
VOM SMULGE PĂMÎNTULUI TOT CE POATE
OFERI, VOM EXECUTA EXEMPLAR LUCRĂRILE

DE ÎNTREȚINERE Șl RECOLTARE!
Din județele țării continuă să sosească răspunsuri la chema-

rea țăranilor cooperatori din Teleorman de a spori producția agri-
colă și de a vinde statului, peste plan, cît mai multe produse agroali- 
mentare. In pag. a V-a, telegrame adresate Comitetului Central al
Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceausescu.

Proletari din

în pag. 2
25 iunie—Ziua 

grănicerilor
INIMI CUTE-

ZATOARE

UN MILION
DE COSINZENE

— însemnări de la Expo

flora 1970 -

toate țările, uniți-vă!

ÎNTÎLNIREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

cu conducerea Uniunii arhitecților
și cadre de răspundere din domeniul

proiectării și sistematizării
La întîlnire au participat to

varășii Emil Drăgănescu, Ma
nea Mănescu, Leonte Răutu, 
Petre Blajovici.

Au fost dezbătute unele as
pecte privind activitatea arhi
tecților și a Uniunii arhitec- 
ților în realizarea programu
lui de construcții, de urbani
zare și sistematizare ce se în-

rientarea activității arhitecți- 
lor în spiritul unei mai înalte 
eficiențe economice în proiec
tarea construcțiilor de locu
ințe, social-culturale și indus
triale, realizarea unei sistema
tizări științifice a localităților, 
mai buna pregătire și reparti
zare pe teritoriul țării a ca
drelor din acest sector.

făptuiește în țara noastră și 
s-au discutat probleme legate 
de pregătirea Conferinței pe 
țară a arhitecților.

în încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut o 
seamă de recomandări privind 
creșterea rolului Uniunii arhi
tecților în opera de construcție 
socialistă din țara noastră, o-

Miercuri după-amiază, tova
rășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întâlnit, într-o consfătuire de 
lucru, cu membri ai Comite
tului. Uniunii arhitecților. cu 
reprezentanți ai filialelor și ai 
cercurilor Uniunii arhitecților, 
directori de institute de pro
iectare și ai Direcțiilor de 
sistematizare, arhitectură, pro
iectare și construcții județene.

cu

' MARE ÎN SALOPETĂ

M ARI ETA VIDRAȘCU
LUCREȚIA LUSTIG

Școlărește, așa cum își ierarhi
zează disciplinele de studiu în

VERA CAPCALO, 
elevă în clasa a Xll-a D, liceul 

nr. 25.

IULIU FEJEȘ, 
președintele Biroului de Tu

rism pentru Tineret

(Continuare în pag. a Vl-a)
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Cooperativa agricolă de pro

ducție din Teiuș. Brigada de 

cîmp, condusă de Ana Cris- 

tea, lucrează la pUvitul 

griului

*1

jrv e aproape două săptămîni cataloagele au
U trecut la arhivă. De cîteva zile serbările 

au încheiat oficial anul școlar. Și totuși, la 
primele ore ale dimineții școlile cunosc animația 
zilelor de curs. Elevii se adună pe vechile lor co
lective, profesorii sînt și ei prezenți. Numai că a- 
cum clasa se numește brigadă, dirigintele — coman
dant — secondat de un comandant elev, unifor
mei i-a luat loc haina de lucru, elevul se numește 
brigadier, nota e nvrma făcută. Dar atmosfera 
e cea specifică lumii școlare.

I-am văzut în prima zi de muncă. Veniseră să 
lucreze „în folosul țării", cum s-au exprimat

ei, pe baza unui angajament luat în zilele grele» 
de care nu s-au dezis, deși de atunci trecuse o 
lună și lucrurile intraseră oarecum în matca lor. 
Atunci, în prima zi, un ochi expert observa că 
brigadierii noștri se cam grozăvesc, făcînd pe vi
tejii. N-ar fi spus pentru nimic în lume că le-a 
venit greu să stea ceasuri întregi în cimp des
chis, sub arșița soarelui, că mîinile s-au bășicat, 
că a apărut febra mușchiulară. După două, trei 
zile, i-am înțeles de ce nu s-au „trădat" •—• a 
apărut obișnuința. Acum, la mai mult de o săp- 
tămînă de muncă, au meserii noi pe care și le 
afișează cu aplomb.

CONSTANTIN MIRCEA, 
elev în clasa a X-a B, liceul 

nr. 25

HAR ANA,
elevă în clasa a Xll-a D, liceul 

nr. 25.

Vizita președintelui Consiliului

DE 300 OOO DE ORI
„PREZENT“

IN CATALOGUL
PRIMEI SAPTAMINI:

ORE SI LEI

CUM SE FOLOSEȘTE BAZA 
MATERIALĂ A CULTURII

0 MENTALITATE

bază materială destinată culturii 
de masă decît municipiul Hu
nedoara. Acesta dispune de 
două mari cluburi și o impună
toare casă de cultură cărora li 
se' adaugă o sumedenie de alte 
săli disparate, — numai la cele 
două mari întreprinderi : Com
binatul siderurgic și între
prinderea dc construcții side
rurgice numărul lor ajunge la 
50 — capabile să asigure pre- 
mizele unei activități cultural- 
artistice permanente și de înaltă 
ținută.

