CULOAREA, AROMA Șl LUMINA
rostire este elegantă, austeră, 
lucidă și în același timp vo
luptoasă, spontană și confor
tabilă ca un început de po
veste".

In viziunea lui Tomozei, 
Dan Laurențiu vede ca 
fundamentală armonia : „Uni
versul lui Gheorghe Tomozei, 
și suav (prin fidelitatea față 
de legea morală căreia i se 
supune) și anapoda (prin re
culul estetic al acestei legi) se 
circumscrie, pe coordonatele 
sale esențiale, în sfera iubirii, 
înțelegînd prin iubire nu nu
mai transa care domină cu
plul erotic, ci mai curînd pre-

merită să fie trecute prin sim
țuri — și acestea agere, laco
me, tandre. Iată o „Halucina- 
re de iarnă" (din masiva cu
legere selectivă, apărută în co
lecția „Albatros" — Altair, 
p. 45), caracteristică : „Pipăi 
în lucruri, fildeș, în creștere, 
coarne de cerb, / lemnul cra
pă, rostogolind pe podeaua 
udă ouă de vrăbii, / din fier 
cade focul în pielea goală / 
iar sticla curge în aer luînd 
forma / unghiilor celei ce-ntîr- 
zie... // Pereții înghit umbre, 
/ ca o lupoaică hămesită, puii, 
/ lumina se coace asupra mea 
/ cu carnea pîrîind / și — de

un umor tandru, tensionat de 
o bucurie, am zice, materia
lă ; privirea se sprijină ferm 
pe lucruri pline, gustoase, cu
noscute. Nu văzul însuși, ci 
văzutul e important, pare a 
spune „Elegia ochilor** (din 
volumul Suav anapoda, p. 
14—15) : „Imaginile sînt pro
vizorii. Trupul nostru, în
deobște greoi / e nedemn să 
poarte minunile licăritoare / 
și trage peste ele pleoape de 
lut. Tot ce-au strîns / cade 
din nou în albastru / pe pla
jele pământului. De la în
ceput neîntregi / ne sînt mor
mintele. în cripta mea, / în

cele mai vii, în spiritul cunos
cut al poeziei «muntenești», 
a'ât de amplu deschisă efecte
lor de plasticitate și eufo- 
nism". Ne-am îngădui să a- 
dăugăm că Tomozei este — 
figurat vorbind — unul din
tre fericiți* oameni care vi
zează muzical și colorat. Poe
zia lui e un adevărat recital 
de sonorități plăcute auzului, 
el stăpînind cu virtuozitate 
metrici și rime, iar în pri
vința plasticii vizuale ajunge 
în vecinătatea obsesiilor co- 
loristice. La el „culorile pu- 
iesc" (cum spune în „Singur 
între oglinzi** din Suav ana-

plătea (mai ales în întîia ju
mătate a carierei sale lirice) 
un tribut pe măsură jocului, 
făcutului, superficialității. Din 
textele ce-au trecut prin exi
gența de acum a autorului, de 
creme ce au fost incluse în 
ediția selectivă, multe cer în
găduință ; nu doar cele din 
juvenila „Pasărea albastră". 
(„Aici, întîia oară, privirea u- 
nei fete / mi-a tulburat ființa 
și tăinic m-a vrăjit... I) ori 
încă apropiata Steaua polară, 
1960 ci și în cărțile următoa
re. Din Vîrsta sărutului, 1963, 
poetul a selectat, cu sincerita
te dar dezavantajos, și piese

bunul renume de a fi un 
■ educator adevărat al publicului, 

un filtru de valori și nu o indi
ferentă rampă de lansare, presti
giul și demnitatea de a nu lăsa 
pe seama posterității exigența pe 
care este dator să o aibă astăzi. 
Cînd simpla evidență indică ase
menea simptomatice „strică
ciuni", cînd banalul afiș teatral 
ne arată — pe întinsul unei în
tregi stagiuni — ce piese originale 
au descoperit și afirmat teatrele 
(și ce succese au înregistrat cu 
ele — în țară și peste hotare — 
și cu fondul clasic al dramatur
giei românești I) căutarea unei 
explicații prea speciale ori prea 
îndepărtate ne aduce aminte de 
memorabila pățanie a pașnicului 
cetățean care-și caută cu dispe
rare ochelarii de pe nas. Cînd, 
deci, teatrul Național din Bucu
rești — „prima scenă a țării44 — 
nu ezită de fel să pună în scenă, 
sub emblema promovării „dra
maturgiei originale actuale" o co
medioară ca „Moartea ultimului 
golan" (subordonîndu-se, e ade
vărat, unei „tradiții" a Naționa
lului de a juca, în epoci mai în
depărtate, comedii bulevardiere, 
dar nu și celei mai bune tradiții 
a- aceleiași prime instituții a 
țării); cînd alt teatru recunoscut 
pentru merite și exigențe în ge
neral respectate, Teatrul Mic, 
joacă cu degajare o altă comedie 
proastă, a unui autor stimabil, în 
ansamblu ; cînd un teatru pen
tru tineret și copii — singurul — 
înțelege să aducă pe scena sa un 
jalnic scenariu dramatic închinat 
celui mai mare poet român, 
(..Eminescu și Veronica" la „Ion 
Creangă4) ; cînd primul (în ordi
nea valorii cîștigate în cîțiva ani 
de evoluție certă) teatru de co
medie ajunge în situația de a 
provoca hazul cu o piesă ce nu 
e altceva decît un provincial tex* 
de estradă pentru o formație tot 
atît de provincială ; cînd, deci, 
se petrec toate acestea — într-un 
interval destul de scurt — ală
turi de alte serii de „fapte de 
artă teatrală" (multe comedii 
bulevardiere ori de alt soi dar 
nu de altă valoare, abandonarea 
nu numai a marii dramaturgii 
clasice românești dar, în bună 
parte, și a celei străine) a trata 
anomaliile ca pe niște „cazuri 
întîmplătoare înseamnă a accepta 
ca pe o fatalitate știrbirea pres
tigiului, autorității și puterii de 
educație culturală și morala a 
unei instituții care nu mai este 
de mult în căutarea rolului său. 

g în ordinea enumerării de mai 
g sus ultima „descoperire" a valo

rosului Teatru de comedie ar fi 
„Comedia întrebărilor" de St. 
Haralamb și H. Salem, un text 
care, trebuie să spunem de la în- 

g ceput, nici rostit de actori nu 
g este altfel decît apare la simpla 
g lectură (în ciuda sloganului că 
g se nasc mari spectacole din sim- 
g ple pretexte!): un text estradis- 
g tic de duzină, străbătut 
g capăt la altul de acel penibil 
g „curaj civic" constînd din scutu- 
g rarea ca pe niște mărgele colo- 
g rate a unor formule menite să 
g placă „ochiului" superficial, nea- 
g tent ori chiar primitiv. Rețeta 
g fericitoare a acestui tip de curaj 
g ce mizează exclusiv pe o iluzo- 
g rie complicitate cu un iluzoriu 
g personaj de la galerie este de a 
g lua formule ce sînt sau par pe 

buzele tuturor („Ce mai faci 'Ju ; 
„Unde vine strada Clemenței?", 
„Ce sînt?") și a le suna într-un 
ton existențialist vulgar (sau ori-
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prozaice, construite gazetăreș- 
te, mai ales pasaje din acel 
dezagreabil poem „Casa tre
buie să moară**, construcție 
ambițioasă și nedăruită, prin
tre cele mai slabe versuri scri
se vreodată de Tomozei. Sfă- 
rîmăturilor acestui poem îi 
răspund prozaismele preten
țioase din „Indrăgostiții din 
orașul vechi" (Noapte de 
echinox, 1964) Cu Poezii, 
1966 începe maturitatea artis
tică, mai puțin încercată de 
logoree, mai reflexivă. Intr-o 
„Confesie patetică** mai ră
bufnesc încă imperative lipsi
te de vlagă, exterioare : „Adu- 
ceți-mi rîul murdar de sub 
poduri, / coi sorbi din el / 
pentru a-i reda apei demni
tatea** (Patruzeci și șase poe
zii de dragoste, E.T. 1967, p. 
10), dar Suav anapoda ates
tă conștiința artistică împlini
tă a autorului la această oră, 
cartea fiind de o impecabilă 
unitate stilistică, fără diso
nanțe.

La Tomozei interesul nostru 
de viitor se îndreaptă în două 
direcții deodată: așteptarea 
evoluției în continuare, dar și 
curiozitatea de a vedea cum 
își va structura într-o selecție 
superioară 
din masa ......... ..........
dezordonată a creației 
pînă acum.

în fine, vrem să menționăm 
foarte interesanta culegere de 
proză gazetărească Filigran, 
E.P.L. 1968, omagiată pe 
drept de Geo Bogza ; această 
carte și textele ulterioare din 
Argeș ne dau convingerea că. 
pe lingă un poet de primă 
mină, Gh. Tomozei este și un 
publicist foarte înzestrat.

poezia autentică 
considerabilă si

de

care altul, pentru că nu sunetul 
autentic, tulburător contează, ci 
tonul împrumutat pe care îl alegi 
pentru epatarea publicului). Re
zultatul ? „Ce mai faci, tovarăș® 
Pavel ?f< — expresia supremă a 
automatismului alienant; „Unde 
vine strada Clemenței ?“ — o în
trebare care agită prostește pa
sagerii senili ai unui vehicol 
I.T.B. ; „Ce sînt ?“ — o încer
care comică de cel mai evident 
prost gust de a favoriza retoris
mul prăpăstios al unor alienați 
(după bine cunoscuta rețetă a 
cuplului medic-pacient care, de 
la exprimarea unei realități tul
burătoare, ajunge foarte des la 
totala golire de sens ca orice 
adevăr dogmatizat care pretinde 
reacția la simplă „auzire“, dacă 
e text, ori „privire", dacă e icoa- 
nă, adică pictură !).

Ceea ce împinge uimirea noas
tră în pură interzicere este înal
ta apreciere cu care un drama
turg serios ca Al. Mirodan re
comandă publicului piesa și pe 
autori. Domnia sa scrie în pro
gramul de sală: „Ștefan Hara- 
lamb (gazetar pe vremuri la pre
sa de tineret) este unul dintre cei 
mai incisivi satirici de teatru dhi 
ultimii ani. Piesele sale au cu
noscut un spor continuu de ob
servație rece, tehnică și concizie 
cum rar se întîmplă in 
cariera unui ți 
„H. Salem (gazetar, 
pe vremuri la presa 
este unul dintre cei 
satirici ai prozei din 
Și, concluzia : „Din 
se naște, sub egida Teatrului de 
Comedie, un RENUME" (s.n.). 
Activitatea literară anterioară a 
celor doi autori n-o cunoaștem 
ori o cunoaștem în parte ; dar că 
renumele, sub egida Teatrului de 
comedie este, judecat după a- 
ceastă „Comedie a întrebărilor", 
un renume fără glorie, iată un 
lucru pe care valorosul drama
turg l-a ignorat.

Desigur, umorul este o cali
tate a oamenilor de spirit, o îm
prejurare ori alta, ca și o scena 
ori un gest, pot destinde o frunte 
prea încruntată. Dar nu ne pu
tem amuza atunci cînd cineva 
vrea să ne încredințeze cu tot 
dinadinsul că o glumă proastă ne 
revelează implacabil absurditatea 
tragică a lumii ! Așa crede însă 
Valentin Silvestru în mărinimoa- 
sa cronică dedicată piesei și spec
tacolului în „România literară** 
(„Comedii originale și idei sce
nice spirituale") : „Deși înrîurirea 
teatrului absurd e evidenta, co
mediile acestea grave au o anu
me originalitate, deoarece în 
structura lor absurdul e sancțio
nat cu sarcasm în numele unui 
imperativ logic (prezent efectiv 
în demonstrație). Iar această de
monstrație e plasată într-un spa
țiu și un timp actual, mizînd nu 
pe ambiguități și echivocuri de 
construcție ci pe situații de fapt, 
lesne de recunoscut sub genera
lizarea de tip alegoric (...)“. 
Plasarea demonstrației „într-un 
spațiu și timp actual'4 este, ca să 
folosim chiar cuvîntul cronicaru
lui, o simplă (!) chestiune de pla
sament. Cit despre caracterul 
„grav" al comediilor în discuție : \ 
«cu „Puricele în ureche", „Doam
na de Ia Maxim44, „Floarea de 
cactus", „Boeing-Boeing", „Băr
batul cu trei neveste", „Domni
șoara de la Sighișoara44, „Trei 
fete de măritat", „Comedia între
bărilor", „Cursa de șoareci" (și 
lista nu e completă nici pentru 
București) am face un excelent 
plan de casă și ne-am considera 
achitați de orice datorie. Dar o 
întreagă generație ne-ar acuza 
mai tîrziu că am ținut-o tocmai 
în momentul decisiv al formării 
ei într-o evaziune voioasă departe 
de tensiunea etică și intelectuală 
a epocii», (CRIN TEODORES- 
Cu. interviu publicat în „Scînte- 
ia“ nr. S423).

După acest „eveniment" al 
stagiunii, nu singurul, cum am 
spus, și nu nesimptomatic pentru 
un curs ce nouă ni se pare de 
rău augur pentru ținuta unora 
dintre cele mai importante insti
tuții teatrale, credem că opiniile 
exclusiviste privitoare la prezența 
tînărului spectator în sălile de 
teatru trebuie revizuite potrivit 
consecințelor ce decurg din nive
lul precar al unora dintre piesele 
și spectacolele la care îl invităm, 

în sfîrșit, n-am uitat o posibilă 
întîmpinare : unele dintre aceste 
piese au un conținut actual, se 
inspiră dintr-o arie de probleme 
ce preocupă tineretul sau care se 
pun în legătură cu el. Fie ele cît 
de proaste, se va zice, sînt utile. 
Să fie oare adevărat ? Ce fel de 
educație este aceea care, prin 
calitatea instrumentului cu care 
se face, poate sfîrși prin chiar 
compromiterea acestui instrument 
(piesă si teatru) în ochii destina
tarului ? Și de ce trebuie să ac
cepte unele dintre primele teatre 
ale țării, factori naționali de edu
cație culturală și cetățenească, 
(ale căror realizări, cîte și care 
au fost, ziarul nostru, prin croni
carul său teatral, le-a consemnat 
și apreciat) produse minore ori 
fără nici o valoare ?

întîmplă 
dramaturg.

de asemeni 
de tineret) 
mai incisivi 
ultimii ani14, 
două nume

C. STANESCU
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Situat între cel doi pulmonî, 
timusul este considerat ca un 
organ foarte greu, de explorat. 
Din acest motiv multă vreme nu 
s-a știut nimic despre rolul său 
funcțional. Profesorul C. Parhon, 
cu peste 30 de ani în urmă, îl 
considera ca o glandă a copilă
riei, avînd un rol în diferitele 
procese din timpul creșterii. •

Se poate spune fără a greși 
că adevăratul rol al timusului 
a început să fie descoperit abia 
în I960, cînd M. F. Burnet și 
J. Miller, au demonstrat că lipsa 
lui la tineri duce la pierderea 
mijloacelor de apărare imuno- 
logicâ, cercetările lor fiind dis
tinse cu premiul Nobel. S-a ară
tat că, în timpul infecțiilor, din 
timus pornesc spre organele 
sistemului reticulo-endotelial 
(limfatice în cea mai mare par
te) o serie de celule, numite ti- 
mocite, purtînd în ele un „me
saj" special, ce determină aici 
formarea de anticorpi. Aceștia 
dau posibilitatea organismului 
să lupte eficace contra antigeni- 
lor bacterieni. Acest rol imuno- 
logic al timusului este deosebit 
de important la copii ; la adulți 
el e preluat de înseși organele 
limfatice, iar timusul invoiuează 
cu vîrsta.

Fără a neglija cîtuși de puțin 
acest rol de mare însemnătate 
al timusului, la catedra de fizio
logie animală din Cluj se urmă
rește de peste 20 de ani meca
nismul involuției timice și rela
ția lui cu toate celelalte glande 
cu secreție internă.

în studiul involuției de vîrstă 
a timusului s-a urmărit variația 
unor componente biochimice în 
cursul ontogeniei (acizi nucleici, 
aminoacizi, glucoza, grupările 
thiolice, vitamina C, potasiul). 
S-a putut preciza astfel momen
tul de maximă dezvoltare a ti
musului la diferite animale, ce 
coincide de obicei cu puberta
tea (care și ca vîrstă este carac
teristică fiecărei specii). în a- 
cest moment se găsesc cele mai 
multe timocite, acizi, nucleici, 
aminoacizi etc. și glanda are cea 
mai mare greutate relativă. 
După, acest moment începe in
voluția ei, dar ea nu dispare 
niciodată, găsindu-se prezentă 
chiar la animalele cele mai bă- 
trîne (sub o formă redusă).

în afara acestei involuții de 
vîrstă, mai există una acciden
tală care se produce în urma 
oricărui stress pe care îl suferă 
organismul (agresiuni din partea 
unor agenți externi : toxine, 
șocuri operatorii, hormoni în 
doze farmacologice, grefe de țe
suturi normale sau canceroase, 
frig puternic etc.). In toate a- 
ceste cazuri se produce brusc o 
involuție timică (în 2—3 zile), 
greutatea glandei puțind scădea 
cu 90 la sută. Am putut consta
ta că pentru fiecare tip de agre
siune se produce și un anumit 
tip de involuție timică. Involu
țiile accidentale sMt caracteris-

tice în funcție de tipul de agre
siune și glanda ar putea chiar 
servi ca un organ de detecție a 
naturii stress-ului. Considerăm 
că acest rezultat poate fi deose
bit de valoros pentru viitorul 
studiului stress-ului.

S-au studiat și relațiile timu
sului cu suprarenalele și se stu
diază în.prezent legăturile lui

răm să obținem date noi asupra 
funcției timice.

Noi susținem că timusul are 
un rol endocrin foarte impor
tant făcînd o legătură între sis
temul endocrin și cel limfatic. 
Am alcătuit o schemă a acestor 
relații endocrine, care a produs 
multe discuții în lumea întreagă. 
Oricum, rolul timusului încă nu

Glanda de la

se așteaptă
care
încă

multe surprize
Acad. EUGEN PORA, conf. univ. VALERIU POPA

cu pancreasul și cu tiroida. Se 
urmărește studiul timusului în 
filogenie, găsindu-se o influență 
a sa în metabolismul glucidic al 
broaștelor (ceea ce începe să ne 
lămurească asupra legăturii sale 
cu pancreasul). La păsări pe 
lingă timusul din regiunea gîtu- 
lui, mai există o glandă cu rol 
asemănător în apropierea cloa
cei, numit bursa lui Fabricius, 
al cărei rol în imunitate a fost 
pe deplin dovedit. Noi am mai 
arătat intervenția acestui organ 
și în metabolismul proteic, ceea 
ce ar putea avea o anumită în
semnătate în avicultura.

Timusul a fost cercetat și în 
legătură cu cancerul, deoarece 
se știe că el conține o substanță 
care favorizează și alta care îm
piedică dezvoltarea țesuturilor 
neoplasmice.