„mai importante" și „mai puțin 
importante44 și aici, la muncă, a- 
par niște vanități. E mai impor
tant să lucrezi în locurile care au 
avut de suferit, acolo unde se 
reconstruiește decît să prășești 
sfecla, bunăoară. E mai impor-

>s plăcere. Dovada ? Ne-o oferă 
catalogul primei săptămîni.

In dreptul a 1 000 de elevi din 
județul Hunedoara catalogul con
semnează-

La blocul P 1 din Deva, 300 de 
elevi ai Liceului industrial de 
construcții din oraș au raportat 
conducerii șantierului încă de 
vineri seara, terminarea zidăriei

tant să lucrezi la drumuri decît 
să fii într-o tabără de cules 
plante medicinale. Să nu-i cer
tăm penr.ru asta. Pentru că, la 
urma urmelor, esențial este că 
muncesc, că muncesc bine, cu

sprijinul corespondenților 
ziarului

(Continuare in pas. a IV-a)

HAMBURG 24 — Trimișii 
speciali Agerpres, Mircea 
Moarcăș și Constantin Varva
ra, . transmit : In continuarea 
Vizitei in R? F. a Germaniei, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialis
te România, Ion Gheorghe 
Maurer, a părăsit miercuri di
mineața Bonn-ul, plecînd spre 
Hamburg, prima etapă a unei 
călătorii de trei zile în țară.

La aeroportul Bonn-Koln, 
Ion Gheorghe Maurer a fost 
condus de cancelarul federal 
Willy Brandt. în prezența 
persoanelor oficiale române și 
a unor oficialități vest-germa- 
ne, cei doi șefi de guvern și-au 
luat un cordial rămas bun.

In călătoria prin țară, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri este însoțit de ambasa
dorul R.F. a Germaniei la 
București, Erich Stratling, și 
de ambasadorul României la 
Bonn, Constantin Oancea, 
precum și de ministrul pleni
potențiar dr. Ulrich von Rham, 
director adjunct al Protoco
lului din Ministerul Afaceri
lor Externe vest-german.

La amiază' avionul oficial 
a aterizat la Hamburg, impor
tant centru economic, cultural 
și universitar al R.F.G., cu bo
gat trecut istoric, numărînd 
astăzi peste două milioane de 
locuitori. Hamburgul este el 
singur un land al R. F. a Ger
maniei, condus de un senat.

Numeroși reprezentanți ai 
conducerii landului și munici
palității Hamburgului au ve
nit în întîmpinare la aeroport, 

era pavoazat festiv cu

drapelele celor două state. 
După salutul călduros de bun 
sosit adresat președintelui 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, de către 
prof. dr. Herbert Weichmann, 
președintele Senatului și pri
mar al orașului, oaspetele ro-

mân și persoanele care îl în
soțesc au străbătut arterele 
principale ale orașului, coloa
na mașinilor oficiale îndrep- 
tîndu-se spre hotelul „Atlan- 
tik“. La prînz, președintele

Din capul locului se impune 
precizarea că fiecare din cele 
trei instituții are un alt stăpîn. 
Clubul „Constructorul" : este 
subordonat I.C.S.H., „Siderur- 
gistul" — celui de la C.S.H., iar 
casa de cultură aparține Comi
tetului pentru cultură și artă. 
Ele au în vedere doar sarcinile 
și obiectivele întreprinderilor 
de care depind, ignorîndu-se 
unș pe alta, parcă nici n-ar 
exista în același oraș. Călăuzită 
de o asemenea concepție fiecare 
se străduiește să dispună de tot 
ce este necesar pentru a desfă
șura o activitate independentă și 
a nu apela. în nici un fel la 
sprijinul celeilalte.. „Siderurgis
tul" posedă formațiile sale cu 
care celebrează diferite eveni
mente, Casa de cultură are for
mațiile ei diferite, iar „Con
structorul" nu se lasă, nici el, 
mai prejos. Nu e de mirare, 
deci, dacă la fiecare întâlnești 
cîte un taraf, formație de dan
suri sau de muzică ușoară, deși

în al doilea rînd : cu excepția 
casei de cultură Ia cluburi nu 
au acces decît salariații între
prinderilor respective. Pentru 
restul localnicilor ușile sînt 
bine ferecate. Degeaba încearcă
cineva să demonstreze că, în- 
trucît locuiește în apropiere, ar 
fi stupid să se deplaseze pentru 
a viziona la televizor pînă la 
celălalt capăt al orașului ! Insis
tențele sînt inutile.

în al treilea rînd : dorința de 
a poseda cluburi s-a extins ca 
o molimă. I.G.C.L.-ul vrea și el 
un club. I.R.T.A. și T.A.P.L.-ul 
de asemenea. Adică... fiecare 
vrea Tamisa lui ! Dacă privim 
prin această prismă deformată 
fiecare cerere devine justificată 
căci, practic, cluburile existente 
în oraș sînt inexistente pentru 
instituțiile ce solicită cluburi 
proprii.

Dispersarea forțelor și a valo
rilor materiale, nesincronizarea 
activității și a intențiilor, are 
drept efect șablonizarea manifes
tărilor culturale, uniformizarea 
lor. La fiecare așezământ întâl
nești, în mare, aceleași simpo
zioane și conferințe, aceleași 
cercuri și formații artistice care 
se concurează inutil și-și pro
voacă parcă intenționat greu
tăți pentru a le pune într-o lu
mină nefavorabilă pe celelalte. 
Cazuri de acest gen sînt foarte 
frecvente. Iată două : directorul 
clubului „Siderurgistul" a inter
zis unui tînăr solist de muzică 
populară să evolueze într-un

AL. BALGRĂDEAN

(Continuare în pag. a IV-a)

LA TEMPERA

Anotimpul cald și-a reintrat, pe deplin, în drepturi. Ca tot
deauna, el coincide cu perioada vacanțelor noastre, a conce
diilor, a unui mai mare volum de „timp liber*', pe care fiecare 
ni-1 dorim folosit cit mai plăcut, mai variat, mai util. Printre 
alte activități specifice tineretului — raportate la această 
rezervă de timp — turismul se înscrie cu precădere. Am so
licitat, în consecință, președintelui Biroului de Turism pentru 
Tineret un scurt interviu privind preocupările B.T.T. în 
această perioadă.

— V-am ruga, tovarășe pre
ședinte, să oferiți mai întîi citito
rilor noștri cîteva detalii în legă
tură cu modul în care a fost 
luat startul în acest sezon.

— Activitățile turistice de ti
neret, organizate de B.T.T., de 
către agențiile sale și sectoarele 
specializate din cadrul comitete
lor județene, municipale și orășe
nești ale U.T.C., se desfășoară 
din plin. Au fost luate toate mă-

surile, s-a făcut tot ceea ce era 
necesar pentru ca programul de 
activități (publicat în cele două 
broșuri) să se realizeze în cele 
mai bune condițiuni. Angajamen
tul nostru față de colectivele de 
tineri, de organizațiile U.T.C. se

Interviu consemnat de
i. andreitA

(Continuare în pag. a ll-a)

într-una din zilele trecute — poate chiar în cea mai 
frumoasă dintre ele — am făcut o călătorie în afara Ca
pitalei. Am luat deci, cum se spune în grai reportericesc, 
un scurt contact cu terenul. Ah 1 Ce bine ar fi dacă scrii
torii (și printre ei și eu) am mai părăsi din cînd în cînd, 
și nu numai pentru o zi și-o noapte cele patru ziduri în
tre care, aplecați asupra mesei de lucru, umpleam, una 
după alta, pagini albe. Scriem, cei mai multi și mai har
nici dintre noi, pentru oameni și despre oameni.

Nu știu cum li se întîmplă altora, dar mie, mai ales de 
la un timp, mi s-a făcut grozav de dor de oameni. Poate 
pentru că am scăpat în oarecare măsură de povara a- 
mintirilor, ori poote pentru că încerc să deslușesc pen
tru cititorii mei, pentru eroii mei din lucrările pe care le 
pregătesc și, în primul rînd, pentru mine însumi unele 
dintre cele mai fierbinți probleme ale actualității. Se pot 
oare scrie cărți care să reflecteze realitățile zilelor noas
tre fără ca scriitorii să cunoască în profunzime aceste 
realități și oamenii care au făurit aceste lealități ? Per
sonal cred că nu. Dar despre aceasta s-a discutat înde
lung și, fără îndoială, se va mai discuta.

Am străbătut cîteva sate. Prin unele am trecut cu gra
ba călătorului ostenit, în altele m-am oprit pentru un 
plăcut schimb de vorbe cu vechi prieteni și cu mai noi 
cunoscuți. N-am să mă apuc să povestesc aici totul. Mă 
voi mărgini la mai puțin.

Oamenii cu care vorbeam aveau gîndul la regiunile 
sinistrate. „Am dat tot ce puteam să dăm. Am dat chiar 
mai mult decît puteam să dăm. Vom mai da. S-ar putea 
ca într-o zi să dea și peste noi o nenorocire". „Noi cei 
pe care nu ne-a lovit direct catastrofa, vom munci mai 
mult, vom ajuta să se împlinească planul". Vorbele erau 
simple, calde, și veneau pe buzele celor ce le rosteau 
tocmai din inimă.

Cerul era albastru, ca un uriaș lan de in înflorit. Văz
duhul era proaspăt și pur, sătenii și sătencele, bine îm- 
brăcați, curți-le curate, casele spoite și vopsite proaspăt, 
de o parte și de alta a șoselei asfaltate se înșiruiau 
steble de flori. Am avut slăbiciunea de a mă gîndi o 
singură clipă la satul și la oamenii copilăriei mele. Altă 
lume trăiește astăzi pe meleagurile țării românești și alt
fel trăiește.

Am întîlnit nunți și mi-a plăcut să văd că obiceiurile 
din bătrîni se păstrează. Mi-a plăcut să aud chiuituri 
vechi și vechi cîntece pe care le uitasem. Mi-a plăcut, mai 
ales, să văd copiii care ieșeau din localurile școlilor cu co
roane de flori pe cap, cu cravate roșii la gît, purtînd 
straie curate și avînd obrajii bucălați, sănătoși și frumoși. 
Și iarăși m-am gîndit o clipă (din slăbiciune, desigur) la 
școlile noastre de odinioară, biete colibe acoperite în 
unele locuri cu paie și iarăși m-am gîndit la școlarii 
noștri de odinioară... Nu. Nu mai vreau. Trebuie să alung 
din mintea mea vechile imagini. Pentru totdeauna tre
buie să le alung. Se sărbătorise sfîrșitul unui an școlar.