Cercetările pentru izolarea 
hormonului sau hormonilor ti
mid sînt în plină desfășurare 
în multe centre din lume. La 
universitatea din Homburg 
(Saar) s-a izbutit să se prepare 
un extract care poate suplini 
complet lipsa glandei. Acțiunea 
acestuia este în plin studiu 
chiar la catedra noastră și spe-

este complet lămurit. Dar im
portanța studierii sale pe 
departe este cu atît mai însem
nată cu cit se știe că in lipsa 
lui organismul e lipsit de apă
rare imunologică, A 
poate primi o grefă 
străin.

Transplantele de

mai

în schimb 
de țesut

fac azi pe o scară întinsă în toa
tă lumea. Nereușitele lor se da- 
toresc în toate cazurile „opozi
ției" organismului gazdă față de 
organismul „grefat". Ce rol are 
timusul în acest „refuz" ? în 
lipsa timusului grefa prinde ! în 
schimb se produc infecții bacte
riene, căci lipsesc anticorpii. 
Iată o problemă de antagonism. 
S-ar părea că nicicum nu e bine. 
Dar sintem siguri că se va găsi 
g ieșire din acest impas de mo
ment. Este oare un hormon ti- 
mic răspunzător de acest „re
fuz" ? sau e vorba de aceleași 
timoCite ? Nu s-ar putea oare 
anihila efectul „hormonului" sau 
nu s-ar putea înlocui timocitele 
specifici cu altele fără „me
saj". Iată cîteva probleme de 
perspectivă !

Pe de altă parte se pare că în 
urma unui stress, administrarea 
unor gestrogeni grăbește rege
nerarea timusului cu cel puțin 
50 la sută mai repede decît s-ar 
face în mod natural. Astfel se 
cîștigă timpul de revenire la 
imunitate.

Din studiile noastre de pînă 
acum am mai . ’ '
tunci cînd unor copii sugari tre
buie să li se administreze hidro- 
cortizon (un hormon cu o pu
ternică acțiune timolitică), care 
„topește" timusul în 2—3 zile, 
privind copilul de apărarea sa 
imunologică, este folositor să se 
administreze acesta o dată cu 
insulina ; prezența acesteia re
duce cu 60 la sută efectele ne
gative ale hidrocortizonuluL

Este bine să precizăm că ti
musul nu poate fi studiat într-o 
singură unitate de cercetare. Noi 
deja lucrăm în colaborare cu 
mai multe instituții și clinici. 
Am avut la Cluj 3 simpozioane 
pe teme de timus. în față stă 
drum larg, pe care sperăm 
ni se vor alătura mai ales 
neri, care să continue și să 
dîncească problemele legate 
această glandă de la care se aș
teaptă încă multe surprize folo
sitoare.

putut arăta că a-

Cercetări românești cu o

mare eficiență economică

VALENȚELE „SINTAM" -ului

A fost produsă „Dacia** — 1100 cu nr. 20 000 și „Dacia" — 1300 cu nr. 1000. Iar banda continuă 
să producă zilnic cite 80 de mașini

In Editura Enciclopedică

0 NOUA COLECȚIE PENTRU TINERET
Editwra Enciclopedică pre

zintă cititorilor primele două 
numere din noua sa colecție 
„Orizonturi1', destinată în spe
cial tineretului și persoanelor 
cu o pregătire medie. Profilul 
complet diferit al celor două 
lucrări poate provoca nedume
rire asupra intențiilor de dez
voltare în perspectivă a colec
ției. De fapt, el conturează li
niile de bază pe care se vor 
multiplica aparițiile următoa
re. Pe de o parte lucrări dis.

cutînd probleme ale formării 
personalității în perioada ado
lescenței, pe de altă parte mici 
sinteze informative în legătu
ră cu subiecte de interes ge
neral. Reprezentativă pentru 
primul gen este „Arta de a 
trăi** de Ion Biberi (urmată 
spre sfîrșitul lunii mai de 
„Instrucție și educație" a conf. 
univ. O. Safran) în timp ce

„Proeesele vrăjitoarelor", de 
Gheorghe Brătescu, deschide 
o serie ce va continua în iu
nie cu numărul 4 al colecției t 
„Un univers fascinant — arta 
primitivă" de P. A. Mihăilescu.

Cu o experiență îmbogățită 
de practicarea medicinei timp 
de peste trei decenii, în cele 
mai diverse clinici, pe dife
rite meridiane, bazîndu-se pe 
formația sa de psihiatru și de 
psiholog, Ion Biberi redactea
ză după cum el Însuși mărtu
risește în prefață, la 66 de ani, 
„un îndreptar pentru tineret" 
scris în spiritul „unei desăvîr- 
șite sincerități", substanța 
cărțtt „fiind rodul unei expe
riențe totale de viață". „Orice 
existență presupune o discipli
nă și un mănunchi de călăuziri 
întemeiate pe o experiență în
delungi — scrie I. Biberi. Am 
văzut, în lungul anilor, atiția 
dintre camarazii de școală, 
sfirșind prematur, victime ale 
unei vieți dezordonate, am 
văzut atiția copii nefericiți 
trăind în familii dezbinate de 
ură și vicii, am cunoscut atî- 
tea naufragii morale, atîtea 
destine zburătăcite, atita du
rere, mizerie corporală și mai 
ales morală, atîtea suferințe 
care ar fi putut fi înlăturate 
dacă oamenii în cauză s-ar fi 
putut bucura la timp de un 
sprijin sufletesc... aș vrea ca 
să îndemn pe cel tineri, mai 
ales, să nu se socotească atot
știutori și atotputernici, cre- 
zlnd că existența corpului lor 
poate învinge urmările nefaste 
ale unei vieți dezordonate și 
că sănătatea lor sufletească nu 
va avea nimic de suferit din- 
tr-o existență ce nesocotește 
legile vieții morale".

în 1101. după un secol și ju
mătate de la întemeierea in
chiziției, 30 000 de vrăjitori fu
seseră lichidați. Un episcop 
din Geneva a trimis la moarte 
500 de vrăjitoare In trei luni. 
La Londra au fost arse 900 in 
15 ani... Vînâtoarea de vrăji
toare, absurditate Istorică năs
cută din fanatism, din intole
ranță și ignoranță a bînuit Eu
ropa catolică și apoi Ameri
ca timp de cîteva secole, a- 
ceste sinistre farse judiciare 
atingind punctul lor culminant 
tocmai în epoca marelui elan 
cultural al Renașterii. Legen
de, istorie, o succintă analiză 
a fenomenului, lată ce oferă 
nr. 2 al colecției „Orizonturi".

Semnalăm cu acest prilej și 
apariția în Editura Enciclope
dică a unei monografii a 
Mexicului, de A. Cristescu. 
Excelent prilej pentru amato
rii de fotbal, șl nu numai pen
tru ei, de a-și lărgi orizontul 
cultural în acest moment cînd 
întinsul stat de la sud de Rio 
Grande ne este adus în cen
trul atenției de Cupa „Jules 
Riinet".

organe se

NU E O FOTOGRAFIE PENTRU „CRONICA IPOTEZELOR"

în cele mai multe întreprinderi moderne, automatizarea a izolat omul, printr-un panou cu aparate, 
de utilajele productive. Curînd, locul omului îl va lua calculatorul și automatizarea va deveni 

deplină
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Gifâtofcfct’ca
Aparent, între încercările privind identificarea prezenței 

microorganismelor in praful lunar, intre măsurile de pre
venire a infecțiilor Ia bolnavii cărora li s-a transplantat 

un organ sau insre studiul și combaterea bolilor virale la ani
male nu există nici o legătură. Toate aceste domenii de cerce
tare beneficiază însă de ajutorul inestimabil al unei noi știin
țe — gnotobiotică. Prezentăm acest nou domeniu de cercetare 
cititorilor noștri, pe baza datelor furnizate de un articol al prof. 
Alan Betts, de la Universitatea din Londra, apărut nu de mult 
in revista „New Scientist".
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CALCULATORUL — CONSULTANT JURIDIC
Recent oamenii de știință au reușit să „traducă" legile în limbajul 

computerelor. Astfel, Comisia pentru energia atomică din Marea 
Britanie a elaborat un proiect pentru folosirea calculatorului elec
tronic ca juristconsult. Memoriei magnetice a unui calculator î-a fost 
transferată întreaga cantitate de informații cuprinsă în 771 de docu
mente (aproximativ 138 de mii de cuvinte) referitoare la legislația 
națională și internațională a energiei atomice. Prima versiune a aces
tui consultant electronic a intrat deja în funcțiune, răspunsurile la 
solicitările specialiștilor venind cu o promptitudine și cu o exacti
tate specifice unui creier electronic.

LASERUL GRĂBEȘTE GERMINAȚIA PLANTELOR
Cercetătorii de la Universitatea Guelph, Ontario, au constatat că 

iradiind semințele de fasole, ridichi și alte plante leguminoase cu un 
fascicol de lumină laser germinația acestora este considerabil scurta
tă. Semințele iluminate cu raze laser au germinat în G zile în cazul 
fasolei, față de cele 9 zile ale martorilor. Aceste experiențe sînt ca
pabile, afirmă autorii, să furnizeze o metodă mult mai rapidă de 
stimulare a creșterii plantelor. In afara scurtării perioadei de vege
tație și a creșterii cantității de produse se va evita astfel intrarea 
plantelor insuficient dezvoltate în perioada de activitate maximă a 
dăunătorilor agricoli.

Termenul de gnotobiotică a 
apărut relativ recent în limbajul 
oamenilor de știință. El defi
nește acel domeniu de cercetare 
care se ocupă de studiul și pro
ducerea în laborator a animale
lor lipsite complet de floră mi- 
crobiană și virusuri — așa-nu- 
mitele animale aseptice — sau 
la obținerea organismelor
floră microbiană controlată, spe
cifică. Aplicațiile acestei noi ra
muri științifice sînt deosebit de 
interesante. Datorită faptului că 
animalele gnotobiotice sînt lip
site de microbi sau virusuri, 
studiile științifice efectuate pe 
ele decurg in condiții deosebit 
de favorabile. Principalul impe
diment în studiul bolilor infec- 
țioase sint așa-numițele infecții 
inaparente. Ele sint provocate 
de un virus sau un microb care 
se dezvoltă paralel cu cel stu
diat. Rezultatele cercetărilor nu 
mai au precizia necesară, leziu
nile găsite la autopsie puțind fi 
cauzate de infecția inaparentă. 
De asemenea. în cazul cercetă
rii reacției imunologice a orga
nismului, la infectarea cu un vi-

rus oarecare, acesta răspunde 
prin anticorpi specifici. Dar, 
uneori, această reacție s-a mai 
produs și în trecut. Viteza de 
răspuns a organismului în acest 
caz nu este cea reală. Toate a- 
ceste inconveniente sînt înlătu
rate prin folosirea organismelor 
gnotobiotice, lipsite de floră mi
crobiană.

Procedeul de obținere a unui 
organism gnotobiotic este rela
tiv simplu ca principiu, dar su
ficient de complex in ceea ce 
privește tehnica. . Se știe că, în 
general, 
rieră de netrecut pentru 
suri sau microbi. Așadar fetu
sul animalelor de laborator este 
el însuși un organism 
aseptic. Obținerea lui, 
operație cezariană 
imediat înainte de naștere 
păstrarea în condiții de izolare 
biologică perfectă, furnizează 
cercetătorului un organism gno
tobiotic. Micul animal este pre
luat in niște containere din ma
terial plastic — polietilenă, 
teflon — și transportat în căsu
țele sterilizate pregătite în prea-

placenta este o ba-
viru-

perfect 
' printr-o 
efectuată 

Și

labil. Aici aerul este filtrat, iar 
in ceea ce privește hrana, co
bailor- li se administrează, lapte 
sterilizat, alimente aseptice ira
diate cu raze X sau fierte în 
autoclavă. în asemenea condiții, 
păstrarea in viață a unui orga
nism gnotobiotic devine posibilă 
nu numai pentru o generație, ci 
chiar pentru mai multe.

Animale gnotobiotice sînt 
folosite astăzi curent în diferite 
ramuri ale cercetării biologice. 
De mare importanță ■ în studiile 
privind mecanismul nutrițional 
este determinarea funcției spe
cifice și a rolului biologic al di
feritelor bacterii din flora intes
tinală. Cercetătorul poate ur
mări, controlînd strict prezența 
unei anumite bacterii, rolul ei în 
digestie. Un alt domeniu în care 
animalele gnotobiotice sînt de 
mare interes pentru cercetători 
este acela al contaminării cultu
rilor celulare cu virusuri laten
te sau agenți infectanți micro- 
plasrnatici. Un asemenea risc 
este evitat prin folosirea unei 
culturi de celule recoltate de la 
un organism aseptic. în zooteh
nie animalele gnotobiotice sînt 
din ce în ce mai solicitate pen
tru studiul și prevenirea bolilor 
infecțioase curente. De aseme
nea, pe_ animalele gnotobiotice 
se fac în prezent studii privind 
boli virale umane. Animalul 
fiind lipsit de anticorpi, reacția 
sa la infecție poate fi studiată 
în cele mai bune condițiuni. Din 
ce în ce mai mult crește im-

Oamenii de știință speră că 
problema coroziunii metale
lor va putea fi rezolvată în- 
tr-un mod deosebit de eficient. 
„Medicamentul" miraculos pe 
care ei îl recomandă pentru 
combaterea unui proces dis
tructiv ce afectează anual o 
parte însemnată a producției de 
metal a lumii — sub forma u- 
tilajelor și instalațiilor extrem 
de costisitoare, în care s-au 
investit eforturi materiale con
siderabile și o ingeniozitate 
constructivă deosebită — sint 
inhibitorii de coroziune.

Apăruți în practica industria
lă relativ recent, ei și-au cîști- 
gat, prin eficiența deosebită pe 
care o posedă, un loc bineme
ritat în rîndul mijloacelor de 
combatere a „cancerului me
talelor".

In țara noastră au fost în
treprinse, în ultimii ani, studii 
valoroase în acest domeniu, în 
cadrul Centrului de cercetări 
pentru sinteza organică de bază 
și inhibitori de coroziune de pe 
lingă catedra de tehnologie chi
mică organică a Politehnicii 
bucureștene. Colectivul de cer
cetare, format în mare majo
ritate din tineri, a reușit, sub 
conducerea prof. dr. I. DRI
MUȘ, șeful catedrei de tehno
logie chimică organică, să sinte
tizeze patru tipuri de inhibitori 
de coroziune.

Substanțele obținute de cerce
tătorii de la Politehnică, denu
mite generic „SINTAM", 
molecule organice mari 
cuprind un lanț de atomi 
carbon pe care este grefată o 
grupare cu caracter electropo- 
zitiv. Aceasta se „leagă" de su
prafața metalului formînd o pe
liculă extrem de fină și, în ace
lași timp, cu proprietăți protec
toare deosebite. Pelicula împie
dică accesul substanțelor coro- 
zive — acizi, baze, substanțe 
oxidante etc — la suprafața me
talului, protejîndu-1. Durata de 
viață a unei instalații prote
jată în acest fel crește de a- 
proa^e 20 de ori. Domeniul de 
aplicație al „familiei SINTAM" 
îl constituie combaterea coro
ziunii la exploatarea țițeiului, 
în industria prelucrătoare a 
produselor petrolifere, protec
ția împotriva coroziunii micro- 
biene a metalului, precum și a 
instalațiilor termoenergetice.

sînt 
care 

de

î cer-
cance-

portanța acestor studii în 
cetările privind boala < 
roasă.

Unele cercetări recente 
ză obținerea cu ajutorul i 
bioticii a unor vaccinuri 
fice unei anumite categorii de 
virusuri. Pînă acum aceste vac
cinuri erau furnizate de animale 
obișnuite. Serul obținut conține 
insă și anticorpii preparați de 
organism pentru a combate in
fecții anterioare. Prin aceasta, 
activitatea biologică a vaccinu
lui, eficacitatea sa asupra bolii 
pe care dorim să o combatem 
este diminuată. Folosind un a- 
nimal aseptic aceste inconve
niente sînt înlăturate, iar serul 
preparat are asigurată specifici
tatea.

Animalele gnotobiotice sînt 
folosite, de asemenea, pentru 
depistarea prezenței microorga
nismelor. Cea mai recentă apli
cație în acest domeniu, și în a- 
celași timp cea mai spectaculoa
să, au reprezentat-o încercările 
de determinare a prezenței mi
croorganismelor în praful și în 
rocile selenare aduse pe pămînt 
de cosmonauți. Un alt domeniu 
este verificarea eficacității sis
temelor de izolare biologică. Pa- 
cienții cărora pentru a li se pu
tea transplanta un organ li s-a 
administrat serul imunosupresor, 
prezintă o rezistență extrem de 
mică la infecții. Ei sînt „cazați" 
în camere aseptice speciale. 
„Paza" acestora este încredința
tă animalelor gnotobiotice. Ori
ce agent infectant îmbolnăvește 
mai întîi animalul gnotobiotic 
avertizînd asupra pericolului de 
infecție. Specialiștii sînt de pă
rere că aplicațiile acestei 
ramuri științifice, aflată 
nița dintre disciplinele 
ce", este departe de a fi 
tă. Importanța ei, atît 
cercetarea științifică, cît 
tru practica medicală și 
nică va continua să 
continuu.

vizea- 
gnoto- 
speci-

— Planul nostru de cerceta
re, ne-a declarat prof. dr. I. 
DRIMUȘ prevede ca în viitor 
să asigurăm industriei aproxi
mativ 30 de tipuri de inhibitori 
de coroziune. Aceștia își vor 
găsi largi aplicații în numeroa
se obiective industriale de ma
re importanță. Datorită lor, pa
gubele actuale produse de co
roziune vor fi micșorate. Colec
tivul nostru a realizat pînă a- 
cum patru inhibitori. încă anul 
trecut a fost încheiată cerceta
rea pe fază pilot, primele canti
tăți, care sînt de ordinul kilo
gramelor, fiind deja experimen
tate în numeroase uzine și în
treprinderi din țară. Am avut sa- 

să constatăm că pro- 
noastre sînt aprecia- 
foarte eficiente în 

întreprinderi ale Mi-

treprind 
tisiacția 
dusele 
te ca 
unele ___ ,______
nisterului Petrolului, M.I.Ch,, 
Ministerului Energiei Electrice, 
Ministerului Industriei 
strucțiilor de Mașini.
cum relatau specialiștii 
industrie, produsele noastre 
se situează, ca eficiență, la ni
velul celor similare aduse din 
import.

— Rezultatele preliminare pe 
care le-am obținut în experi
mentarea inhibitorilor de coro
ziune _ .„1. , ' 
tățesc să sperăm că ei vor 
avea 
vorabile 
tră, opinează dr. ing.
tor I. I’ărăușanu, șeful ser
viciului de cercetări, de 
Combinatul petrochimic Brazi. 
Inhibitorii din grupa „SINTAM" 
au o tehnologie de fabri
cație extrem de simplă și 
posedă o eficiență deosebită în 
combaterea coroziunii. Produc
ția viitoarei instalații semîin- 
dustriale, care va fi de ordinul 
sutelor de tone, va acoperi în
tr-o măsură însemnată nevoile 
interne. Inhibitorii românești, 
brevetați la Oficiul de Stat 
pentru Invenții și Mărci, au 
fost solicitați recent pentru în
cercări și de către unele firme 
străine.

Datorită proprietăților deo
sebite ale inhibitorilor de co
roziune sintetizați de către cer
cetătorii și cadrele didactice de 
la Institutul Politehnic Bucu
rești, una dintre problemele în
semnate ale industriei noastre 
își va găsi în curînd o rezolva
re eficientă.