Copiii și copilandrii aceștia curat îmbrăcați și bine hră
niți, care poartă astăzi cravate roșii la gît, vor fi cetățe
nii noștri de mîine. Ei vor munci pentru această țară, ei 
vor fi poporul nostru de mîine, ei vor înfrumuseța Româ
nia socialistă și ei o vor duce spre comunism, pe cul
mile cele mai înalte ale civilizației și culturii, spre bună
stare, spre fericire. Ce facem noi pentru acești copii și 
copilandri ? Ce facem noi cu acești copii, cu acești co
pilandri ? Cum îi pregătim ?

Lumea de mîine, — chiar dacă ea va izbuti să elimine 
din viața popoarelor războiul, și eu cred că va izbuti, — 
va rămîne mai departe o lume crîncenă, o lume a con
curenței cu „cine știe mai mult, cine produce mărfuri 
mai bune și mai ieftine, cine dă naștere la mai multe 
bunuri în domeniul științelor, al tehnicii, al antelor, al 
culturii".

(Continuare în pag. a IV-a)

penr.ru


„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2 ACTUALITATEA PENTRU TINERET JOI 25 IUNIE 1970

25 iunie —Ziua grănicerilor

im 
cuieza- 
JOARE

Flori felurite, multicolore, 
împodobesc an de an, la 
25 iunie, așezările grăni

cerești, Flori aduse de membrii 
gărzilor patriotice și ai grupelor 
de sprijin, de uteciști și pionieri, 
flori dăruite militarilor de la ho
tarele patriei. In acest frumos 
gest sînt condensate stima și pre
țuirea pe care oamenii muncii, 
întregul nostru popor le acordă 
grănicerilor de ziua lor.

Ca în toți ostașii armatei 
populare, tara are deplină încre
dere tn străiuitorH fruntariilor ei. 
La rindul lor, ostașii cu petlițe 
de culoarea ierbii răsplătesc a- 
ceastă încredere cu fapte demne 
de cronică. Unele ne sînt încă 
proaspete în memorie și vorbesc 
de actele eroice ale grănicerilor 
care, alături de oamenii muncii, 
de militarii celorlalte arme au 
participat activ la dramatica în
cleștare de pe frontul apelor re
vărsate. Faptele lor au pus încă 
o dată în lumină înaltele trăsă
turi morale ce definesc profilul 
ostașului de azi al României so
cialiste, trăsăturile proprii contin
gentelor crescute și educate de 
gloriosul pariid al comuniștilor,

M-am aflat, zile de-a rindul, 
printre grăniceri, în perioada bă
tăliei cu urgia puhoaielor.- I-am 
admirat nu numai pentru curajul 
și bărbăția cu care au înfruntat 
stihiile naturii, ci și pentru mo
dul exemplar în care și-au înde
plinit misiunile de pază. După 
orele de luptă cu apele înverșu

nate, luptă în care au reușit să 
salveze bătrini, femei, copii, pre
cum și numeroase valori mate
riale, ei plecau la cealaltă dato
rie, la întîia lor datorie, respec
tând neabătut ordinul comandan
tului.

...Despre vrednicia ostașilor a- 
cestui așezări grănicerești, în 
care am poposit, vorbesc atît 
titlul de „Subunitate de frunte", 
dobîndit anul trecut, cît și Di
ploma de onoare luminată de co
mitetul județean U.T.C. pentru 
rezultate bune și foarte bune ob
ținute de militarii pichetului în 
pregătirea de luptă și politică.

— Acum, mi se destăinuia co
mandantul subunității, sergentul 
major Gheorghe Anițoaie, depu
nem toate eforturile pentru ca 
pichetul să dobîndească și în a- 
cest an titlul de fiunie. Avem ti
neri bine pregătiri, cutezători. 
Unul dintre aceștia este și frun
tașul Aurel Matei, despre care aș 
vrea să vă relatez un fapt, Intr-o 
după amiază a descoperit niște 
urme pe fîșia de control. Desci- 
frînd sensul lor, a dedus încotro 
s-a îndreptat ..necunoscutul". A 
alergat pe o potecă anume știu
tă de el, ștfâdțătînd într-un timp

TURISMUL 
DE TINERET

record o distanță de peste 4 km., 
pînă la adîncitwa de sub mal, un 
loc cu sălcii pletoase și stufăriș. 
Deși era greu de observat ceva 
intr-o astfel de vegetație abun
dentă, examinînd atent locul un 
amănunt i s-a părut suspect: o 
trestie riătea nemișcată, deși vîn- 
tul batea destul de tare. S-a stre
curat abil pe o salcie încovoiată 
și a smuls trestia misterioasă, 
care s-a dovedit a fi, de fapt, un 
tub subțire, din material nlastic, 
de culoarea trestiei, prin care 
respirase necunoscutul „musafir" 
subacvdtiț.., ca*e a fost apoi imo
bilizat și reținut.

Pentru o asemenea acțiune, 
însă, fruntașul Matei a trebuit 
să facă dovada unei sume de ca
lități pe care el, alături de cei
lalți grăniceri ai patriei — prin
tre care aș vi ea să amintesc aici 
pe caporalul Gheorghe Filip, 
fruntașul Ion Pușcaș, soldatul Va- 
sile Niță, întîlriti recent în călă
toriile mele printre militari — și 
le formează în exercițiile și apli
cațiile tactice, în îndeplinirea ri
guroasă a programelor de pregă
tire de luptă și politică.

Indiferent dacă hotarul urcă 
spinări de munte, străbate timpii 
sau se însoțesc cu ape, pretutin
deni, în fiecare foișor și lingă fie
care bornăd oshșiUgrăniceri in- 
coti joară patria cu un brîu de 
inimi fierbinți și cutezătoare.

GHEORGHECUMPĂTĂ

• TREI SĂPTĂMÎNI DE 
CONFRUNTARE... au tre
buit să străbată membrii for
mațiilor teatrului amator șco
lar din județul Hunedoara, în 
cadrul unui festival care a o- 
ferit numeroase posibilități 
de afirmare participanților. 
Juriul a apreciat drept cea 
mai bună formație pe aceea a 
Liceului teoretic din Petro
șani, care a prezentat piesa 
„Nota 10 la purtare". (loan 
Vlad).

• „NOUTĂȚI PE PLAN 
MONDIAL TN PRELUCRA
REA METALELOR” este 
tema simpozionului organizat 
de Comitetul județean Cluj 
al U.T.C., Consiliul județean 
al sindicatelor și Institutul 
politehnic din localitate. Ac
țiunea s-a bucurat de parti
ciparea unor personalități bi
necunoscute în domeniul teh
nicii — printre care prof. dr. 
ing. Ioan Lăzărescu, conf, 
ing. Andrei Albu, ing. Paul 
Lazăr, cercetător, ing. Gra- 
țian Stețiu, șef de lucrări — 
a evidențiat cîteva comuni
cări deosebit de apreciate de 
un auditoriu exigent, format 
din ingineri, tehnicieni; mun
citori cu înaltă calificare, din 
întreprinderile și uzinele con
structoare de mașini ale jude
țului. (loan Andrasoni).

• VACANȚA MARE ÎN
SALOPETĂ... a fost decreta
tă și în județul Vflcea. Aceas
ta înseamnă 8 șantiere ale 
j________________

INIȚIATIVA 
LA ZI

!
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Sfîrșitul unui an șco
lar marchează, pentru 
o anumită categorie 
de elevi — cei din ul
timul an — trecerea 
îțitr-o nouă etapă, a- 
ceea a intrării lor în 
producție. Absolvenți
lor li se oferă acum 
prilejul de a aplica în 
mod creator, în practi
că. cunoștințele dobîn- 
dite de-a lungul proce
sului de instruire, li 
se înlesnesc condiții 
de a se integra 
plenar efortului una
nim. Semnificația ma
joră a unui asemenea 
eveniment am desci
frat-o încă o dată în 
seara zilei de marți, 23

— 146 DE PROASPEȚI OPERATORI 
CHIMIȘTI SI LABORANȚI BRAILENI ÎȘI 
MANIFESTA DORINȚA DE-A SE IN
TEGRA CIT MAI CURTND SI DEPLIN 

IN PRODUCȚIE —

iunie, la Brăila, asis- 
tînd la întîlnirea — or
ganizată de către Co
mitetul municipal al 
U. T. C. — dintre 
noua promoție de 
absolvenți ai Grupu
lui școlar-chimic cu 
viitorii tovarăși de 
muncă din cele două 
mari unități : Combi
natul de celuloză și 
hîrtie și Combinatul

pentru fibre artificia
le. în mod deosebit, la 
întîlnire a luat parte și 
promoția de anul tre
cut a școlii, care a 
împărtășii proaspeților 
absolvenți aspecte din 
experiența acumulată 
în decursul unui an de 
activitate în producție. 
Cu acest prilej, cei 146 
de absolvenți și-au

ihanifestat dorința de-a 
se integra cit mai cu- 
rînd și deplin în pro
cesul de producție, de
ciși să obțină rezultate 
meritorii, înțelegînd să 
răsplătească astfel gri
ja și eforturile pe care 
statul nostru le-a de
pus pentru pregătirea 
lor.

In încheierea acestei 
interesante întîlniri, 
viitorii operatori chi- 
miști și laboranți ai ce
lor două combinate 
brăilene au asistat, 
împreună cu tovarășii 
lor de muncă, la un 
spectacol de teatru.