Con- 
După 

din

românești ne îndrep-

efecte deosebit 
în industria 

opinează dr.
I. I’ărăușanu,

de fa- 
noas- 
Vic-

la

PETRE JUNIE
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NUMEROASE INSECTE 
CULEG NECTARUL 

FLORILOR DIN ZBOR 
Această fotografie, surprirt- 
zînd un fluture din genul 
Macroglass sorbind nectar cu 
trompa sa, a fost luată cu a 
10 000-a parte din secundă. 
Frecvența bătăilor de aripi 
ale fluturelui este de 85 pe 

secundă

După ce și-a curentat puțin 
„părintele", pe Benjamin Fran
klin, paratrăsnetul și-a găsit lo
cul, solitar, pe vîrfurile caselor, 
al hornurilor de uzine etc., lă- 
sînd să-l străbată kilowații no
rilor. Neîndoielnic foarte util, 
paratrăsnetul „clasic" prezintă to
tuși dezavantajul de a nu putea 
acționa decît pe o arză aproxi
mativ egală cu înălțimea sa, in
suficientă în cazul necesității 
protejării unor suprafețe întinse. 
Acest neajuns, supus studiilor de 
către specialiștii din cadrul In
stitutului de cercetări științifice 
pentru protecția muncii, a dus 
recent la realizarea, pentru pri
ma oară în țara noastră, a unui 
nou gen de paratrăsnet: radioac
tiv. Aparent nu ar fi o modifi
care impresionantă. Pe vechiul 
tip de paratrăsnet sînt montate 
conteinere speciale care conțin 
izotopi radioactivi, bineînțeles 
cu direcția de acțiune orientată 
în sus. Datorită activității aces
tor surse asupra norilor încăr- 
cați electric se creează într-un 
unghi mare un „con“ de ioni- 
zare a sarcinilor electrice. Aces
ta constituie traseul de minimă 
rezistență, în comparație cu res
tul atmosferei pe care sînt cana
lizate sarcinile electrice spre pa
ratrăsnet, iar prin el... în pă- 
mînt. Iată cîteva dintre avanta
jele utilizării sale, în comparație 
cu paratrăsnetul „franklinian" : 
în primul rînd față de paratrăs
netul obișnuit, cel radioactiv este 
...activ, adică nu „așteaptă" des
cărcările electrice ale norilor 
pentru a le scurge în pămînt, ci 
acționează preventiv asupra sar
cinilor electrice atmosferice „des- 
cărcîndu-le". Sînt evitate astfel 
posibilitățile a numeroase acci
dente. Dar cel mai important 
este faptul că raza sa de acțiune 
poate atinge 500 de metri, un 
singur paratrăsnet putînd deservi 
numeroase clădiri. Astfel s-a cal
culat că pentru protejarea unui 
întreg oraș de dimensiuni medii 
sînt suficiente doar cîteva para
trăsnete radioactive.

Legat tot de aer, de data a- 
ceasta cel mult mai apropiat de 
noi, pe caie îl respirăm, la 
I.C.S.P.M. a fost pus la punct 
un interesant aparat cu ajutorul 
căruia pot fi detectați numeroși 
poluanți din ____ “
vorba de o pompă de 
care reușește punerea în eviden
ță, calitativ și cantitativ, a celoi 
mai diferite substanțe chimice 
existente în atmosferă în canti
tăți nocive (hidrogenul sulfurat, 
bioxidul de carbon, oxidul de 
carbon, amoniacul etc.). Prin ab
sorbția unor „probe" de aer, ce 
sînt trecute printr-o serie de 
reactivi chimici cromatografioi, 
este indicată, procentual, prin 
colorări de mare finețe cantita
tea de substanță poluantă din 
atmosferă. Introdusă în mediile 
cele mai diverse — industria 
chimică, farmaceutică, zooteh
nie etc. — această pompă de de
tectare a demonstrat o sensibi
litate ridicată în determinarea 
agenților poluanți.

Firește însă că în această 
blemă așteptăm din partea 
cialiștilor, din domeniile 
mai diverse, și realizarea 
metode eficiente de 
a poluării atmosferei.

atmosferă. Este
mîna

pro-
spe- 
cele

unox
combatere

PAUL SPIRA

noi 
la gra- 
„clasi- 

epuiza- 
pentru 

și pen- 
zooteh- 
crească
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PAUL, Arad : „îmi sîn- 
teți cu totul străin (străin 
ca persoană fizică și nici
decum ca personalitate 
scriitoricească). Acest fapt 
îmi ușurează în oarecare 
măsură scopul și-mi dă 
îndemnul necesar pentru 
a putea scrie, deschis, 
cîte ceva din viața mea.

Am împlinit 18 ani și 
sînt elev al unui liceu din 
Arad. Știu pînă unde se 
întind limitele modestiei 
și ale îngîmfării și deci 
nu mă sfiesc să vă spun 
că sînt un elev bun. Nu 
mi-a plăcut niciodată să 
fiu mediocru și cu atît mai 
puțin slab. Am căutat 
mereu să fiu cît mai bun. 
și nu-mi fac nici o vină 
din asta. Ca orice tînăr, 
am gînduri mărețe, pline 
de entuziasm, vise care 
aș dori foarte mult să mi 
se împlinească.' Dar cîte 
gînduri nu sînt distruse 
de viața cea de toate zi
lele, aidoma digului . de 
care se sparg valurile ! 
Și, din nenorocire, eu am 
tost deja nevoit să mă 
lovesc de acest zid !

Mai bine de un an și 
ceva, în viața mea s-au 
petrecut și se petrec lu- „ 
cruri ciudate pe care, deși obicei ! 
de multe ori nu vreau să -
le înțeleg, nu le pot trece 
cu vederea. Despre aceste 
lucruri aș vrea să vă re
latez cîte ceva și, LL 1 
îndoială, să vă cer un 
sfat, o vorbă bună, o ex
plicație. Din nenumăra
tele cazuri pe care le cu
noașteți, poate veți putea 
spicui și pentru mine cîte 
ceva.

Părinții mei sînt oa
meni simpli, muncitori, 
dar cu concepții despre 
viață total diferite. Aceas- . 
ta se datorește, cred, în 
mare măsură, faptului că 
între ei este o diferență 
de etate de 13 ani. Dacă 
vă voi mai spune că între 
tatăl meu și mine dife
rența de vîrstă e de 36 de 
ani, probabil vă veți da 
seama de proporția diver
gențelor dintre noi (un 
veritabil conflict între 
generații). Ceva în plus, 
care agravează lucrurile, 
este faptul că tata duce o 
viață extraconiugală (fapt 
sigur și dovedit). Din a- 
cest moment, lucrurile 
iau o întorsătură neplă
cută și cît se poate de 
condamnabilă.

Acest „divertisment" al 
tatălui meu (nu-1 pot con
sidera altfel la un om de 
vîrsta lui : 54 ani), duce 
la veșnice scandaluri, 
scene de familie, la o 
tensiune mereu ridicată 
și, ce e mai rău, la ? 
stare de iritare nervoasă 
a fiecărui-membru al fa
miliei (am și o soră de 
12 ani). De multe ori tatăl 
meu se leagă 
pentru lucruri 
care ar putea fi 
cu vederea ușor. Departe 
de mine ideea de a mă 
considera un copil mereu 
cuminte. Ar fi absurd ! 
Totuși... Sînt de acord că 
părinții trebuie și _ sînt 
datori să fie cît mai se^ 
veri cu copiii lor, ca ei. 
să nu calce pe căi greșite.

de mine 
mărunte, 

trecute

Consider însă că și aceas
tă severitate are margi
nile ei. Vedeți dv. ceva 
rău în faptul că aș dori 
să beau seara un ceai ? 
Sau că din 3 în 3 săptă- 
mîni particip la reuniu
nile organizate la liceu ? 
Ei, și totuși, pe tata îl 

- • vă va
vă
arn

deranjează ! Nu 
veni să credeți, însă 
mărturisesc că eu nu 
fost încă niciodată la se
rile de dans organizate la 
cluburile din Arad. Ceva 
ce mă miră și mă indis
pune în același timp este 
modul în care el vrea sau 
încearcă să se scuze de 
faptul că nu mă lasă aco
lo sau dincolo. închipui- 
ți-vă următoarea scenă :

Cu două zile înainte il 
întreb dacă mă lasă Ia o 
zi onomastică. Tace sau 
răspunde foarte neclar. A 
două zi repet cerința : a- 
celași rezultat. In ziua 
hotărîtă, eu stau ocasă, 
trist și mă gîndesc la 
prietenii mei. Cînd tata 
vine acasă și mă vede mă 
întreabă mirat : Dar tu 
nu ai plecat ? Spuneți dv 
să nu mori de necaz ? Și 
de s-ar fi întîmplat o sin
gură dată 1 Este însă un

De rpulte ori mă ou- 
orinde un profund senti
ment de tristețe, de deza- 

i re- magi re (de altfel, sînt.
fără foarte sentimental) și a- 

tunci nu mai sînt bun de 
nimic. Aceste momente 
apar îndeosebi după unele 
scene de familie. Sînt 
elev. Elev care trebuie să 
învețe foarte mult pentru 
că îl așteaptă un dublu 
examen, cît se poate de 
țjreu, peste un an. Cum 
șe mai poate învăța oare 
cînd capul tău îți este 

"plin de întrebări chinui
toare, întrebări care nu 
ar trebui să mi le pun 
poate niciodată ? Sînt alte 
chestiuni mult mai nobile 
ce ar trebui să le ia locul. 
Ce e mai 
multe ori 
duri mă 
timpul orelor de curs. Vă 
dați seama că trebuie să 
fac un efort dublu : să-mi 
alung gîndurile și să mă 
concentrez asupra expli
cației profesorului.

De doi ani de zile, ziua 
mea de naștere s-a uitat 
complet. O dată împlinește 
omul 18 ani, 18 primăveri 
și ar trebui ca această 
dată să fie o dată pe care 
să nu o poți uita nicio
dată Și, într-adevăr, eu 
nu o voi uita. Cîtă bucu
rie mi-au făcut colegii 
cînd m-.au felicitat ! Dar 
cît am suferit în noaptea 
aceleiași zile, cînd am vă
zut că nici unul din. pă
rinții mei nu mi-au spus 
nici măcar : să trăiești, 
Paule ! Sînt lucruri mă
runte, care însă ți se în
fig în memorie ca niște 
obsesii. Mărunțișuri ce 
vor influența comporta
rea de mai tîrziu a copi
lului față de părinte.

Nu mă pot plînge că 
umblu cu haine uzate sau 
că nu am ce mînca ; dim
potrivă 1 Totuși, masa, 
casa, hainele pot înlocui 
măcar o parte din dragos-

rău e că de 
aceste gîn- 

inundă în

i
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CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

De la OM la OM
de ION BĂIEȘU

I 5 v<'.
■

făcut-o ? De ce, pînă la 
ora actuală, lumea lite
rară tace și nu ia poziția 
cuvenită ?

Dacă veți răspunde a- 
cestop întrebări, lăsați la 
o parte prietenia ce vă

leagă de F.N. și spune- 
ți-vă părerea deschis, 
iară menajamente. Perso
nal le păstrez celor doi 
scriitori — pe care i-am 
citit din scoarță în scoar
ță — aceeași prețuire 
din totdeauna".

Poate am să vă produc o deziluzie dacă am să spun 
că nu este aici locul să ne pronunțăm asupra disputei 
amintite. Nu este prima în istoria literaturii române și, 
probabil, nu va fi nici ultima. Scriitorul român, prin
tre alte păcate, îl are și pe acela de a avea limba cam 
ascuțită. Cititorul nu trebuie să i-o ia, însă, în nume 
de rău. Apreciez gindul dumneavoastră înțelept atunci 
cînd spuneți că disputa respectivă nu vă împiedică 
să-i prețuiți în continuare, ca scriitori, pe Eugen 
Barbu și Fănuș Neagu.

am o prietenă ? . Atîta 
timp cît această prietenie 
nu are nici o urmare ne
plăcută asupra pregătirii 
profesionale, o găsesc 
chiar utilă. Trebuie să ai 
pe cineva cui să-i poți 
destăinui gînduri, neca
zuri, bucurii. TREBUIE.

Aș mai fi dorit să vă 
scriu, însă văd că am 
umplut deja prea multe 
pagini, așa că, dacă îmi 
permiteți, voi mai reveni 
și altă dată.

Să nu credeți că am a- 
vut intenția să-1 acuz pe 
tatăl meu, să-1 învinovă
țesc de toate cele ce se 
întîmplă. Nu ; nu-mi per
mit să o fac pentru că el 
este TATĂL MEU ! Acuz 
însă omul din el ; con
damn faptele sale, deși nu 
pot să mă compar nici pe 
departe cu el, cu experi
ența sa de viață. Dar 
tocmai această experiență 
a vieții ar trebui să-i 
spună că nu face bine 
ceea ce face !

In încheiere, vă mulțu
mesc foarte mult pentru 
atenție și aștept 
răbdare opinile 
voastră".
o importanță și

tea și înțelegerea părin
tească de care are nevoie 
un adolescent, un OM a- 
flat la o răscruce de dru
muri ? Cred (dar ce vor
besc !), sînt sigur că nu !

Am căutat să înlocuiesc 
această lipsă făcîndu-mi 
mulți prieteni, unii „chiar 
mai în vîrstă decît mine, 
fete și băieți. Corespon
dez cu mulți dintre ei, cu 
cei care sînt din alte lo
calități. Dar mă credeți 
am fost -nevoit să recurg 
la oficiul Post-Restant 
pentru că altfel riscam 
să le văd arzînd în fața 
mea ? De ce ? De ce ? Ce 
poate fi în această faptă 
a tatălui meu altceva de
cît rea voință ? !.

Am o prietenă foarte 
bună. O fată drăguță, si
litoare și cu care mă în
țeleg foarte bine. Cu pă
rinții ei de asemenea. La 
18 ani nu poate fi vorba 
decît de o prietenie cu
rată, bine înțeleasă, care 
cu timpul poate să se 
transforme în dragoste. 
Nu este exclus ! Nu înțe
leg însă de ce nu mi se 
poate permite la 18 ani 
(aici aduc cei 18 ani ai 
mei ca un argument) să

Părerea mea nu are nici 
cred că v-ar fi de o utilitate practică. V-am 
scrisoarea pentru ca părinții să mediteze 
asupra relațiilor lor cu copiii.

V. FLORICA, Arad : 
„Stimați domni. Citesc 
foarte multe reviste prin
tre care și revista „Feme
ia" în care am citit ru
brica „întrebări, confe
siuni, experiență în fil
mul care va dura o via
ță"... și nefiind prea des
curcăreață, inteligentă, 
deșteaptă, ca să pot re
zolva problema vieții am 
recurs la ajutorul dv. 
care sper să nu fie refu
zat.

Am lucrat la Arad (a- 
cum nu mai lucrez pentru 
un timp) încă de cum am 
terminat cursurile școlii 
generale de 8 ani și am 
călătorit de la Arad acasă 
la Radna, iar în decursul 
călătoriei am aflat foarte 
mulți prieteni printre 
care cel care mi-a căzut 
simpatic a fost Bariez 
Valentin din comuna Pă i- 
liș. Eram cu o colegă și 
căutam prietenele în tren, 
iar Valentin cum m-a vă
zut s-a legat de mine. 
Aveam o floare (broșă) în 
piapt la rochie și el a 
spus : „Ce frumoasă e 
floarea, nu mi-o faci ca
dou mie ?“ și de la aceste 
cuvinte a pornit prietenia

ați ajutat multe dintre ci
titoarele revistei sper că 
mă veți ajuta și pe mine. 
Vă mulțumsc f. f. f. mult“.

adresa ! Eu nu scriu la

I I
I

I

Speer (împreună cu soția) după ieșirea din închisoare. Zîmbește i 
s-a salvat la timp din corabia hitleristă care naufrăgiase...

3 ianuarie 1946. în ședința de 
dimineață este interogat Ohlen- 
eforf, fostul șef al unui coman
do ȘS. în timp ce expune cu 
singe rece crimele pe care le-a 
comis, asasinarea a zeci de mii 
de oameni, dr. Flăchsner, avoca
tul acuzatului Albert Speer, fost 
ministru al armamentului, îi pu
nea următoarea întrebare :

— Sînteți Ia curent cu încerca
rea lui Speer de a-1 asasina în 
februarie 1945 pe Hitler și de 
a-i aresta pe Himmler și alți 
naziști pentru a-i remite aliați- 
lor ?

Ohlendorf răspunde laconic :
— Da, cunosc acest lucru.
întrebarea pusă a avut Rec

tul unei bombe în rindul acuza
ților. Goring a început să se a- 
gite, ceilalți au întors privirea 
spre Speer. Ziariștii aflați în sală 
s-au năpustit spre sala telefoa
nelor pentru a transmite redac
țiilor știrea. Era un fapt cu to
tul nou, pînă-n acel moment 
necunoscut : un complot pus la 
cale de Speer împotriva lui 
Ilit’er după eșuarea atentatului 
de la 20 iulie 1944.

Psihiatrul american Gilbert, 
eare avea permisiunea de a fi în 
permanență în preajma acuzați
lor și care a avut zilnic convor
biri cu aceștia, a publicat un a- 
devărat jurnal al observațiilor

cu ne- 
dumnea-

nici nu 
__  publicat 
încă o dată

a durat 
care el

doi 
s-a 
din

Deoarece el nu citește re
vista „Femeia", v-aș ruga 
să-i scrieți chiar dumnea
voastră o scrisoare. Cum

Florico, vezi c-ai greșit 
vista „Femeia", ci la „Scînteia tineretului". Așa 
să te împace „Femeia" cu

RUSU TRAIAN, județul 
Tulcea : „Am 17 ani, mă 
cheamă Rusu C. Traian, 
sînt născut în anul 1953, 
locuiesc cu părinții îm
preună în comuna Cerna, 
județul Tulcea.

Eu, situația în 
găsesc, sînt de 
mit.

Sînt olog, nu 
merg de loc în 
încă de la 14 luni după 
naștere. Sînt operat la pi
cioare și la șolduri de 4—5 
ori pînă acum la 
rești, Mangalia, 
Roaită, însă ; 
orice încercare, 
mai poate spera să 
și eu bucuria de 
mișca singur de la 
la altul, cum 
toate vietățile 
pămînt.

Părinții mei i 
trînit înainte < 
fiindcă am mai

care mă 
compăti-
pot să 
picoare

re- 
că,

se
pe

zadarnic 
nu se 

simt 
a te 

un loc 
mișcă 
acest.

îmbă-

Valentin, nu eu.
cînd a murit sora 
simt foarte greu psihic, 
duc foarte mult lipsa unui 
tovarăș de vorbă, căci de 
icînd mă știu am fost îm
preună cu ea și prin spi
tale și oriunde, împăr
țeam suferința amîndoi, 
acum însă sînt singur și 
este destul de greu.

Tata pleacă la muncă, 
mama cu treburi prin 
curte, eu rămîn singur, 
mai citesc, mai scriu, to
tuși este plictisitor, simt 
nevoia de a pleca și eu, 
dar nu pot să plec, nu mă 
ajută picioarele.