I. BELCIUGAN
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(Urmare din pag. I) 

înfăptuiește ritmic, etapă cu e- 
tapă. Astfel, la 5 iunie și-ă în
ceput activitatea Complexul ju
ristic pentru tineret de la Costi- 
nești. în prezent, pe această fîșie 
de litoral își petrec zile de o- 
dihnă peste 1000 de tineri ro
mâni și străini. S-au deschis și 
taberele de la Timiș si Izvorul 
Mureșului. Ieri au pornit primele 
grupuri în Deltă. Tot în această 
săptămînă iau startul excursiile 
tematice, circuitele României — 
zona sud-vestică. La sfîrșitul lu
nii vor fi declanșate excursiile 
montane. în primele zile din 
iulie își va deschide porțile și 
tabăra de la Padiș, în splendidul 
decor al munților Apuseni. Se 
desfășoară, conform programului 
cunoscut, acțiunile turistice ex
terne, atît în ceea ce privește 
sosirea oaspeților, cît și plecarea 
în străinătate a grupurilor de ti
neri români. în același timp, a- 
gențiile noastre din București, 
Brașov și Constanța, sectoarele 
de turism din cadrul comitetelor 
județene ale U.T.C. își desfă
șoară propria activitate, prevă
zută în programele lor, axată în 
mod deosebit pe acțiuni locale, 
drumeții, excursii la sfîrșit de 
săptămînă. Aș vrea să mai reți
neți că baza materială proprie 
este deja pregătită pentru între
gul sezon, ca și bazele oferite de 
Ministerul Învățămîntului și alți 
factori cu care colaborăm.

— V-ați referit cu precădere 
la excursii și tabere ; ce ne pu
teți spune despre alte aspecte 
ale activității turistice, acțiuni 
ce urmează a fi realizate de ti
neri în acest interval de timp ?

— Un accent deosebit se pune 
pe diversificarea activității cercu
rilor de turism la nivelul organi
zațiilor U.T.C. Să nu uităm că 
aceasta este perioada vacanței e- 
levilor și studenților. Pentru aceș
tia, pentru toți ceilalți tineri, 
cercurile de turism își vor inten
sifica activitatea, antrenîndu-i la 
aețiuni complexe, drumeții și ex
cursii, combinate cu activități 
sportive, cultural-educative. De 
asemenea, în cadru) a numeroase 
județe tinerii au luat inițiativa 
re marcării unor trasee, amena
jării — în zonele de mare in
teres turistic — de baze simple, 
refugii. In unele județe vor fi or
ganizate tabere de pregătire și 
schimb de experiență pentru pre
ședinții cercurilor turistice. Ne 
îngrijim ca programul acestor 
tabere, atît teoretic, cît, mai a- 
les, practic, aplicativ, să înles
nească circulția experienței bune, 
să consolideze cuantumul de cu
noștințe și deprinderi necesar e- 
xigentei viitoarelor noastre ac
țiuni.

— Reținem că la b’lanțul anu
lui trecut s-au r»**«tat și unele

greutăți, au fost înregistrate și 
neajunsuri. Cum întrevedeți dv. 
acest aspect Ia bilanțul actualu
lui sezon ?

— Este vorba de o dublă si
tuație : mai întîi, conlucrarea în
tre factorii noștri, cu răspunderi 
precise în realizarea turismului de 
tineret și apoj, colaborarea, din
tre noi și factorii — i-aș numi 
„externi” — care ne oferă sprjin. 
În ceea ce ne privește, ne-am 
preocupat de o mai bună, mai 
disciplinată îndeplinire a măsu
rilor organizatorice. Anul trecut 
s-au întîmplat cazuri de neres- 
pectare a datelor unor excursii, 
de neasigurarea unor servicii (ca
zare, masă etc.). Aceste neajun
suri s-au datorat în principal 
faptului că unele grupuri au por
nit la drum fără a se asigura îrt 
prealabil legăturile necesare pe 
traseu. în întîlnirile noastre. în 
instruirile cu factorii responsabili 
de la fiecare nivel am dezbătut 
aceste probleme, am luat măsuri 
pentru evitarea lor. Ne-am pre
ocupat, totodată, ca ghizii și cei
lalți factori să dea dovadă de 
mai multă solicitudine, ca peste 
tot, pe unde trec, grupurile de 
tineri să fie întîmpinate de gazde 
ospitaliere, dornice să le arate tot 
ce e mai frumos în județul res
pectiv. în cealaltă privință spe
răm, dorim ca colaboratorii noș
tri — consilii populare, instituții 
de învățărnînt, întreprinderi de 
transport, O.N.T. — să ne ofere 
sprijinul care, cu siguranță, poate 
fi mai deplin, mai atent. în a- 
ceastă perspectivă interpretez și 
acest aspect al viitorului nostru 
bilanț.

— Am dori să informăm citi
torii noștri cu o situație Ia zi a 
posibilităților pe care B.T.T. le 
poate încă facilita.

— Este cunoscut procedeul 
nostru de difuzare a locurilor 
pentru excursii și tabere, pentru 
alte acțiuni. Invitațiile au fost 
lansate cu mult timp în urmă, iar 
la recenta consfătuire cu șefii 
sectoarelor județene de turism 
opțiunile lor au devenit ferme. 
B.T.T. este însă în măsură să 
satisfacă, în continuare, cererile 
unor tineri, individual sau în 
grup. Avem încă posibilități de 
cazare la Costinești ; tinerii se 
pot adresa comitetelor județene 
ale U.T.C. sau chiar direct, pe 
litoral, la comandamentul de con
ducere al taberei. Avem, tot
odată, locuri la punctele noastre 
turistice din Deltă. Putem, la ce
rere, să organizăm aici excursii. 
De asemenea, agenția noastră 
din București poate asigura, pen
tru cei ce doresc să viziteze Ca
pitala, servicii de cazare și masă, 
programe de cunoaștere a orașu
lui. Intr-un cuvînt, sîntem pre
gătiți să venim înr întîmpinarea 
oricărei dorințe.

La Costești
Muzeu de istorie 

și etnografie
în urmă cu 125 de ani la Coș • 

tești se deschideau porțile pri
mei școli. în prezent, elevii, 
sub îndrumarea profesorului Iu
lian Rizea. au amenajat un 
muzeu de istorie și etnografie 
care cuprinde trei secții In ca
drul secției de istorie se găsesc 
urme ale așezării omenești din 
epoca pietrei șlefuite — neoli
tică ; piese din epoca bronzu
lui și a fierului. Interesante sînt 
exponatele numismatice : 102
monede dacice, romanice și gre- 
co-romane, monede din timpul 
lui Vlaicu.

prof. DUMITRU ANGHEL

muncii voluntar-patriotice, 
în cadrul cărora vor munci 
peste 3 300 de elevi, ca și 
studenți din București și Pi
tești. (C. Marinoiu).

• „SĂPTĂMÎNĂ CALI
TĂȚII”... se intitulează ulti
ma acțiune ă comitetului 
U.T.C. al Uzinelor textile 
„Moldova” din Botoșani. Cu 
acest prilej, brigada artistică 
de agitație a prezentat un 
spectacol intitulat „Hai să 
trecem prin sectoare", stația 
de. radioamplificare a difuzat 
materiale legate de îmbună-

jțătjrc^ indicelui calității, iar' 
concursul „Cine știe cîștigă'*, 

' Tle.serhnîndu-și cfștigătorii — 
Mariana Chirilă, Iuliana Bog- 
za și Nela Medeleanu — a 
antrenat totodată un mare
număr de tineri la această in
teresantă dezbatere. (Mihai 
Lău).

• FELICITĂRI... celor 250 
de tineri din Balș, cărora li 
s-au înmînaU într-uh - cadru 
festiv, buletinele de identita
te, eveniment care marchea
ză trecerea pragului adoles
cenței. Sala împodobită anu
me, prezența tovarășului Ion 
Neacșu, secretar al Comitetu
lui orășenesc Balș al U.T.C., 
a lucrătorului de miliție Do- 
zescu, urările a numeroși co
legi au conferit momentului 
caracterul sărbătoresc, cuve
nit. (1. Ilinoiu).

UN MILION DE COSINZENE
— însemnare de la Expo-flora 1970

...Un, univers' aparte;’ plin/' de 
armonii. Aștepți ca din .clipă în” 
clipă s-ăscutți fantastica Simfonie 
a celor un milioii de flori, cite 
cuprinde prima expoziție floristi
că din București, deschisă aici, 
în Parcul Heiăstrău'. Un vizitator 
a notat în cai tea de impresii : 
„Am văzut un colț de ra>> superb) 
superb, superb". Repetiția, nu,, 
este deloc exagerată. Expoziția, 
prin concepția ei peisagistică, 
prin bogăția și varietatea florilor 
întruchipează o adevărată „gură 
de rai ‘. Un milion de flori stă- 
pînesc 10 hectare, de la Piața A- 
viatorilor la Arcul de Triumf, 
pierzîndu-se, în șapte terase, pînă 
aproape de apa unduitoare a la
cului. Un milion de flori, selec
tate cu grijă, minuțiozitate și 
dragoste de către mg. Georgeta 
Manole, șeful producției florico- 
le de pe lîngă Consiliul popular 
al municipiului București, de că
tre tîriăra îngrijitoare Maria Dor 
broz, de toți cei peste 150 de 
specialiști care au dăruit amena
jării expoziției ore îndelungate de 
creație și neodihnă.

Poate în semn de omagiu, în

.. fața Bustului lui Brâhci^se află 
grădina cu 60 de varietăți de da- 

’ ni;‘^Poarta sărutului”,* realizata 
tn verdeață, deschide drumul 
spre grădina copacilor. Urmează, 
la rînd, un veritabil pavilion al 
frumuseții florale a satului : muș
cate rubinii, grațioasa regină a 

, nopții, romanițe și crini, busuioc 
și rozmarin, tuberozei Apoi alte 
și alte flori, specii rare, aduse și 
âdâptâte cu efort pe solul nostru. 
Flori care te poartă prin însori
ta Brazilie, pe platourile înalte 
ale Americii meridionale, .. prin 
îndepărtata Siberie sau Extremul 
Orient, flori cu nume de basm și 
melodie : lioya bella, anturiu, pe- 
tuna suverbissima, begonia car
men, indianne, santolina viridis..^ 

Un milion de flori stăpînesc 
10 hectare ale Parcului Herăs
trău. Pe lîngă cele șapte terase, 
bazinele vin să dea un plus de 
frumusețe acestei prime „Expo- 
flora 1970", în care faci cunoștin
ță cu talentul și strădania tutu
ror celor care au participat la or
ganizarea ei și care contribuie la 
excepționala ei îngrijire.