Părinții mei au făcut ce 
foarte puțini în locul lor 
ar fi încercat, însă de
geaba. De aceea vă rog să 
mă ajutați dvs să procur 
o mică mașină, motoretă 
sau altceva special cu 
care să mă pot și eu de
plasa după voie prin sat 
sau în jur. Poate vrea 
cineva să-mi facă acest 
bine. Vă mulțumesc'*.

mă

DIANA A.. București: La întrebarea dv. despre ti
miditate, vreți un răspuns scurt : da sau nu. Răspun
sul meu este : da.

OLIMPIA V., județul 
Cluj : „Sînt o fată în 
vîirstă de 25 de ani, locu
iesc la sat și încă nu sînt 
căsătorită. Cei din sat 
mă -consideră „fată bă- 
trînă", dar eu nu sînt de 
acord cu părerile lor. 
Puteam să mă căsătoresc 
de mai multe ori, dar 
n-am simțit față de nici

unul dintre pretendenți 
un sentiment profund. 
Oare vîrsta de 25 de ani 
este prea înaintată pen
tru o fată necăsătorită ? 
Ce-mi propuneți î să mă 
căsătoresc acum, cu pri
mul care mă cere în că
sătorie, sau să aștept pînă 
ce mi se împlinește dra
gostea cea adevărată ?“

GAȘPAR ALEXAN
DRU, str. 1 Septembrie, 
Mediaș : „Dragă nene 
Băieșu. Intrucît am auzit 
de la copiii din curte că 
există la „Scînteia tine
retului" o rubrică prin, 
care faci cunoscut situ
ațiile grele ale unor fa
milii și le ajuți, aș vrea 
să ne ajuți și pe noi, 
adică pe mine, Alexan
dru Gașpar, elev clasa 
Il-a și pe sora mea Ildi- 
ko, în vîrstă de doi ani. 
Mămica noastră este 
muncitoare la fabrica 
„Vitrometan", lucrează 
■în schimburi, iar tăti
cul nostru nu lucrea
ză nicăieri, fiind alcoolist, 
mereu este beat și cînd 
vine acasă o ceartă și o 
bate pe mămica, speri- 
înd-o pe surioara mea, 
care plînge tot timpul. 
Cînd nu găsește pe ni
meni acasă ia ce apucă 
în mînă și vinde în piață, 
iar cu banii primiți bea.

A ajuns acolo de vinde șl 
mîncarea pe care cu greu 
ne-o poate procura mă
mica noastră. V-aș putea 
da un exemplu cert: sîm- 
bătă 18 aprilie mămica a 
reușit să ne cumpere zece 
ouă și puțină brînză, iar 
în timp ce ea era după 
surioara mea la creșă, a- 

tată al meu a luat 
ouăle, brînza și ceasul 
deșteptător și le-a vîndut, 
iar cu banii s-a dus la 
circiumă, noi răml- 
nînd fără mîncare. A vîn
dut totul din casă, iar 
camera noastră de numai 
șapte metri a rămas 
goală. Din cauza acestei 
vieți grele am fost nevoit 
să plec de aca'să la bunica 
mea, unde întîmpin unele 
greutăți din cauza condi
țiilor de trai. Vă rog din 
tot sufletul să ne ajutați 
cît de repede puteți, că 
sîntem într-o situație care 
mersu se agravează".

Firesc ar fi să așteptați împlinirea dragostei adevă
rate, dar întrebarea care se pune este aceasta : se va 
împlini ea intr-un timp util ?

Dragă Gașpar Alexandru ! într-adevăr, situația 
e gravă și intolerabilă, și noi cerem pe această cale 
Procuraturii, Miliției și Autorității Tutelare din Me
diaș, să intervină de urgență. Tu, probabil, nu ai de 
unde să știi, dar există o lege recentă care îl poate 
pune la punct imediat pe tăticul tău iresponsabil, care 
v-a făcut din viață un chin. Să-mi scrii peste un timp 
care mai e situația voastră și dacă s-a rezolvat.

noastră care 
ani, timp în 
supărat de multe ori _ 
nimicuri și într-un timp a 
discutat cu o altă colegă 
de a mea, iar după ce s-a 
supărat și pe ea s-a reîn
tors la mine să-mi ceară 
împăcarea, pe care i-am 
acordat-o imediat. După 
toate acestea am rămas 
prieteni buni fără să ne 
mai supărăm și într-o du
minică l-am așteptat să 
vie la Lipova să mergem 
la un film și nu a venit, 
iar seara eu am mers cu 
părinții la „Vînătorul", 
la un local din oraș și 
trecând podul peste Mureș 
l-am întîlnit pe el cu o 
fată care e renumită în 
tot orașul de purtările ei 
necuviincioase și după ce 
am trecut pe lîngă ei fără 
să-1 salut măcar am mers 
la local. Din acea zi nu 
l-am mai văzut, i-am 
scris o grămadă de scri
sori și de bine și de 
rău, dar totul a fost în 
zadar, nu-mi răspunde în 
nici un fel. V-aș ruga 
foarte frumos pe dum
neavoastră să-mi dați un 
ajutor pentru a-1 face să 
se reîntoarcă la

face ceva. Dar în loc de aceasta, 
prefera să se drogheze și să fure 
toate tezaurele artistice din Eu
ropa... Dc altfel, eu n-am vrut 
numai să-1 omor pe Hitler, ci 
urmăream să-i rănesc pe Himm
ler, Gobbels, Borman, Keitel, 
Goring și să-i transport cu avio
nul în Anglia. în ultimul 
ment, complicii mei au dat 
poi.

Speer avea dreptate în 
privește pe Goring. Dar în . 
vința sa ? De ce această tiradă 
de abia în 1946 ? Chiar dacă a a- 
vut curajul să spună unor lu
cruri pe nume, ce rămînea din 
anii de subordonare fanatică față 
de „principiile" nefastei „noi 
ordini"? în fond, Speer nu a ră
mas un simplu arhitect. El a 
răspuns de secretul armamente
lor, inclusiv al armelor seivete. 
Și toate acestea însemnau legă
turi prin mii de fire de munca 
forțată, de lagărele de concen
trare, de masacrele în masă. 
„Imperiul" pe care îl conducea 
se compunea, la 1 august 1944, 
din uzine în care lucrau 
14 000 000 de muncitori, în majo
ritate străini aduși cu forța.

Speer a denunțat raporturile 
sale mult prea tîrziu. Atunci, 
cînd practic, nu mai era nimic 
de făcut.

mo- 
îna-

ce-l 
pri-

mine.

au
de vreme, 

i avut o 
soră mai mică ca mine cu 
18 luni care a murit. De

Fac un apel către cititori : poate careva dintre dum
neavoastră să-1 ajute pe acest tînăr necăjit ? Dacă da, 
anunțați-mă !

NICOLAE CALU, Spitalul Colentina, București, sec
ția ortopedie, cantora 46, mansardă : Am citit lunga 
dumitale scrisoare »i am fost zguduit. Accidentul pe 
care l-ai suferit, absolut nevinovat fiind, te-a scos pen
tru atîta vreme din rindul prietenilor și cunoscuților. 
Asta nu înseamnă că vei fi singur. Redacția se va 
ocupa de procurarea protezelor. îi rog, de asemenea, 
pe cititorii binevoitori din București să te viziteze la 
spital și să te încurajeze, sau, mai bine, să îți scrie pe 
adresa redacției.

PROF. GH. HAMPÂU, județul Bacău : Vă mulțu
mesc pentru rîndurile încurajatoare pe care mi le-ați 
trimis.

ARDELEANU ION : 
Fiind militar, vă rog ce 
această poezie să fie pu
blicată în cinstea priete
nei mele Lenuța din Be- 
iuș. 
Cînd goarna sună 
Eu la tine mă gîndeșc, 
Că tu stai acasă 
Și eu cu arma te păzesc".

Ce noroc pe Lenuța !
MIHAI BURDUJIN, Su

ceava : „Rândurile de
mai jos sînt expresia a- 
mărăciunii încercate în 
urma disputei ce se poar
tă în paginile revistei 
„România literară" între 
scriitorii Eugen Barbu și 
Fănuș Neagu. Două nume 
rezonabile, două nume 
prestigioase, două nume

dragi miilor de cititori, 
doi prieteni cîndva au de
venit peste noapte duș
mani neîmpăcați. Amă
nuntele le cunoașteți mai 
bine decît mine și nu le 
voi repeta aici. N-am de
cît să vă rog să interve- 
niți într-un fel sau altul, 
chiar la rubrica ce o sus
țineți, peritru a ne lămuri 
și pe noi, cititorii mai 
puțin avizați : de partea 
cui e adevărul ? E sufici
ent „avertismentul" pen
tru ă-i da dreptul lui
E. B. să scrie o carte în 
condițiile cunoscute ? 
Cum credeți că ar reac
ționa justiția' într-un ase
menea caz ? Era în drept
F. N. să atace problema 
așa cum cu mult curaj a

DIMA VIRGINIA, Dră- 
gănești-Vlașca : „Vă măr
turisesc că, deși sînt la 
vîrsta de 17 ani și deci de 
acum aș putea într-un fel 
să mă descurc singură în 
viață, totuși niciodată nu 
am simțit mai mult ne
voia de a primi sfatul 
unei mame. Unei mame 
pe care o am și nu o am. 
Dar să vă dau cîteva date 
biografice :

M-am născut la 19 oc
tombrie 1953 în orașul 
Medgidia. Mama, după 
numele de fată, Mocăniță 
Paraschiva, după numele 
tatălui, Dima Paraschiva, 
era casnică. Tata era obli
gat să plece deseori pe 
teren în interes de ser
viciu. Astfel că în vara 
anului 1955 a plecat într-o 
delegație. Mămica a pro
fitat de aceasta și ne-a 
părăsit, plecînd cu un 
prieten al tatălui. Actual
mente se presupune că 
dînsa ar fi în orașul Tul
cea sau în jurul acestui 
oraș. După cum vedeți 
m-am putut bucura de 
dragoste maternă numai 
timp de un an și la o 
vîrstă cînd nu-mi dădeam 
seama de asta. Pînă la 
înapoierea tatălui din 
delegație am fost îngrijită 
de o vecină. Apoi am fost 
trimisă- la țară, la rude. 
In iarna anului 1959 tata 
s-a stins din viață. Am 
mers la un cămin de co
pii din Siliștea, județul 
Teleorman. După absolvi
rea clasei a VIII-a am 
fost îndrumată să merg 
la un liceu și acum sînt 
elevă în clasa a X-a la 
Liceul Drăgănești Vlaș-

ca. Cu toate că mama vi
tregă a încercat să țină 
locul mamei mele, pen
tru care eu îi sînt foarte 
recunoscătoare, totuși, 
sentimentele pentru ma
rna mea, pe care nu o 
cunosc, sînt mai puter
nice, tocmai pentru că 
nu o cunosc. Este groaz
nic să suporți gîndul că, 
deși ai mamă, nu o cu
noști. De aceea vă rog 
— atît de mult cît poate 
să vă roage un copil ce 
nu-și cunoaște mama și 
vrea totuși cel puțin s-o 
vadă — să mă ajutați 
să-mi regăsesc mama. 
S-ar putea ca și dum
neaei să dorească acest 
lucru, dar poate că nu 
știe unde să mă caute. 
Dacă veți reuși să o gă
siți, ceea ce doresc din 
tot sufletul este să vina 
să mă vadă. Dacă din 
diferite motive nu va 
putea veni, atunci o rog 
să-mi dea adresa și îi 
promit că în timpul cel 
mai scurt îi voi face o 
vizită. Și dacă între 
timp și-a refăcut o nouă 
căsnicie și conștient nu 
a vrut să-și. mai amin
tească de mine, ceea ce 
nu cred, insist totuși să 
o văd, fără a emite nici 
o pretenție. Vă rog să-i 
cereți scuze că am de
ranjat-o și vă rog să o 
asigurați că în nici . un 
caz nu am făcut acest 
pas pentru a mă răz
buna sau pentru a-i dis
truge eventuala căsnicie. 
Am făcut acest pas nu
mai din dorința de a o 
cunoaște, de a o asigura 
că o iubesc".

MARICICA H., județul 
Iași : „Mă adresez dum
neavoastră pentru a mă 
ajuta să-mi găsesc și eu 
un partener, fiindcă nu 
am fost căsătorită (sînt 
domnișoară) Sînt o fată 
între vîrsta de 40—45 ani 
și cred că eu la vîrsta 
asta ar fi cu cale să fiu

căsătorită. Sînt de sta
tură mijlocie, ochi albaș
tri, părul castaniu. Ca 
stare materială posed una 
casă acoperită cu țiglă, 
una vacă, oi, 0,30 ari de 
grădină, nițică livadă șî 
vie. Faceți ceva și pentru 
mine".

Stimată Maricica, sint de acord că la vîrsta asta 
de 40—45 de ani, ar fi tocmai timpul potrivit să vă 
căsătoriți, căci o dată cu trecerea timpului, s-ar putea 
să aveți unele dificultăți. Datele fizice și cele privind 
starea materială, cred că ar putea interesa un bărbat 
dornic să întemeieze o familie solidă, bazată pe afec
țiune sinceră, dar, din păcate, nu dispun la ora actuală 
de ceea ce vă interesează. Vă promit insă că am să 
caut. Nu stau degeaba.

RODICA, Giurgiu : 
adresat.

M, HARI, Iași : „Am 
traversat situații din 
cele mai complicate, fapt 
care mi-a cizelat carac
terul. Concluziile au fost 
uluitoare. încerc să fac o 
afirmație plină de ade
văr : multe dintre fete au 
o goliciune interioară de 
neconceput. In sufletul 
femeii se ascunde prea 
mult râu. Am fost marto

Da, răspunsul acela, dv. vă era

rul unei neînchipuite pră
bușiri ce s-a produs în 
sufletul unui om care nu
trea sentimente pure pen
tru ființa iubită. Băiatul 
a rămas cu grave leziuni 
sufletești. De aceea xiau 
următorul sfat : să mergi, 
tinere, departe, dar să nu 
te oprești la Vaslui nicio
dată. ?\colo poți fi distrus 
sufletește !“

Bine că mi-ați spus. Nu mai calc prin Vaslui în 
viața mea.

ION GH. SAMSON, județul Neamț : Am primit 
scrisoarea dumneavoastră, pe al cărui plic scrie tex
tual : „Către tov. Ministru Ion Băieșu" și prin care 
mă rugați să vin la dumneavoastră „fulgerător". De 
venit va veni cineva la dumneavoastră, dar nu chiar 
fulgerător. Dar ideea cu ministrul, de unde v-a venit ? 
Aveți dumneavoastră vreo presimțire sau vreo infor
mație ? Că eu nu știu nimic.

I. BARBU, Petrila : Din ciclul „Ședințe", v-am re
ținut cîteva caricaturi. Mai trimiteți. Aveți talent re
marcabil.

de muniții dependent 
Stahl, și, intrucît eram 
strînse, i-am impărtă- 

I-am solicitat

montului 
de mine, 
în relații 
șit planul meu. 
să-mi procure gazul toxic care 
se producea în ultimul timp, un 
gaz cu proprietăți noi. Dar din 
informațiile sale a reieșit că acest 
gaz toxic nu poate fi folosit de
cît dacă are loc o explozie în 
urma căreia să se obțină tem
peraturile înalte necesare ga- 
zeificării.

S-ar părea că Speer avea toa
te motivele să renunțe la proiec
tul său. Și, totuși, lucrurile nu 
s-au petrecut astfel.

într-una din zilele lui martie 
1945, Speer simulează o verifi
care a conductei de aerisire a a- 
dăpostului subteran al lui Hit
ler. însoțitorul său era Hănschel, 
mecanicul șef al Cancelariei. Și 
cu acest prilej constată că nu 
mai exișta filtrul de gaz al con
ductei de aerisire. Aceasta îi o- 
ferea noi posibilități : era sufi
cient dc folosit chiar un gaz to
xic obișnuit, care nu necesita o 
explozie.

Speer face o a doua vizită în
soțit de Hănschel în grădina 
Cancelariei la extremitatea con
ductei de aerisire. Aici însă ob
servă, spre surprinderea sa, că 
se construise deasupra conduc
tei, un edificiu de protecție înalt 
de 4 m. în felul acesta Speer nu 
mai avea nici o soluție...

Ce l-a putut determina pe 
Speer, unul din vîrfurile hitleris- 
te, participant activ și fără e- 
zitări la realizarea planurilor 
fiihrerului, să încerce un atentat 
împotriva lui Hitler ? întrebarea

Cred că acest mesaj va ajunge în mod sigur la ure
chile celei care vă este mamă și, dacă va dori să vă 
vadă, vă va scrie sau vă va căuta. Mă întreb insă 
de ce, totuși, nu v-a căutat vreme de șaisprezece ani ? 
Măcar dintr-o elementară curiozitate, dacă nu din alte 
considerente mai umane. Să sperăm că rîndurile aces
tea o vor tulbura și vă veți intilni.

VICTORIE SAU DISTRUGERE
Speer s-a numărat printre pu

ținii membri influenți din an
turajul lui Hitler care a reușit 
să privească în față adevărul is
toric. Aceasta explică, de altfel, 
atitudinea sa la procesul de la 
Nurnberg, în mare măsură dife
rită de cea a principalilor acu
zați. Speer și-a ispășit pedeapsa 
și nu de mult și-a publicat me
moriile. Ele cuprind amănunte 
suplimentare legate de încerca
rea vîrfurilor hitleriste de a 
schimba mersul războiului, chiar 
în ultimele luni înainte de pră
bușirea celui de-al Ill-lea Reich. 
Tema „victoriei 
tema dominantă 
hitleriste.

Or, era absolut 
din punct de vedere militar, cît 
și economic — că Germania era 
înfrîntă. Orice prelungire a răz
boiului însemna alte sute de mii 
de victime, noi distrugeri. Nume
roase memorii primite de Hiller 
din partea aparatului său dire<£ 
scoteau acest fapt în relief. La 11 
noiembrie 1944 un asemenea do
cument cuprindea : ,,Dacă se 
consideră în ansamblu structura 
economică a Reichului, este e- 
vident că pierderea regiunii rp- 
nanc-vvestfaliene va fi — a la 
longue — fatală pentru economia 
germană și pentru continuarea 
cu șanse de succes a războiu
lui...". Luna următoare devenise 
clară pierderea Sileziei. Un nvu 
memoriu îi semnala lui Hitler că 
..după pierderea Sileziei superi
oare, producția germană dc ar
mament nu va mai fi în măsură

apropiate" era 
a propagandei

limpede — atît

RUMOARE IN
BOXA ACUZAȚILOR

sale. Spicuim din acesta întîm- 
plările zilei de 3 ianuarie 1946.

în timpul pauzei, Goring s-a a- 
propiat amenințător de Speer în- 
trebindu-I cum îndrăznește să 
spargă frontul unit al acuzaților.

Speer l-a privit drept în ochi 
și i-a răspuns printre dinți :

— Mai bine du-te dracului...
Ulterior, în celula sa, Giiring 

nu-și ascundea aerul deprimat, 
declarîndu-i medicului ameri
can :

— A fost o zi proastă. Ați vă
zut cam acest imbecil de Speer 
s-a dezonorat in fața tribunalu
lui ?

Celula lui Speer. Acesta-i de
clara lui Gilbert :

— T- lir; bomba a explodat 
în < lir mă. Mi-a fost greu
să n hotărăsc. Goring este fu
rios i ooarcce am spart unitatea 
frontului său. Mai bine era fu
rios cînd Hitler ducea întreaga 
țară spre distrugere. Ca perso
najul nr. 2 din Reich el purta, de 
asemenea, răspunderea și putea

SISTEMUL DE AERISIRE 
AL BUNKERULUI...

Care era planul lui Speer ?
După atentatul din 20 iulie 

1944 nimeni — nici chiar cei 
mai apropiați — nu mai puteau 
pătrunde în bunkerul Iui Hitler 
fără a fi percheziționați de către 
gărzile SS. în acest fel, nici 
o armă n-avea șansa de a fi 
transportată. Speer, de profesiu
ne arhitect, era acela care con
struise cancelaria și adăpostul 
subteran. Și el cunoștea foarte 
bine planurile de construcție. De 
aceea s-a oprit asupra unui pro
iect cu totul deosebit. Iată-1 în 
relatarea sa :

— Exista un sistem de aeri
sire al bunkerului. Nu era deloc 
dificil de a face ca gazul să 
pătrundă în conducta de aspira
ție care se afla in grădina Can
celariei. în puțin timp gazul s-ar 
fi difuzat în întregul bunker. La 
mijlocul lui februarie 1945 l-am 
convocat pe directorul departa-

are sens cu atît mai mult cu cît 
întreaga sa ascensiune Specr i-o 
datora lui Hitler, Speer declara :

— La începutul lui februarie 
am înțeles că Hitler dorea prin 
toate mijloacele și fără nici un 
fel de considerație față de popo
rul german să continue războiul. 
Pentru mine era evident că el 
confunda propria sa soartă cu 
cea a întregului popor și consi
dera că propriul său sfîrșit tre
buia să însemne și sfîrșitul popo
rului german...

Nu-i greu de deslușit faptul 
că Spcer încerca să se salveze 
de pe corabia hitleristă care se 
îneca. Era evident că războiul 
fusese pierdut, că Hitler nu mai 
avea șanse așa îneît ministrul hit- 
lerist a încercat o operațiune 
care să-1 scoată din rindul celor 
ce trebuiau să răspundă pentru 
crimele comise. Grija lui întîr- 
ziată pentru soarta poporului 
german exprima, in fond, grija 
pentru propria lui soartă.

să acopere, chiar de departe, ne
voile frontului în muniții, arme 
și material blindat...".

La începutul lui ianuarie 1945, 
generalul Guderian, pe atunci 
șeful statului major al armatei 
terestre, se întîlnește cu minis
trul de externe Ribbentrop, că
ruia îi declară :

— Războiul este pierdut. A-I 
continua este inutil. Pentru un 
militar, și mai cu seamă pentru 
unul de talia lui Guderian, era o 
declarație mai mult decît catego
rică.

Ribbentrop nu a fost, însă, im
presionat de interlocutorul său, 
ci s-a gîndit că ar avea o nouă 
ocazie de a-I linguși pe dictato
rul nazist. Se anunță Ia Hitler 
sub motivul că trebuie să-i co
munice o știre importantă și ii 
relatează discuția cu Guderian, 
adoptînd o figură preocupată, tu- 
nînd și fulgerînd împotriva „de- 
fctiștîlor".

La o săptămină după acest e- 
veniment, atît Guderian cit și

Speer sint convocați de către 
Hitler. în micul său birou din 
adăpostul subteran se aflau de 
asemenea, Borman și Gobbels, 
teoreticienii „războiului pînă la 
capăt". Fără a-i pofti să ia loc, 
Hitler li se adresă cu următoa- 
re’c cuvinte :

— Luați notă că nu admit nici 
un fel de declarații pesimiste. 
Nici un fel de memorii, nici un 
fel de opinii de acest fel. Cine 
va continua, va fi considerat tră
dător și va fi pedepsit ca atare.

Apoi Guderian și Speer au pri
mit permisiunea să sc retragă. 
Evenimentele au continuat să se 
înscrie pe aceeași linie. Vîrfurile 
hitleriste au hotărit ca Germa
nia să abandoneze convenția de 
la Geneva. Aceasta însemna răz
boi dus cu o și mai mare sălbă
ticie, încălcarea tuturor conven
țiilor și legilor internațiorv.le. 
Cercul se strîngea tot mai nvilt. 
Camarila hitleristă se reducea. 
Sprijinitorii politicii „pămîntu- 
lui pîrjolit" erau singurii care se 
aflau în preajma lui Hitler : 
Gobbels, Borman, Ley. în a- 
cceași perioadă, presa oficială a 
dat semnalul unor distrugeri spo
rite. Ziarele cereau ca retragerezi 
trupelor să fie însoțită de lichi
darea oricăror urme de viață.

Armele secrete constituiau în 
acele ultime luni de război nu 
numai o temă de propagandă 
dar. culmea, chiar o speranță îm
părtășită de către hitleriști. Dar, 
savanților și tehnicienilor (fre 
lucrau la producția acestor ari le 
și. în special, a rachetelor de ti
pul V-l și V-2, le era clar că 
folosirea lor nu va putea decît. 
în cel mai bun caz, întîrzia cu 
cîteva luni deznodămîntul, și că 
în acea etapă și în acea conjunc
tură. ele nu mai puteau repre
zenta un argument militar care 
să încline de partea Germaniei 
hitleriste balanța războiului. în 
această chestiune Speer declară : 

— Noile arme trebuiau să fie 
terminale în februarie sau mar
tie 1945. Mă refer la avioanele cu 
reacție, noile mijloace de apăra
re antiaeriană și noile tipuri de 
submarine. Dar toate încercări
le de a le da greutatea cerută, 
erau reduse la zero deoarece 
bombardamentele din partea a 
doua a anului 1944 au distrus 90 
la sută din producția noastră de 
carburanți. Aceasta însemna că 
noile avioane și noile tipuri Ve 
arme nu puteau fi puse în func
țiune. lipsindu-le elementul e- 
sențial. carburantul.

După interogatoriul Iui Speer 
la Niirnberg, Goring a căutat să 
creeze o adevărată stare de os
tracizare in jurul fostului minis
tru hitlerist care a cutezat să 
spună lucrurilor pe nume. La 
mai bine de 20 de ani de la ace
le evenimente, după ce a părăsit 
închisoarea Spandau, Speer a 
fost întrebat dacă regretă sau nu 
atitudinea pe care a avut-o la 
procesul dc Ia Nurnberg. Răs
punsul a fost categoric :

— De loc. Crimele au fost prea 
mari, iar vina noastră Ia fel. 
Trebuia să se plătească pentru a- 
ceste crime.

SERGIU VERONA

(Va urma)
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cu privire la vizita in România a 
președintelui Republicii Zambia.

dr. Kenneth David Kaunda
La invitația președintelui Con

siliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republi
cii Zambia, dr. Kenneth David 
Kaunda, însoțit de doamna Ka
unda, miniștri, guvernatori de 
district și alte oficialități, a 
efectuat o vizită oficială în 
România între 11—15 mai 1970.

în timpul șederii în România, 
președintele dr. Kenneth David 
Kaunda, doamna Kaunda și 
membrii delegației au vizitat 
obiective industriale, agricole și 
social-culturale din București, 
Baia Mare și Pitești, cu care 
prilej popdrul român și-a de
monstrat sentimentele călduroase 
de stimă și prietenie.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a avut convorbiri cu președinte
le dr. Kenneth David Kaunda, 
într-o atmosferă de prietenie 
cordială, sinceritate și înțelegere 
reciprocă, care caracterizează re
lațiile dintre cele două țări.

Din partea română au parti
cipat la convorbiri următorii 
membri ai delegației : Ilie Verdeț
— prim-vicepreședinte a| Con
siliului de Miniștri ; Manea Mă- 
nescu — vicepreședinte al Con
siliului de Stat, președintele Con
siliului Economic; Bujor Almă- 
șan — ministrul industriei mi
niere și geologiei; Octavian 
Groza — ministrul energiei e- 
lectrice ; Matei Ghigiu — minis
trul construcțiilor industriale ; 
Cornel Burtică — ministrul co
merțului exterior; Angelo Micu- 
lescu — ministrul agriculturii și 
silviculturii; George Macovescu 
-— prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe ; Ion Drîncea- 
nu — ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al României în 
Republica Zambia.

Din partea zambiană au par
ticipat la convorbiri, următorii 
membri ai delegației : E. H. K. 
Mudenda — ministrul., dezvoltă
rii și finanțelor ; M. J. Chimba
— ministrul îndrumării naționa
le ; H. Muleipba —* ministrul 
comerțului; A. I. Phiri — mi
nistrul informațiilor ; M. Nga-? , 
landa — ministrul protocpltuui 
și funcțiunilor de stat ; P. T. F. 
Lusaka — ambasadorul Republi
cii Zambia în U.R.S.S. ; P. K. 
Kasutu — guvernator de district ; 
M. D. Nkoloma — guvernator 
de district.

Pe lîngă discuțiile purtate în 
sesiunile comune, membrii celor 
două delegații au avut, de ase
menea, discuții paralele în se
siuni separate.

Cei doi președinți au avut un 
schimb de păreri cuprinzător 
atît asupra problemelor bilatera
le cît și asupra celor internațio
nale. în cursul convorbirilor din
tre cei doi președinți, s-a acor
dat o atenție deosebită dezvol
tării și lărgirii relațiilor priete
nești statornicite între România 
și Zambia. Cele două părți și-au 
exprimat hotărîrea de a intensi
fica în mod deosebit relațiile bi
laterale în domeniul comercial, al 
colaborării economice, telmico- 
științifice și culturale, în avanta
jul reciproc și al promovării păcii 
și înțelegerii internaționale.

în timpul vizitei au fost semna
te. un acord comercial, un acord 
de colaborare economică și tehni
că și un acord de colaborare 
culturală. Cele două părți au 
căzut de acord să înființeze o 
societate mixtă pentru dezvolta
rea mineritului.

Cei doi președinți s-au infor
mat reciproc, de asemenea, des
pre activitățile Partidului Comu
nist Român și Partidul Unit al 
Independenței Naționale. Ei au 
subliniat dorința lor comună de 
a stabili legături de colaborare 
între cele două partide, spre bi
nele ambelor popoare, al cauzei 
democrației, păcii, progresului 
și prosperității. Cei doi preșe
dinți au hotărît că asemenea 
contacte, precum și oricare altele, 
care ar putea duce la avantaje 
reciproce, trebuie continuate și 
intensificate.

în discuțiile asupra problemelor 
internaționale, cele două părți 
au subliniat contribuția țărilor 
lor la cauza libertății și indepen
denței popoarelor, a păcii și pro
gresului în lume.

Cei doi președinți au subli
niat necesitatea intensificării e- 
forturilor tuturor statelor lumii 
pentru asigurarea păcii și lărgi
rea colaborării internaționale. Ei 
au subliniat rolul deosebit de 
important pe care îl au țările 
mici și mijlocii în reglementarea 
problemelor majore care preocu
pă comunitatea internațională.

Cei doi președinți consideră 
că pacea și securitatea în lume, 
dezvoltarea mai armonioasă a co
laborării nu pot fi asigurate decît 
prin respectarea deplină a princi
piilor suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne 

ale altor state, egalității în drep
turi, independenței și reglemen
tării pașnice a litigiilor. Ei au re
iterat dreptul tuturor țărilor și 
popoarelor la autodeterminare și 
independență.

Accentuarea decalajului social- 
economic între țările dezvoltate 
și cele în curs de dezvoltare este 
de natură să devină, în viitorul 
apropiat, una din cele mai ex
plozive dintre problemele inter
naționale. Manifestîndu-și simpa
tia față de eforturile tinerelor sta
te africane și din alte zone ale 
lumii pentru apărarea și consoli
darea independenței, împotriva 
imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, părțile 
și-au exprimat sprijinul față de 
afirmarea ființei naționale a a- 
cestor state, față de dezvoltarea 
lor economică și socială de sine 
stătătoare și valorificarea depli
nă și eficientă a resurselor mate
riale și umane de care dispun, în 
folosul propriilor popoare.

Cele două părți au apreciat că 
lichidarea stării de subdezvolta
re și a decalajului dintre țările în 
curs de dezvoltare și cele avan
sate constituie o problemă de in
teres major pentru progresul u- 
manității, pentru lărgirea coope
rării internaționale și asigurarea 
păcii în lume. Ele au evidențiat 
rolul eforturilor proprii ale fie
cărei țări si totodată, necesitatea 
Stringentă a extinderii neîngrădi
te a relațiilor economice intersta
tale pe baza interesului reciproc 
și a creșterii sprijinului pe care 
O.N.U. este chemată să-l acorde 
în acest sens.

Trecînd în revistă ultimele e- 
venimente din sudul Africii și în 
special recenta proclamare a „Re
publicii Rhodesia", cei doi pre
ședinți au denunțat colonialismul, 
imperialismul, politica de apar
theid și discriminare rasială care 
se aplică cu intensitate sporită de 
regimurile fasciste ale Portugal
iei, Republicii Sud-Africane și de 
regimul ilegal al lui Smith din 
Rhodesia^ i

Cefe două părți au reafirmat 
drepturile inalienabile ale po
poarelor africane la autodetermi
nare și eliberare. Ele au fost de 
părere că politica colonialistă pe
riclitează în mod serios pacea și 
securitatea mondială și constituie 
o crimă împotriva umanității.

Cei doi președinți au reiterat 
solidaritatea și sprijinul țărilor 
lor pentru lupta dreaptă a po
poarelor din Angola, Mozambic, 
Namibia și din alte teritorii de
pendente pentru lichidarea asu
pririi coloniale, cucerirea inde
pendenței naționale și înfăptuirea 
năzuințelor lor legitime de liber
tate și progres. Ei au condam
nat actul ilegal și abuziv al auto
rităților rasiste de la Salisbury, 
care are drept scop perpetuarea 
asupririi coloniale a poporului 
Zimbabwe și au declarat că Re
publica Socialistă România și 
Republica Zambia nu recunosc 
așa-zisa Republică Rhodesia. 
Părțile au condamnat, de ase
menea, orice sprijin acordat 
regimurilor coloniale și rasiste și 
au cerut să se treacă la acțiuni 
urgente din partea Organizației 
Națiunilor Unite pentru îndepli
nirea necondiționată și imediată 
a Declarației și rezoluțiilor 
O.N.U. cu privire la lichidarea 
colonialismului.

Cei doi președinți au remarcat 
cu regret că pericolele care a- 
menință pacea și stabilitatea în 
lume persistă și constituie încă 
un motiv de mare îngrijorare. 
Relațiile internaționale continuă 
să fie înveninate de existența u- 
nor conflicte armate și focare de 
tensiune, care sînt rezultatul u- 
neltirilor cercurilor imperialiste și 
reacționare și al politicii acestora 
de mare putere, al recurgerii la 
folosirea forței și amestecului în 
treburile interne ale altor state.

Ultimele evenimente din Cam- 
bodgia, Laos, Vietnam și Orien
tul Apropiat continuă să repre
zinte amenințări periculoase la 
adresa păcii mondiale și a înseși 
bazeloț vieții internaționale. E- 
voluția cea mai recentă a eveni
mentelor din Cambodgia a spo
rit în mod considerabil înrăută
țirea situației din Asia de sud-est. 
Cei doi președinți își exprimă 
profunda îngrijorare și condamnă 
cy fermitate escaladarea agresiu
nii asupra teritoriului Cambod- 
giei de către unitățile militare ale 
regimului de ’ la Saigon și forțe
le armate ale Statelor Unite. Ei 
au declarat că o pace trainică în 
Indochina nu poate fi stabilită 
decît prin încetarea bombarda
mentelor și a acțiunilor agresive 
și retragerea tuturor trupelor 
S.U.A. și a aliaților acestora, prin 
respectarea drepturilor legitime 
ale popoarelor Vietnamului, Cam- 
bodgiei, Laosului și ale altor po
poare din Asia de sud-est de a-și 
decide singure soarta.

Cele două părți au confirmat 
solidaritatea lor cu lupta eroică 
prelungită a poporului vietnamez 
pentru libertate și independență, 
împotriva agresiunii imperialiste. 
Ele își exprimă convingerea câ 
retragerea necondiționată a tru
pelor Statelor Unite și ale aliați
lor acestora din Vietnamul de 
sud constituie o premisă indis
pensabilă pentru reglementarea 
pașnică a acestei probleme. Ele 
au subliniat necesitatea ca toa
te popoarele iubitoare de pa
ce să întreprindă acțiuni hotărî- 
te pentru sprijinirea realizării as
pirațiilor legitime ale poporului 
vietnamez.

în problema Orientului Apro
piat cei doi șefi de stat au su
bliniat din nou că Israelul trebuie 
să-și retragă trupele de pe terito
riile arabe ocupate, că este ne
cesar să se asigure dreptul la e- 
xistență a fiecărui stat din re
giune. să se rezolve problema 
refugiaților palestinieni conform 
intereselor lor legitime și să se 
reglementeze criza pe o bază po
litică, conform prevederilor Re
zoluției Consiliului de Securitate 
al O.N.U. din 22 noiembrie 1967.

Cele două părți consideră că 
pot și trebuie să fie întreprinzi 
pași concreți în direcția înfăp
tuirii dezarmării generale, și, în 
special, a dezarmării nucleare. 
Pe această linie, cele două părți 
s-au pronunțat împotriva cursei 
înarmărilor și au exprimat spe
ranța că interzicerea armplor nu
cleare și lichidarea stocurilor e- 
xistente, desființarea bazelor mi
litare străine și retragerea trupe
lor din alte teritorii, precum și 
abolirea blocurilor militare vor 
fi înfăptuite în curînd.

Pornind de la principiile poli
ticii coexistenței pașnice, cele 
două părți și-au exprimat spri
jinul față de eforturile țărilor 
europene de a consolida pacea 
și securitatea în Europa prin dis
cuții și consultații comune și au 
salutat dezvoltarea unei coope
rări general-europene, care ar 
contribui în mare măsură la 
crearea unui climat de pace și 
colaborare în lumea întreagă.

Cele doua părți și-au expriniat 
interesul față de întărirea, în 
continuare, a rolului O.N.U., 
prin respectarea consecventă a 
principiilor înscrise în Carta 
O.N.U.. prin restabilirea dreptu
rilor legitime ale R.P. Chineze la 
Națiunile Unite. Ele consideră 
că universalitatea acestei orga
nizații ar căpăta mai mult sens 
dacă s-ar realiza acest obiectiv.

Convorbirile dintre cei doi 
președinți au confirmat identita
tea lor de păreri cu privire la 
problemele în discuție.

Președintele Republicii Zam
bia, dr. Kenneth David Kaunda, 
a invitat pe președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, să efectueze, îm
preună cu soția, o vizită ofi
cială în Zambia. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere. Data vizi
tei urmează să fie stabilită ulte
rior.

Cei doi șefi de stat și-au ex
primat satisfacția față de rezul
tatele vizitei în România a pre
ședintelui Kenneth David Kaunda 
și convingerea că aceasta va avea 
o înrîurire pozitivă asupra dez
voltării în continuare și a con
solidării relațiilor de prietenie 
statornicite între România și 
Zambia.

fânema
ELIBERAREA (Seria a Il-a) : ru

lează la Patria (orele 10; 12,30; 16; 
18,30: 21).

așteaptă pînă se întune
ca : rulează la Republica (orele

CASTELUL CONDAMN AȚILOR: 
rulează la Central (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16: 18.30; 20.45).

UN CUIB DE NOBILI ; rulează 
la Capitol (orele 9; 11,15: 13,45; 16;
18,30).

PENTRU ȚARA ȘI REGE : ru
lează la Capitol (ora 21).

PRIETENI FĂRĂ GRAI : rulea
ză la Floreasca (orele 9,30—16 în 
continuare).

AL 8-LEA : rulează la Floreas
ca (orele 18; 20,30).

ACȚIUNEA „VULTURUL" • ru
lează la Festival (orele 8,30; 10.30; 
12,30; 14,30; 16,45; 19; 21). Grădina 
Festival (ora 20).

FREDDY Șl CÎNTECUL PRE- 
ERIEI : rulează ia București (o- 
rele 8,45; 11,15; 13,45; 16,15;
18,45; 21).

HELGA : rulează la Victoria (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

...SA UCIZI O PASARE CÎNTĂ- 
TOARE : rulează la Central (ore
le 8,15; 10,45; 13,15; 15,45; 18,15;
20,45); Gri vița (orele 10,30; 15,30;
18; 20,30).

SIMPATICUL DOMN R : ru
lează la Vitan (orele 15,30; 18),
Grădina Vitan (ora 19,45),

VIZITA PREȘEDINTELUI
DR. KENNETH DAVID KAUNDA

La Uzinele „23 August"
în dimineața ultimei zile a 

șederii sale în România, preșe
dintele Republicii Zambia, 
Kenneth David Kaunda, însoțit 
de persoane oficiale zambiene 
și române, a vizitat cunoscute
le uzine metalurgice „23 Au
gust" din București.

în drum, coloana de mașini 
a trecut printr-unul din noile 
ansambluri de locuințe ale o- 
rașului — cartierul Titan.

După cunoștința făcută în 
ajun cu cartierul Drumul Ta
berei și după vizitarea ansam
blului „Titan", președintele 
Kaunda a apreciat amploarea 
cu care se dezvoltă Bucurestiul 
nou, subliniind preocuparea pe 
care a constatat-o în timpul 
călătoriei prin țară, de a se a- 
sigura, paralel cu dezvoltarea 
industriei, condiții cît mai bu
ne de viață cetățenilor.

La sosirea la Uzinele „23 
August", oaspetele a fost sa
lutat de Iosif Opriș, adjunct 
al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, Gheorghe 
Dumitru, primarul sectorului 
3 al Capitalei, de conducătorii 
întreprinderii.

CONFERINȚA DE PRESĂ
Președintele Republicii Zam

bia, dr. Kenneth David Kaunda, 
s-a întilnit cu reprezentanți ai 
presei centrale, Agenției Române 
de Presă, Radioteleviziunii pre
cum și cu corespondenți ai pre
sei străine.

într-o scurtă declarație făcuta 
la începutul conferinței de pre
să, președintele Zambiei a spus : 
„Aș dori ca, din partea delega
ției zambiene, a soției mele și 
a mea personal, să mulțumesc 
tovarășului președinte Nicolae 
Ceaușescu și soției sale, partidu
lui, guvernului și poporului Re
publicii Socialiste România pen
tru tot ce au făcut în timpul șe
derii mele în această țară. Ori
unde am fost, primirea călduroa
să care mi s-a făcut a fost ex- 
traordinoră.

Doresc să vă spun că am in
vitat pe tovarășul președinte 
Ceaușescu, precum și pe soția sa

★ ★

Vineri la/amiaza, la Ministerul 
Afacerilor Externe a fost semnat 
Acordul privind cooperarea cul- 
tyrida între guvernul Republicii 
Socialiste România și, guvernul 
Republicii Zambia.

Acordul prevede, printre altele, 
schimburi de. oameni de cultu
ră, de specialiști și de material 
documentar, organizarea recipro
că de expoziții și alte acțiuni 
menite să faciliteze cooperarea 
celor două țări. în domeniile în- 
vățămîrtului și culturii.

Documentul a fost semnat, din 
partea româna, de George Maco
vescu, prim-adjunct al ministru-

Soția președintelui Republi
cii Zambia, Betty Kaunda, îm
preună cu persoane oficiale 
române și zambiene, a făcut 
vineri dimineața o vizită la 
Palatul pionierilor, unde a fost 
întîmpinată de Virgiliu Radu- 
lian. adjunct al ministrului în
vățămîntului, președintele 
Consiliului național al Organi
zației pionierilor. în holul pa
latului, un grup de pionieri

Tovarășul Cornel Burtică 
a plecat spre Cairo

• MINISTRUL COMERȚU
LUI EXTERIOR, Cornel Burtică, 
a plecat viperi dimineața în 
R.A.U., pentru a participa la fes
tivitatea de deschidere a Tîrgu- 
lui industrial internațional de la 
Cairo.

Printre persoanele oficiale pre
zente pe aeroportul Otopeni se 
afla Fikry Mahanny Nakhla, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R.A.U. la București.

.g, PENTRU TIMPUL D V. LIBER^
PROGRAM DE FILME DOCU

MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

BECKET : rulează la Viitorul 
(orele 16; 19).

NU FI TRIST : rulează la Bu. 
zești (orele 15,30; 18), Grădina Bu- 
zești (ora 20,15).

CU MINE NU. MADAM : ru
lează la Dacia (orele 8,30—20,30 în 
continuare).

BĂNUIALA: rulează la Feroviar 
(orele 8,30: 11; 13,30: 16; 18,30; 21), 
Excelsior (orele 9,45; 12,15; 14,45> 
17,30; 20), Tomis (orele 8,30—15.30 
în continuare; 18), Grădina Tomis 
(ora 20), Gloria (orele 9; 11.15: 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

TATĂL MEU, CĂPITANUL : ru
lează la Doina (orele 11,30; 13 30).

VA PLACE BRAHMS ? rulează 
la Doina (orele 16. 18,30; 20,45).

GHICI CINE VINE LA CINA ? : 
rulează la Grădina Lira (ora 20).

ASTERIX ȘI CLEOPATRA : ru
lează la Volga (orele 16: 18.15;
20,30).  Rahova (orele 15,30; 18),
Grădina Rahova (ora 20).

COLONIA LANFIERI : rulează 
la Moșiloi' (orele 15,30; 18).

TARZAN, OMUL JUNGLEI : 
rulează la Munca (orele 16; 18; 20).

RĂZBUNĂTORUL î rulează la 
Melodia (orele 8,30; 10,30; 12,30;
14,15; 16.15; 18,30; 20,45), Modern
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30).

în fața unei machete, ing. 
Stelian Grindeanu, directorul 
general ăl uzinelor, a înfățișat 
oaspeților zambieni un scurt 
istoric al întreprinderii, profi
lul și stadiul actual al produc
ției.

S-au vizitat apoi secțiile de 
aparataj și echipament de frî- 
nă, de mecanică grea și mon
taj locomotive — sectoare care 
realizează jumătate din pro
ducția totală a uzinelor. Pe 
parcurs șeful statului zambian 
a primit detalii asupra reali
zărilor obținute în organizarea 
producției, în mecanizarea și 
automatizarea proceselor teh
nologice și performanțele a- 
gregatelor fabricate. Oaspetele 
a aflat cu acest prilej că o bună 
parte din producția de motoa
re, grupuri electrice, locomoti
ve se exportă în peste 30 de 
țări din Europa, Africa, Asia, 
America Latină.

La plecare, președintele 
Zambiei, dr. K. D. Kaunda a 
adresat prin cartea de onoa
re, elogii, urări de fericire și 
noi succese colectivului Uzine
lor .,23 August".

să viziteze Zambia, urmînd ca 
perioada să o aleagă domniile 
lor.

Răspunzînd, apoi, la întrebări
le ziariștilor în legătură cu vizita 
sa în România, șeful statului 
zambian a precizat : „Impresiile 
mele de neuitat nu se referă, e- 
vident, numai la felul cum am 
fost primit de tovarășii din Ro
mânia, ci și la progresul, la mi
nunatele realizări pe cave le-am 
văzut în această țară".

Răspunzînd unor întrebări pri
vind posibilitatea extinderii re
lațiilor, pe diverse planuri, din
tre cele două țări, președin
tele Kenneth David Kaunda 
a declarat • „După părerea 
mea, există perspective cu ade
vărat largi de cooperare între 
România și Zambia. Evident, co
laborarea și cooperarea dintre 
țările noastre se vor intensifica ’, 
a subliniat în încheiere președin
tele Republicii Zambia.

★

lui afacerilor externe, iar din par
tea zambiană de M.J. Chimba, 
ministrul îndrumării naționale.

La solemnitate au luat parte 
Petru Burlacu, adjunct al minis
trului afacerilor externe. Alexe 
Popescu, adjunct al ministrului 
învățămîntului, Vasile Dinu, vi
cepreședinte al Comitetului de 
Stat pentm Cultură și Artă, și 
alte oficialități române.

Au participat E.H.K. Muden
da. ministrul dezvoltării și fi
nanțelor din Zambia, H. Mulem- 
ba, ministrul comerțului, și alte 
persoane oficiale zambiene.

★ ★

primește cu aplauze și flori pe 
vizitatoare. O fetiță se des
prinde din grup și rostește o 
urare de bun venit. Se vizitea
ză apoi o expoziție de cusă? 
turi naționale, broderii și țesă
turi realizate de pionieri din 
județul Ilfov, cercurile de artă 
populară, balet și pian. Micii 
artiști din cadrul palatului au 
prezentat, pentru oaspeții lor, 
un spectacol folcloric.

La această a doua ediție a tîr- 
gului, România participă cu di
verse mașini-unelte, grupuri elec
trogene. aparataj de înaltă ten
siune, o gamă largă de electro
motoare și aparataj electronic, 
tractoare și mașini agricole, uti
laj pentru construcții, precum și 
diferite produse ale industriei 
petrochimice.

(Agerpres)

IUBITA LUI GRAMINIA: ru
lează la Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15.30; 18). Grădina Aurora 
(ora 20,15).

CIND SE ARATA CUCUVEA
UA . rulează la Cotroceni (ora
15.30) .

O INTIMI’I.ARE rulează la 
Cotroceni (orele 18; 20).

SPLENDOARE ÎN IARBĂ : ru
lează la Giulești (orele 15.30: 18:
20.30) , Flamura (orele 15,30; 13;
20.30) . Grădina Expoziției (ora 20).

WINNETOU IN VALEA MOR- 
ȚII : rulează la Flamura (ora 11).

OPERAȚIUNEA LEONTINE: ru
lează la Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Favorit 
(orele 19; 15,30; 18; 20.30), Stadio
nul Dinamo (ora 20).

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Lumină (orele 9—17,15" în 
continuare; 20,15).

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

PICIOARE LUNGI DEGETE 
LUNGI : rulează la Bucegi (ore
le 16; 18,15), Grădina Bucegi (ora 
19.45). Miorița (orele 15: 17.30: 20), 
Arta (orele 15,30: 18). Grădina 
Arta (ora 20).

DOMNIȘOARA DOCTOR : ru
lează la Drumul Sării (orele 15,30; 
17,45; 20).

MOLL FLANDERS : rulează la 
Grădina Progresul (ora 20). Pro
gresul (orele 15,30; 18).

PRIMIKE U PREȘEDINTELE
->

CONSILIULUI Dl MINIȘTRI
->

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit vineri la amiază pe am
basadorul Republicii Populare 
Albania la București, Iosif Po- 
gace, în legătură cu plecarea sa 
definitivă din țara noastră.

Lucrările primei Adunări generale 
a Academiei de Științe Agricole

și Silvice
Vineri s-au încheiat lucrările 

adunării generale a Academiei 
de Științe Agricole și Silvice, 
consacrată dezbaterii programe
lor de cercetare .științifică, pen
tru perioada 1971—1975, în agri
cultură și silvicultură.

în cadrul dezbaterilor au fost
analizate problemele esențiale 
ale dezvoltării și modernizării 
agriculturii, s-a subliniat necesi
tatea imperioasă ca oamenii de 
știință, specialiștii din institute
le de cercetări și stațiunile ex
perimentale, cadrele didactice 
din învățămîntul agricol supe
rior să acorde, cu întreaga lor 
competență și putere de muncă, 
sprijin satelor, unităților agrico
le care au suferit din cauza i- 
nundațiilor, pentru ca acestea 
să-și poată reîncepe cît mai cu
rînd activitatea productivă.

în încheierea lucrărilor, a 
fost adoptată o telegramă adre-' 
sată Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care se spune : Conștienți de 
importanța majoră pe care o re
prezintă obiectivele planului, de 
stat al ultimului an al cincina
lului 1966—1970, ținînd seama de 
condițiile naturale deosebite ce 
s-au creat în unele zone ale ță
rii, oamenii de știință, toți cer
cetătorii din agricultură își ală
tură întreaga lor pricepere și e- 
nergie eforturilor generale pen
tru realizarea sarcinilor ce re
vin agriculturii.

Membrii Academiei de științe 
agricole și silvice folosesc acest 
prilej pentru a vă transmite, 
stimate tovarășe Ceaușescu, an-

INVITAȚIA COMITE
TULUI EXECUTIV al Consiliu
lui popular al municipiului 
București, vineri după-amiază a 
sosit în Capitală o delegație a 
Municipalității Roma, condusă 
de primarul Romei, Clelio Da- 
rida, cu soția.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, oaspeții au fost întîmpinați 
de Dumitru Popa, președintele 
Consiliului popular al municipiu
lui București, primarul general 
al Capitalei, Ion Cosma, prim- 
vicepreședinte al Comitetului 
Executiv, și de alte persoane 
oficiale.

Erau prezenți Niccolo Mosca
to, ambasadorul Italiei la Bucu
rești și membri ai ambasadei.

ROGOJELU’70
(Urmare din pag. I) 

îndeajuns în direcția stabilizării 
oamenilor, a disciplinei muncii.. 
Sau poate Rogojelul, cu para
metrii și perspectivele lui, nu e 
îndeajuns de cunoscut...

Poate și una și alta, tovarășe 
economist. Oricum, fluctuația 
constituie o problemă esențială.

...Cea de-a doua problemă e 
aici lupta pentru recuperarea în
semnatelor rămîneri în urmă cu 
care s-a prezentat Rogojelul la 
ultimul mare bilanț. La oricare 
loc de muncă ne-am oprit, oa
menii n-au uitat să amintească 
de această umbră care stăruie a- 
supra șantierului. Zidarii mește
rului Petre Ciulică de la blocul 
A 4 („Blocul tineretului*), sudo
rii meșterului Petre Constanti- 
nescu de la sala de mașini, me
canicii la reparații auto ai in
ginerului Bruno Klinger, și 
toți ceilalți cu care am stat de 
vorbă s-au referit invariabil și la 
„oful“ principal, la aceste rămâ
neri în urmă (datorită unor cau
ze pe care Ministerul de resort și 
forurile locale de partid le-au a- 
nalizat la vreme, luînd , măsuri 
corespunzătoare). Desigur, acest 
simț al responsabilității individu
ale față de destinele întregii 
construcții e un fapt pozitiv,

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Grădina Moșilor (ora 20).

EXPLOZIE ÎN MUNȚI : rulează 
Pacea (orele 16,45; 19,15).

BĂIEȚII ÎN HAINE DE PIELE; 
rulează la Crîngași (orele 16; 
18; 20).

PARADA COMEDIEI (STAN ȘI 
BRAN) : rulează la Cinemateca 
Union (orele 10; 12; 14), Pro
gram pentru abonați ciclurile A 
și B după amiaza.

REPUBLICA FETELOR : rulea
ză la Flacăra (orele 15,30: 20,15).

ÎN FIECARE SEARA LA ORA 
11 : rulează la înfrățirea (orele 
15,30; 17,45).

FUGA BUIESTRAȘULUI: rulea
ză la Lira (orele 15,30; 18).

MIREASA ER \ IN NEGRU : 
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
18; 20,15), Popular (orele 15,30; 18; 
20,15).

PĂCATUL DRAGOSTEI : rulea
ză la Unirea (orele 15,30; 18), Gră
dina Unirea (ora 20).

Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
CONCERT SIMFONIC. Dirijor : 
Mircea Cristescu. Solist : Pierre 
Fournier (Franța) — ora 20 ; Tea

.La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, tovă
rășească; a 'participat Nicolae 
Ecobescu,. adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

(Agerpres)

gajamentul lor ferm de a depu
ne toate străduințele și de a fo
losi întreaga lor capacitate pen
tru ca știința agricolă și silvică 
să aducă o contribuție cit mai 
rodnică la înflorirea continuă a 
României socialiste.

CRONICA U.T.C
Delegația Uniunii Tineretului

din Iugoslavia a părăsit Capitala
Ieri seară a părăsit Capi

tala, îndreptîndu-se spre pa
trie, delegația Uniunii Tine
retului din Iugoslavia, con
dusă de Janez " ",
președintele Prezidiului 
niunii Tineretului 
slavia.

La plecare, pe 
Otopeni, erau de

Kocijancic,.. . .
din Iugo-
aeroportul 
față tova-

★

• în cursul șederii sale în
• țara noastră, delegația Uniu-
> nii Tineretului din Iugosla-
> via a vizitat obiective indus- 
1 triale si agricole din munici- 
' piui București, județele Vîl- 
1 vea și Sibiu, Șantierul na-
• țional al tineretului de la 

( Hidrocentrala de pe Lotru, 
i a purtat discuții cu comi-
i tetele U.T.C. ale organiza- 
1 țiilor din întreprinderile vi- 
1 zitate, precum și cu tineri 
' muncitori.

Delegația Uniunii Tinere- 
( tului din Iugoslavia a avut o 
i întrevedere cu secretariatul 
i comitetului județean Brașov

★

Ieri dimineața a părăsit 
Capitala îndreptîndu-se spre 
Copenhaga, tovarășul Con
stantin Teleagă, activist al 
C.C. al U.T.C., care va parti
cipa la cel de al XVIII-lea

constituind un pas esențial pe 
drumul sudării spirituale p colec
tivului de la Rogojelul. Dar fap
tul concret al rămînerii în urmă 
(reprezentînd cîteva hune milioa
ne) stăruie, iar recuperarea nea- 
ajunsurilor se impune ca o sarci
nă esențială pentru toți cei 2 0f)0 
de oameni ai colectivului de as
tăzi și pentru toți cei ce vor veni 
să-l sporească.

O ÎNTREBARE TSI AȘTEAPTĂ 
RĂSPUNSUL '

Iar rezolvai ea acestor două 
probleme oferă, credem, material 
suficient diîi care să se extragă 
principalele obiective ale activi
tății brigadierești, activitate pen
tru a cărei inaugurare tineretul 
de la Rogojelul s-a pregătit in
tens în ultimele săptămîni. Adu
nările desfășurate recent pe în
tregul șantier au avut în centrul 
dezbaterilor ceie două mari pro
bleme, toți tinerii propunînd, cu 
entuziasm dar și cu luciditate, ca 
sarcina lor să fie inclusă în anga
jamentul brigadieresc, în textul 
de răspuns la chemarea brigadi
erilor de la Lotru. Duminică, la 
ceremonia careului în fața drape
lului înălțat pe catarg, în espla
nada improvizată ad-hoc în fața 
viitoarei centrale, vor sta emoți

trul de operetă : ȚARA SURÎSU- 
LUI — ora 19,30 ; Teatrul Național 
„I. L. Caragiale-' (sala Comedia) ; 
CAMERA DE ALĂTURI — ora 20 ; 
(sala Studio) : TRAVESTI — ora 
20 ; Teatrul de comedie : COME
DIA ÎNTREBĂRILOR — ora 20 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra1* 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) : 
LEONCE ȘI LENA — ora 18 ; 
MUZICA + POEZIE 1970 (Recital 
Tudor Gheorghe) — ora 21,30 ; 
(sala din Str. Alex. Sahia) : PUR1- 
CELE ÎN URECHE — ora 15 ; VI
RAJ PERICULOS — ora 20 ; Tea
trul Mic : DOI PE UN BALAN
SOAR — ora 20 ; Teatrul ,,C. I. 
Nottara" (sala Magheru) : BAR- 
bați FARA NfeVESTE — ora 
19.30 ; Teatrul „Ion Creangă" : 
NĂZDRĂVĂNIILE LUI PĂCALA
— ora 16 ; Teatrul „Țăndărică’
(sala din Calea Victoriei) : O PO
VESTE CU CÎNTEC — ora 15; 17 ; 
NOCTURN I —ora 21,30 ; Studioul 
I-.A.T.C. : „I. L. Caragiale" (sala
Casandra) : PIATRA DIN CASĂ
— ora 20 ; Teatrul satiric-muzical 
„C. Tănase" (sala Savoy) : LA 
GRĂDINA CĂRĂBUȘ — ora 19,30 ; 
(sala din Calea Victoriei nr. 174) : 
BOEING -BOEING - ora 19,30 ; (la 
Teatrul de vară „23 August") : 
NU TE LĂSA, STROE ! — ora 20 ; 
(la Arenele Romane) : NICUȚA... 
LA TĂNASE — ora 20 ; Teatrul 
de revistă și comedie „Ion Vasi- 
lescu" : VIAȚA... O COMEDIE —

PRIMIRE LA 
C.C. ĂL P.C.R.
Tovarășul Paul Niculescu- 

Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit vineri dimi
neața delegația Uniunii Tine
retului din Iugoslavia, condusă 
de Janez Kocijancio, președin
tele Prezidiului Uniunii, care 
se află într-o vizită priete
nească în țara noastră, la, in
vitația C.C. al U.T.C.

La primire a participat tova
rășul Ion Iliescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului.

răsii Ion Iliescu, prim-secre
tar al C.C. al U.T.C., minis
tru pentru problemele tine
retului, de activiști ai 
C.C. al U.T.C. Erau pre
zenți Iso Njegovan, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia 
la Bucureșt^ și membri 
ambasadei.

ai

*

al U.T.C. și a fost primită 
Comitetul județean Sibiu 
P.C.R.

Tot ieri, tovarășul Ion 
Iliescu, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, a a- 
vut o întrevedere cu dele
gația Uniunii Tineretului 
din Iugoslavia.

în aceeași zi, ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești a oferit un dejun în 
cinstea delegației Uniunii 
Tineretului din Iugoslavia la 
care au luat parte tovarășii 
Ion Iliescu, secretari 
al U.T.C., activiști 
al U.T.C.

la 
al

ai C.C. 
ai C.C.

★

Tinere-Congres Național al
tului Social-Democrat Danez.

La plecare pe aeroportul 
Otopeni, erau de față acti
viști ai C.C. al U.T.C.

onați și mîndri tineri ca ingine
rul Anton Angliei, Gheorghe Mo+ 
torgâ și Orbiiisa Ardeleanu, ca 
maiștri Rochea Emil și Gheor
ghe Roncu, ca Radu Ion (dul
gher) și Mierleai Petre (fierar he- 
tonist), ca electricianul Gheorghe 
Paraschiv și montorul de cazcțne 
Sîrbu Vasile, ca tehnicianul Pau
lina Olteana și ca atîtea alte sute 
care au intimpțnat cu bucurie 
vestea investirii Rogojelului cu 
demnitatea de șantier național al 
tineretului. Prezența lor la careu, 
In ținută de brigadier, va consti
tui un sigiliu citi de încredințare 
publică pus sub angajaiiientele 
pe care și le-au luat în cadrul re
centelor adunări. Va fi, ne asigu
ră tinerii, o zi de sărbătoare în 
pragul unei perioade de. muncă 
susținută cum nu a mai Cunoscut 
pînă acum tînăra construcție... 
Iar lumina acestei sărbători va 
constitui o configurare peste ani 
a strălucirii marii termocentra
le — briliant energetic implantat 
trainic în montura bogată a Ro
vina rilor carboniferi.

Să numim acest eveniment și 
un prim pas către intrarea „gi
gantului eopil“ în adolescență, 
un prim pas către maturizarea 
lui constructivă ? Numai tinerii 
de la Rogojelul, ei, hotărîrile și, 
mai cu seamă,'faptele lor pot să 
dea răspunsul la această întrebare..

ora 19,30 ; (la Teatrul de vară 
„Herăstrău*) ; TREI FETE DE 
MĂRIT AT — ora 20 ; Teatrul 
„Fantasio" din Constanța (la Sala 
Palatului) : SĂRACU GICA — 
ora 20.

SÎMBATĂ, 16 MAI 1970

PROGRAMUL I

• 17,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră « 17.05 Emi
siune în limba germană’ ® 18,05 
Cheia orașului — emisiunea de în
cheiere a concursului organizat de 
Studioul de Televiziune în co
laborare cu Biroul de Turism pen
tru Tineret al C.C. al U.T.C. Pre
mierea echipelor clasate pe pri
mele locuri o 19 00 Telejurnalul 
de seară • 19,20 Tele-encielopedia
• 20,15 Film serial „Rocambole" 
(II) • 20,55 Porțile de Fier @ 21,15 
Parada comediilor muzicale @ 
22,15 Campionatul mondial de 
baschet masculin U.R.S.S.-Brazilia. 
Transmisiune directă de Ja 
Ljubljana • 23,00 Telejurnalul de 
noapte $ 23,15 închiderea emisiu
nii programului I.

PROGRAMUL II
• 20.15 Deschiderea emsiunii. 

„Dans și romanțe* © 21,00 Rec
viem pentru „Flautul fermecat"
• 21,50 Film serial „Rîul întune
cat" (reluarea episodului IV)
• 22.20 închiderea emisiunii pro 
gramului II.



EE
Noul 

guvern
încheierea lucrărilor Congresului 

P. S .D. din R. F. a Germaniei

Franz Jonas l-a primit 
pe președintele

finlandez
Începînd de joi seara.

Finlanda are un nou gu
vern, după o criză minis
terială de șase săptămînk 

Noul prim-ministru, Teuvo 
Aura, membru al Partidului li
beral și primar al orașului Hel
sinki, care a fost însărcinat de 
șeful statului, Urho Kekkonen, să 
formeze un guvern interimar, a 
prezentat lista cabinetului său. 
In componența cabinetului Aura 
au intrat membri ai diferitelor 
partide politice, reprezentanți 
sindicali și ai unor organisme e- 
conomice. Astfel, vicepremier și 
ministru al finanțelor este P. He- 
temaeki, directorul Confedera
ției finlandeze a patronilor. Por
tofoliul comerțului și industriei 
îi revine lui O. Mattila, directo
rul general al companiei .,Val- 
met“ (societatea națională de 
metalurgie). Vaino Leskinen, fost 
ministru al comerțului și indus
triei în vechiul cabinet, devine 
ministru al afacerilor externe, iar 
Teemu Hiltunen, primarul ora
șului Lahti — ministru al afa
cerilor interne.

Noul cabinet înlocuiește coali
ția guvernamentală de stînga- 
centru, prezidată de Mauno 
Koivisto — destrămată la 3 apri
lie a.c., în urma alegerilor pai- 
lamentare.

cei

Expoziția

„România, ieri și

azi" în Finlanda

mai, în orașul fin- 
Vaasa a avut loc

„Ro-
La 13 

landez 
deschiderea expoziției ,,Ro- 
mânia ieri și azi", organizată 
de Asociația de prietenie 
Finlanda-România. w

Lauri Jarventaka,-primarul 
orașului, și dr. Mircea Bălă- 
nescu, ambasadorul României 
în Finlanda, au rostit scurte 
cuvîntări.

La vernisajul expoziției au 
participat reprezentanți ai 
Consiliului municipal și ai 
primăriei orașului, persona
lități culturale, ziariști și un 
numeros public.

Expoziția s-a bucurat de o 
frumoasă apreciere.

La Saarbriicken au luat sfîry 
șit joi lucrările Congresului 
Partidului Social-Democrat din 
R.F. a Germaniei. Congresul 
a constituit, după cum a- 
precia ziarul „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung", „cel 
mai pasionant și mai în
cordat congres de partid 
al sooial-democrațîlor vest- 
germani de Ia votarea progra
mului de la Bad Godesberg din 
toamna anului 1959“.

Un mare număr dintre
344 de delegați la congres au 
cerut în cursul dezbaterilor o 
reformă fiscală care să prevadă 
o reducere a impozitelor ps 
veniturile mici și mijlocii și a- 
plicarea de impozite progresive 
asupra veniturilor mari. Sub 
presiunea majorității delegații
lor și, în special, a reprezen
tanților organizațiilor de tineret 
ale partidului, congresul de la 
Saarbriicken a adoptat *o mo
țiune prin care a hotărît con
vocarea unui congres extraordi
nar în anul 1971 consacrat stu
dierii problemei reformei fis
cale.

Pornind de la disputa puter
nică ce a precedat această ho- 
tărîre și în care, în mai multe 
rînduri, au intervenit membrii 
conducerii partidului, în frunte 
cu președintele său, cancelarul 
Willy Brandt, ziarul „Neue Ruhr 
Zeitung" apreciază,printre altele, 
că, congresul de la Saarbriicken 
s-a caracterizat prin căutarea 
unui compromis între progra
mul de reforme fixat la con
gresul de la Bad Godesberg 
din 1959 și orientarea spre stin
gă, în special a tinerilor mem
bri de partid. Potrivit unor 

»calcul.e prudente, scrie ziarul 
citat, „se poate considera că, în 
prezent, aproape o treime din 
social-democrații vest-germani 
pot fi încadrați în aripa stingă 
a partidului care reprezintă 
concepția ----- *----“ °***
plan 
tern, 
de a 
buție 
nere „ ...,___ .,
nate -în țară și pînă la naționa
lizarea tuturor mijloacelor de 
producție".

în cadrul dezbaterilor au fost 
abordate și probleme legate de 
politica externă a partidului. 
Dacă cuvintele vicepreședinte
lui P.S.D.G., Herbert Wehner î 
„cimentarea confruntărilor 
tare este exact opusul a 
ce pe viitor este necesar 
gramului nostru ; cine se 
ne unor reglementări pe 
de acord cu vecinii noștri ră- 
săriteni, acela tergiversează 
pentru poporul nostru posibili
tatea reală de a participa ca 
partener egal în drepturi la e- 
fortul pentru o ordine de pace 
europeană" —- au fost acoperite 
de aplauzele unanime ale sălii, 
în schimb alte opinii au fost 
întîmpinate cu energice riposte.

Discuții aprinse au fost pur
tate în legătură cu poziția

P.S.D.G. față de intervenția a- 
mericană în Cambodgia și răz
boiul din Vietnam. în timp ce 
reprezentanții organizațiilor de 
tineret au cerut respingerea 
fermă a angajamentului S.U.A. 
în Asia de sud-est, unii condir- 
cători ai P.S.D.G., care au in
tervenit în mai multe rînduri, 
au încercat să evite formulări 
categorice.

în cuvîntul său la congres, 
cancelarul Willy Brandt a su
bliniat că Partidul social-demo
crat va rămîne fidel programu
lui de la Bad Godesberg din 
anul 1959, ducînd ceea ce el a 
numit o politică „de stabilitate 
în schimbare".

O.N.T. și al A.C.R.
Președintele Republicii Aus

tria, Franz Jonas, l-a primit vi
neri pe prof. Alexandru Sobaru, 
președintele Oficiului Național de 
Turism și al A.C.R., care face o 
vizită în Austria la invitația pre
ședintelui Automobil-clubului 
Austriac-O.A.M.T.C. în cursul în
trevederii au fost discutate o se
rie de aspecte privind dezvoltarea 
relațiilor turistice dintre România 
și Austria.

Ministrul comerțului exterior 
al României a sosit la Cairo

,.,.3 novatoare atît pe 
politic intern, cît și ex- 
începînd cu revendicarea 
se suspenda orice contri- 
la cheltuielile de întreți- 
a trupelor străine stațio-

mili- 
ceea 
pro- 
opu- 
bază

Ministrul comerțului exterior, 
Cornel Burtică, a sosit vineri la 
Cairo pentru a participa la festi
vitățile prilejuite de deschiderea 
Tîrgului internațional din capita
la ReDublicii Arabe Unite. Minis
trul ‘ r ... .român a fost primit de

Hassan Abbas Zaki, ministrul 
dustriei și comerțului exterior
R.A.U., de Mohamed Hamzawi, 
președintele comitetului de orga
nizare a Tîrgului, și de alte per
soane oficiale egiptene.

Evoluția situației din 
Asia de sud-est

Cinci baze americano-saigoneze 

sub tirul patrioților sud-

toare ale frontului, opunînd

vietnamezi

Agențiile de presă relatează că 
forțele patriotice din Vietnamul 
de Sud continuă atacurile împo
triva bazelor și pozițiilor strate
gice americano-saigoneze în sec
torul Da Nang, precum și în 
provincia septentrională Quang 
Tri. Comandamentul american a 
anunțat că cinci asemenea baze 
au fost bombardate de tirul ar
tileriei forțelor patriotice.

în același timp, avioane ameri
cane de tip „B-52" au efectuat 
mai multe raiduri de bombarda
ment în provincia Tay Ninh și în 
sectorul Pleiku din regiunea Pla- 
tourilor înalte, unde cu o zi îna
inte forțele patriotice au doborît 
un elicopter la bordul căruia se 
afla generalul John Dillard, co
mandantul forțelor de geniu ale 
S.U.A.

Forțele patriotice 

cambodgiene au luat inițiativa

Agențiile de presă relatează 
că forțele patriotice cambodgie
ne au luat inițiativa în operațiu
nile militare în mai multe sec-

REPROȘURILE „MICILOR ACȚIONARI *
în marele hol al impu

nătoarei clădiri roiau po
lițiștii. Cotrolul era 
strict. Poșetele doamne
lor erau cercetate cu a- 
tenție, ca și mapele cu 
acte ale bărbaților. Se 
dorea evitarea pătrunde
rii în sală a posesorilor 
de materiale explozive 
sau diverse obiecte... con
tondente.

Cei controlați cu atîta minu
țiozitate erau participantii la 
Adunarea acționarilor concer
nului aviatic United Aircraft A- 
viation, al patrulea mare pro
ducător de avioane din Statele 
Unite. Motivul pentru care fru
mosul sediu în stil maur al Di
recției lui U.A.C. din East Hart
ford (Connecticut) luase, potri
vit exprimării reporterilor lui 
NEW YORK TIMES, „aspectul 
unei instituții dintr-un oraș sub 
stare de asediu" ar putea fi de
finit, pe scurt, astfel : opoziția 
masei micilor acționari fată de 
angajarea firmei în livrările de 
armament pentru războiul din 
Vietnam. Rămîne să adăugăm 
că adunarea s-a transformat, 
potrivit descrierii cotidianului 
american citat „în cec mai fur
tunoasă reuniune anuală din 
istoria de 32 de ani a lui 
U.A.C." Consiliul de Adminis
trație a fost supus unui verita
bil baraj de întrebări și repro

șuri. O moțiune votata de 650 
-de acționari cere sâ nu fie re
înnoit contractul cu Pentagonul 
^pentru livrarea de elicoptere 
-de vînătoare care sînt folosite 
în acțiunile din Vietnam. „Nu 
dorim ca banii noștri sâ ajute 
la uciderea vietnamezilor și, de 
asemenea, nu dorim ca divi
dendele noastre sâ provină 
dintr-un război care dezonorea
ză America".

Reuniunea agitată de la East 
Hartford e departe de a con
stitui un fapt izolat. Numeroa
se alte adunări anuale ale ac
ționarilor unor societăți impli
cate în fabricarea de arma
ment sau echipament militar 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
asemănătoare, încordată, mar
cată de incidente.

• La adunarea acționarilor 
lui American Telephone and 
Telegraph Company, președin
tele Consiliului de Administra

ție, H. I. Ronnes a fost supus 
timp de aproape cinci ore unui 
potop de întrebări în legătură 
cu livrările de echipament elec
tronic pentru Pentagon. Peste 
400 de acționari au semnat un 
document în care cer să nu fie 
livrat echipament electronic 
pentru instalațiile militare din 
Vietnam. Sfîrșitul adunării a 
fost marcat printr-un miting de 
protest împotriva contractelor 
cu Pentagonul, miting desfășu
rat în parcul din fața marelui 
imobil administrativ al societă
ții din Cleveland și soldat prin 
ciocniri cu poliția.

• La adunarea acționarilor 
societății aviatice U.Ă.I., care 
fabrică elicopterele militare 
„Sikorski", s-a cerut anularea 
contractelor de livrare a ma
terialelor destinate frontului din 
Vietnam.

• La adunarea acționarilor

eing Honeywell. La acestea din 
urmă dezbaterile furtunoase 
din incinta sălilor de ședință 
s-au desfășurat paralel cu mi
tinguri și adunări de protest 
organizate în preajma sediilor 
societăților respective de „Stu
dent Mobilisation Comittee" 
(Comitetul de mobilizare stu
dențească), manifestări împo
triva războiului din Vietnam la 
care au luat parte mii de tineri.

Fenomenul n-a putut, desigur, 
să treacă neobservat. „Dacă în 
trecutul aoropiat — remarcă 
NEW YORK TIMES — adunări
le generale ale acționarilor e- 
rau dominate de problematica 
dividendelor și profiturilor, a- 
cum, ele au început să fie se
rios impregnate de probleme 
politice și sociale, prinzînd în 
obiectiv responsabilitatea poli
tică a concernelor... E simpto
matic că accentele cele mai cri
tice din masa micilor acționari 
se referă la livrările de arma-

Incidente după încheierea adunării acționarilor lui „Telephon 
and Telegraph Company" la Cleveland : „Nu dorim ca banii 

noștri să ajute la uciderea vietnamezilor..."

lui Aluminium Company of A- 
merica, sub presiunea întrebă
rilor imperative și a unei mo
țiuni a majorității acționarilor, 
Consiliul de Administrație a 
prezentat date privind livrările 
de material cu destinația Viet
nam. Tot sub presiunea unui 
mare număr de acționari, Con
siliul de Administrație a anun
țat că nu va reînnoi contractul 
cu Pentagonul pentru furniza
rea de substanțe defoliante.

Tulburări similare s-au sem
nalat și la adunările acționari
lor de la General Electric, Bo-

ment pentru Vietnam și, în ge
neral, la legătura dintre mari 
unități industriale și Pentagon".

Opoziția și protestul „masei 
micilor acționari" la care se re
feră NEW YORK TIMES și care 
nu doresc ca acțiunile și divi
dendele lor să fie pătate de 
sîngele vietnamezilor reflectă, 
o dată mai mult, starea de spi
rit a majorității opiniei publi
ce americane care revendică 
ferm încetarea intervenției mili
tare a Statelor Unite în Indo
china.

E. R.

in- 
al

, — - O
rezistență crescîndă în fața tru
pelor americano-saigoneze și a 
regimului de la Pnom Penh. Un 
purtător de cuvînt al autorități
lor de la Pnom Penh a anunțat 
că două batalioane de infan
terie ale trupelor guvernamen
tale sînt date dispărute în lup
tele care au loc în localitatea 
Suong, situată în reșiunea plan
tațiilor de heveas din provincia 
Kompong Cham. Se precizează, 
totodată, că în aceeași regiune 
forțele patriotice cambodgiene 
au reușit să cucerească orașul 
Tonle Bet. După aprecierea a- 
genției France Presse, presiuni
le forțelor patriotice asupra pro
vinciei Kompong Cham sînt deo
sebit de puternice.

APELUL PARTIDELOR COMU
NISTE DIN TARILE EUROPEI 

OCCIDENTALE
Delegații a 18 partide comu

niste din țările Europei occi
dentale s-au reunit vineri, la 
primăria orașului Ivry, într-o 
conferință consacrată „solidari
tății cu popoarele Indochinei în 
lupta împotriva agresiunii ame
ricane".

Conferința a fost organizată 
din inițiativa P.C. Francez și 
P.C. Italian.

La sfîrșitul lucrărilor, consfă
tuirea a adoptat un apel adre
sat partidelor comuniste și par
tidelor socialiste, organizațiilor 
muncitorești din Europa occi
dentală, tuturor oamenilor de 
bună credință, ' ___ 1
convingerile lor politice și reli
gioase, care vor să apere liber
tatea și pacea, de a sprijini 
cauza dreaptă a popoarelor din 
Indochina. De asemenea, a fost 
adresată o scrisoare Partidului

indiferent de

celor ce muncesc din Vietnam, 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de Sud, Frontu
lui Patriotic Laoțian și Frontu
lui Național Unit al Cambodgiei 
în care se exprimă solidaritatea 
cu lupta popoarelor din Indochi
na împotriva intervenției S.U.A.
. Suspendarea fondurilor 

destinate operațiunilor din 

Cambodgia cerută in Senatul 

american

în Senatul S.U.A. au început 
joi ample dezbateri în legătură 
cu politica dusă de Administra
ția Nixon în Asia de sud-est. 
Senatorii vor examina, printre 
altele, un proiect de rezoluție 
prezentat de John Sherman 
Cooper (republican) și Frank 
Church (democrat), care cere 
anularea tuturor fondurilor des
tinate finanțării operațiunilo*- 
militare întreprinse în prezent 
de trupele americane în Cam
bodgia. Senatorul Charles Percy 
a prezentat joi un alt proiect 
de rezoluție care stipulează că 
președintele țării nu are dreptul 
să trimită trupe în luptă fără 
aprobarea Congresului.

Tineretul Europei și țările 
în curs de dezvoltare

Convorbirile

sovieto-americane 

de la Viena
La sediul Ambasadei Statelor 

Unite din Viena a avut loc vi
neri o nouă întîlnire a delega
țiilor S.U.A. și Uniunii Sovietice 
participante la convorbirile cu 
privire la limitarea cursei înar
mărilor strategice. Următoarea 
întîlnire, cea de-a noua, va avea 
loc la 19 mai, la sediul Amba
sadei U.R.S.S.

• LA BUDAPESTA au înce
put convorbirile oficiale dintre 
ministrul afacerilor externe al 
R.P. Ungare, Janos Peter, și mi
nistrul afacerilor externe al 
Italiei, A Ido Moro, anunță a- 
genția M.T.I. In timpul primei 
întrevederi, cei doi miniștri au 
procedat la un schimb de pă
reri cu privire la securitatea 
europeană, situația din Orientul 
Apropiat și din Indochina.

Cel mai mare și cel mat vechi centru 
universitar al Suediei, Uppsala, a găzduit 
între 24—30 aprilie un seminar internațional 
cu o temă de mare actualitate : „Europa 
și țările în curs de dezvoltare". Organizat 
de Consiliul național al tineretului suedez 
în colaborare cu C.E.N.Y.C.. seminarul s-a 
bucurat de participarea a 46 de reprezen
tanți ai unor organizații de tineret din 18 
țări europene, printre care și România. Cu 
mult interes a fost privită prezența mai 
multor reprezentanți ai mișcărilor de elibe
rare națională din Africa.

Prilej de reafirmare a rolului major pe 
care tineretul din toate țările îl poate juca 
în rezolvarea problemelor importante cu 
care este confruntată contemporaneitatea, 
seminarul internațional de la Uppsala a be
neficiat de o structură organizatorică care 
a facilitat substanțial stabilirea de contacte 
între participant, o mai bună cunoaștere 
reciprocă a opiniilor.

Sistemul folosit a constat din alternarea 
unor prelegeri urmate de discuții (cîteva 
teme : „Situația in țările în curs de dezvol
tare", „Structura viitoare a ajutorului pen
tru dezvoltare și evaluarea sa", „Educația 
în aceste țări"), cu dezbateri în patru gru
pe de studii.

Prelegerile, discuțiile care au urmat, ca 
și „Work shops" — dezbaterile în cadrul 
grupelor de studiu — prin profunzimea lor 
au relevat, o dată în plus, activizarea po
litică a tineretului de azi, mai mult, trans
formările produse în conștiința sa. Desigur, 
participării largi la seminar i-a corespuns o 
varietate o opiniilor exprimate, o multitu
dine de interpretări ale temei abordate. 
Totuși, o serie de elemente comune, de ma
re importanță, au caracterizat marea majo
ritate a intervențiilor celor prezenți. Aș 
sublinia. în primul rînd, ideea unei respon
sabilități comune, a tuturor statelor, în do
meniul dezvoltării, idee care a revenit sub 
cele mai diverse forme, de-a lungul între
gului seminar. Evident, colaborarea econo
mică internațională nu se poate substitui 
efortului propriu al fiecărei țări. Totuși, da
toria comunității internaționale~ este de a 
asigura un cadru extern apt să faciliteze 
maxima eficiență a efortului fiecărei țări 
pe drumul dezvoltării. In acest sens mulți 
participanți (Kimmo Pulkkinen — Finlan
da, Cees Heenskerk — Olanda, Paul Hel
muth — Namibia, etc) au relevat importan
ța unor norme ale relațiilor internaționale 
care să garanteze fiecărui popor posibilita
tea de a-și construi viața potrivit propriilor 
concepții. în același timp, s-a amintit că. 
din nefericire, astăzi se înregistrează încă 
numeroase cazuri de practici imperialiste 
și neocolonialiste, de amestec în treburile 
interne ale unor țări, de condiționare a 
unor acorduri economice de clauze politice 
sau obligații militare, de folosire a forței.

Philip Maschke — Danemarca, Bjbrn 
Strauder — Suedia, Laevart — Belgia, pre
cum și alți participanți care au avut inter
venții vizînd starea actuală a comerțului

mondial, au arătat necesitatea eliminării 
discriminărilor de natură politică și a altor 
bariere artificiale care încă amputează ca
racterul său universal. Pe de altă parte, 
majoritatea participanților la seminarul de 
la Uppsala au relevat importanța creării 
unui mecanism comercial și financiar inter
național, echitabil, avîndu-se în vedere că 
actualul mecanism duce la anularea unei 
părți din efortul pe care țările în curs de 
dezvoltare îl fac pentru a recupera rămîne- 
rea în urmă. în acest sens a fost apreciată 
utilitatea unor acțiuni inițiate de O.N.U., în 
special activitatea U.N.C.T.A.D. Analizînd 
situația țărilor în curs de dezvoltare, repre
zentanții unor mișcări de eliberare din 
Africa au arătat, reflectînd de altfel opinia 
generală a participanților, că decalajul pe 
care sistemul colonialist l-a creat între di
ferite regiuni ale lumii se menține și— 
sub anumite aspecte — se adîncește chiar. 
Această situație încarcă cu o grea răspun
dere istorică fostele puteri coloniale. Pentru 
rezolvarea problemelor care privesc dezvol
tarea economică a regiunilor rămase în 
urmă este deosebit de importantă atingerea 
obiectivelor fixate pentru al doilea deceniu 
al Națiunilor Unite pentru dezvoltare, pa
ralel cu eliminarea unor practici neocolo
nialiste ce mai dăinuie încă. Poziția Româ
niei — care sprijină orice inițiativă de na
tură să promoveze schimburile internațio
nale in interesul dezvoltării, să contribuie 
la făurirea unui mecanism al relațiilor eco
nomice internaționale capabile să înlesneas
că fiecărui popor, marc sau mic, înfăptui
rea propriilor sale năzuințe de progres, în
tr-o lume a păcii — s-a bucurat de o apre
ciere unanimă.

Intr-una din pauzele dintre ședințele de 
lucru, am discutat cu reprezentantul Bel

giei, Laevart, despre resursele de care ome
nirea dispune pentru a pune capăt subdez
voltării. într-adevăr, cheltuielile mondiale 
destinate înarmării sînt azi de 50 de ori mai 
mari decît suma suplimentară necesară 
pentru finanțarea corespunzătoare a crește
rii economice în țările în curs de dezvol
tare. Dezarmarea generală ar da acestor 
resurse destinația lor rațională, ar pune 
capăt bolilor, foametei, ignoranței, lipsei de 
locuințe și mijloace de trai civilizat. Dezar
marea generală constituie,. de . fapt, calea 
radicală de ridicare a eficienței eforturilor 
spre progres și civilizație, calea care cores
punde cel mai bine intereselor omenirii, ofe
rind totodată o garanție materială a păcii, 
a eliminării totale a forței și a amenințării 
cu forța.

Seminarul internațional de la Uppsala, 
sub multiple forme, a relevat rolul deosebit 
al tineretului în rezolvarea complexei pro
bleme a eliminării decalajului existent în* 
tre țările dezvoltate și cele în curs de dez
voltare. Repfezentînd 54 Ia sută din popu
lația întregii lumi, tinerii — prin entuzias
mul și capacitatea lor de a-și canaliza efor
turile în direcții constructive — sînt un fac
tor important al acțiunii de înlăturare a 
subdezvoltării.

Intîlnirea de la Uppsala, prilej oportun 
și util de cunoaștere a opiniilor tinerilor 
din multe state ale Europei față de situația 
țărilor în curs de dezvoltare, a constituit 
o nouă dovadă că deosebirile de vederi nu 
reprezintă un impediment insurmontabil 
pentru un dialog multiplu, pentru o dezba
tere comună a problemelor care interesea
ză tînăra generație, atunci cînd primează 
spiritul de înțelegere și respectul reciproc.

IEREMIA CAZACU

Aspect din sala reuniunii
■a■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■

Ambasadorul itinerant al 
Finlandei în Europa, Ralph 
Erfckell, a purtat la Londra 
o serie . de discuții cu mai 
multe oficialități ale guver
nului britanic cu privire la 
convocarea unei conferințe 
general-europene asupra 
securității. Un purtător de 
cuvînt al Ministerului Aface
rilor Externe al Marii Brita
nii a precizat că a avut loc 
„un foarte fructuos schimb 
de păreri asupra acestei pro
bleme" și că guvernul brita
nic are o atitudine „poziti
vă și constructivă" față de 
conferința preconizată.

Astăzi încep alegerile generale 
în Republica Dominicană 

CEA MAI VIOLENTĂ CAMPANIE ELECTORALĂ 

DIN ISTORIA ȚĂRII

Campania electorală în vederea alegerilor generale programa
te la 16 mai în Republica Do minicană a luat sfîrșit joi.
Un număr de cinci partide au 

prezentat candidați la posturile de 
președinte și vicepreședinte, pre
cum și pentru cele 101 manda-

Echilibrul ecologic planetar 
este „în pericol"

Omul schimbă 
prin poluarea ape
lor maritime con
dițiile de viață ale 
Oceanului Planetar și 
„în comparație cu 
schimbările înregis
trate în cursul e- 
voluției filogenetiee, 
ființele vii din acest 
mediu nu au timpul 
necesar pentru a se 
adapta la noile cou- 
diții", se arată în ra
portul anual al pre
ședintelui Consiliului 
pentru cercetări ma
ritime din S.U.A. 
în consecință, se a- 
firmă în raport, echi
librul ecologic pla
netar, realizat în de

cursul unei evoluții 
care durează de pes
te trei miliarde de 
ani, este „în pericol". 
Oceanul Planetar a- 
coperă peste 70 la 
sută din suprafața 
Pămîntului și el con
stituie, totodată, cea 
mai mare „uzină" de 
oxigen, plantele ma
rine producînd prin 
fotosinteza peste 50 
la sută din oxigenul 
care face posibilă 
viața pe planeta 
noastră.

Poluarea Oceanului 
Planetar se face di
rect sau indirect, dar, 
spre deosebire de po
luarea atmosferei si a

apelor curgătoare, ea 
are efecte de lunga 
durată. Problema se 
pune cu o deosebită 
acuitate în ceea ce 
privește substanțele 
solide insolubile, 
provenite mai ales 
din reziduurile com
bustibililor utilizați 
de motoarele cu arde
re Intemft. Aceste 
substanțe vor pluti 
mii de ani în apele 
oceanelor înainte de 
a se sedimenta și a fi 
acoperite de alte 
substanțe care să le 
neutralizeze nocivita
tea.

te în Congres și 1 103 mandate 
în consiliile municipale. Se aș
teaptă ca aproximativ 1,5 mili
oane de cetățeni dominicani cu 
drept de vot să participe la aces
te alegeri, desfășurate pentru a 
patra oară într-o jumătate de se
col. La miezul nopții de joi 
spre vineri, controlul efectiv a- 
supra țării a trecut în atribuții
le comisiei electorale naționale, 
care răspunde de menținerea or
dinii și desfășurarea pașnică a 
alegerilor.

Scrutinul de la 16 mai a pri
lejuit cea mai violentă campa
nie electorală din istoria Repu
blicii Dominicane, în cursul că
reia au fost ucise aproximativ 60 
de persoane. Numai în ultimele 
10 zile și-au pierdut viața, în 
urma unor ciocniri și atentate. 17 
persoane. Pe străzile capitalei și 
ale orașelor din provincie patru
lează unități militare, iar școli
le au fost închise joi, urmînd să 
se redeschidă la 19 mai, Majori
tatea demonstrațiilor au fost în
dreptate împotriva' hotărîrii pre
ședintelui Joaquin Balaguer de 
a candida pentru un nou mandat 
prezidențial.

Membrii

A.E.L.S.
în favoarea 
liberalizării 
comerțului 

mondial
La Geneva au luat sfîrșit 

lucrările Consiliului Ministerial 
al Asociației Europene a Libe
rului Schimb (A.E.L.S.), orga
nism economic vest-european 
care grupează, Austria, Dane
marca, Elveția,_ Finlanda, Islan
da, Marea Britanie, Norvegia, 
Portugalia și Suedia. Partici- 
panții la dezbateri ah abordat 
probleme vizînd activitatea 
A.E.L.S., ca și aspecte ale lăr
girii Pieței comune și ale co
merțului internațional.

Participantii s-au exprimat 
în favoarea liberalizării comer
țului mondial, pe baza aplicării 
clauzei națiunii celei mai favo
rizate și s-au angajat să spri
jine activ negocierile din ca
drul G.A.T.T. pentru lichidarea 
obstacolelor din calea schimbu
rilor comerciale internaționale. 
Ei și-au manifestat totodată do
rința de a dezvolta schimbu
rile comerciale cu țările din. 
Estul Europei.
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e> LA 15 MAI, la Moscova au 

avut loc convorbiri între con
ducători de partid și de stat ai 
U.R.S.S. și R.D.G., anunță a- 
genția T.A.S.S. Din partea so
vietică, au participat Leonid 
Brejnev, Nikolai Podgornîi și 
Alexei Kosighin, iar din partea 
R.D.G. — Walter Ulbricht și 
Willi Stoph. Cele două părți au 
făcut un schimb de păreri asu
pra unor probleme legate de 
lărgirea și adîncirea colaborării 
dintre U.R.S.S. și R.D.G., pre
cum și a unor probleme interna
ționale actuale, inclusiv cele ale 
securității europene.

U THANT l-A URAT SUCCES 
LUI THOR HEYERDAHL

• „ÎN CAZUL în care condi
țiile meteorologice vor rămîne 
favorabile, marea aventură a 
lui „Ra-II" — traversarea Ocea
nului Atlantic — va începe du
minică la ora 8" — a anunțat

cunoscutul navigator norvegian 
Thor Heyerdahl. Ambarcațiunea 
construită din papirus cu care 
Heyerdahl va încerca să de
monstreze că a existat o le
gătură maritimă în antichitate 
între populația din zona Marii 
Mediterane și cea a Americii 
de Sud, este în prezent gata de 
start în portul marocan Safi. 
Medicii care i-au examinat pe 
cei opt membri ai echipajului 
au apreciat că ei sînt perfect 
sănătoși și capabili să suporte 
dificultățile unei asemenea călă
torii.

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a adresat o scrisoare 
lui Thor Heyerdahl în care i-a 
urat reușită deplină.

O MINISTRUL afacerilor ex
terne sl Canadei, Mitchel Sharp, 
va face o vizită oficială în Iu
goslavia între 28 mai și 1 iunie, 
la invitația secretarului de stat 
pentru afacerile externe, Mirko

Tepavaț, anunță agenția Ta- 
niug.

TULBURĂRI ÎNTR-UN STAT 
INDIAN

• ÎN STATUL INDIAN Ma
harashtra au continuat inciden
tele între comunitățile religioase 
hindusă și musulmană. Cele 
mai violente ciocniri s-au înre
gistrat în localitatea Thana, si
tuată la 30 de kilometri nord de 
Bombay. în cursul incidentelor, 
adevărate lupte de stradă, după 
cum relatează agențiile de pre
să, au intervenit unități ale for
țelor de poliție. Bilanțul neofi
cial al celor uciși se ridică la 
126, dar se afirmă că numărul 
victimelor este mult mai mare. 
Autoritățile locale au luat mă
suri severe de restabilire a or
dinii, printre care impunerea 
restricțiilor de circulație și in
terzicerea oricăror reuniuni

• POTRIVIT informațiilor a- 
părute în presa internațională, 
Manolis Clezos, membru al Se
cretariatului Comitetului Execu
tiv E.D.A. și fost deputat E.D.A., 
a declarat greva foamei pe o du
rată de șapte zile, în semn de 
protest împotriva detențiunii ile
gale la care sînt supuși de trei 
ani de zile numeroși democrați 
greci.

• LA TOKIO s-a deschis vi
neri o expoziție cuprinzînd un 
larg sortiment de mărfuri pro
duse în Republica Populară De
mocrată Coreeană.

• SOLICITAT să-și spună 
părerea în cadrul unei confe
rințe de presă despre recentele 
contacte dintre guvernul de la 
Bonn și unele guverne din ță
rile Europei răsăritene, cance
larul federal al Austriei, Bruno 
Kreisky, a subliniat că din 
punctul de vedere al Austriei 
neutre, politica de destindere 
este esențială și că trebuie exa
minate și salutate toate efortu
rile consacrate exploatării po
sibilităților în această direcție.
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