LIDIA POPESCU

„TOBOGAN"
Foto: KONCZ FRANCISC

EVOCĂRI... 
DUPĂ 54 DE ANI

în urmă cu 54 de ani profe
sorul Dumitru Dan se-ntorcea 
din celebra sa călătorie în ju
rul globului, călătorie în ca
drul căreia a vizitat 74 de state 
și 30 de colonii, rupînd 497 pe
rechi de opinci și 28 de costu
me naționale. în aceste zile, 
profesorul este oaspetele cămi
nelor culturale și caselor de 
cultură din județul Buzău. Pro
gramul întîlnirilor cu tinerii 
cuprinde : impresii din călăto
rie, descrierea obiceiurilor și 
felului de viață a diferitelor 
popoare, prezentarea de docu
mente, acte, certificate.

MIHAIL VLAD

0 COMPETIȚIE 
A SPIRITULUI

(Prin telefon de Io trimisul 
nostru).

...Așa numea, în cuvîntul de 
deschidere, Mircea Sîntimbreanu 
— directorul general al Centru
lui național al cinematografiei — 
această a treia ediție a Festiva
lului internațional al filmului de 
animație. Intr-adevăr, ceea ce 
primează în filmele prezentate 
în concurs sînt ideile și mai pu
țin modalitățile și tehnica de 
filmare.

înainte de a vorbi despre fil
mele celei de a doua zile de 
concurs, trebuie neapărat să a- 
mintesc de deschiderea în holul 
Hotelului Perla a unei expoziții 
organizată de Animafilm, expo
ziție care s-a bucurat de un 
deosebit interes din partea invi- 
taților. E prima mare manifesta
re în afara concursului și festi
valului. urmînd ca in curind să 
fie organizată și prezentarea co
memorativă a unui program de 
filme închinate memoriei ma
relui animator cehoslovac Jiri 
Trnka.

Din cele 15 filme prezentate 
dimineață în sala cinematogra
fului Republica din Constanta, 
au reținut în mod deosebit a- 
tenția producțiile : „In vicț“ al 
olandezului Ronald Bi.il? m, 
„Puterea destinului" de ,/ri 
Brdeka, Cehoslovacia, iar din 
programul de seară experimen
tul „Efecte" al americanului 
John Got, „în memoriam" un 
film despre nevoia de fericire 
regizat de Dragutin Vunak. „Os- 
; ățul“ o amuzantă povestire pe 
tema solidarității a regizorului 
bulgar Pen co Bogdanov, care a 
mai fost prezentată cu un deo
sebit succes cu citeva zile în 
urmă și la Festivalul internatio
nal de la Cracovia.

Animația noastră a fost pre
zentă cu două filme - basm 
pentru copii : ..Bună dimineața 
poveste", regia Luminița Ca- 
zacu. și „Altă scufiță roșie", re
gia Geta Brătescu.

Dar, despre filmele noastre 
vom relata mai pe larg după ce 
va avea loc și conferința de pre
să organizată de Animafilm.

TUDOR STANESCU

CHIS

Găsiți în PER- 
IMANENȚA - 
sărmăluțe 
teneștl cu 
Uguță. 
speciali,

de cașcaval Gl. 
lort, garnituri șt 
salată de sezon. 
Vinul casei. So
luri renumite de 
vinuri românești. 
Bere. Orchestră 
si ring de dans.

mititei 
frigărui 
t e, cîr- 

năclorl oltenești, 
de Orăștie șt de 
Mizil. crochete

Unitate în stil tradițional românesc — organizata de Coo

perația de consum în incinta „Complexului expozițional" 

Piața Scînteii,
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DREPTUL. DE A TE NAȘTE : 

rulează la Patria (orele 9; 11^30; 
14; 16,30; 19; 21,15), Arenele Ro
mane (ora 20,30).

SUBIECT PENTRU O SCHIȚA î 
rulează la Sala Palatului (ora 
20,15), Capitol (Orele 9,15; 11,30 14; 
16,30; 18,15; 21).

AVENTURILE LUI JUAN : 
rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45).

SALARIUL GROAZEI : rulează 
la Luceafărul (orele 9; 12; 15; 
18; 21), Grădină Doină <ora 20), 
Grădina Capitol (ora 20,15), Fes
tival (orele 9; 12; 15,15; 18; 20,45).

JURNALUL UNEI CAMERISTE: 
rulează la Central (orele 9: 11; 
li. 15; 17; 19; 21).

STRĂINII,. rulează la Sala 
Palatului (ora 17,30), Republi
ca (orele 8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 
17; 19,15; 21;15), București (orele 
8,30; 10,30; 12,45; 14,45; 16,45^ 18;
21), Stadionul Dinamo (ora 20,30), 
Grădina Festival (ora 20,15).

VINATORUL DE CĂPRIOARE > 
rulează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20 30), Floreasca (orele 
10; 15,30; 18: 20.30).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Favorit (ore
le 10; 15,30; 18; 20,30), Feroviar

^PENTRU TIMPUL DV. LIBERĂ
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45), Modern (oreîe 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

RĂZBUNĂTORUL : rulează la 
Lumina (orele 9—14,15 în continua
re: 16.15: 18.30; 20.45).

ASTERIX ȘI CLEOPATRA î ru
lează la Timpuri Noi (orele 9—17 
în continuare; 19—21 program de 
filme docunjentare)*.

MISTERIOSUL X DIN COS
MOS : rulează la Excelsior' (orele 
9; 11,15; 13,35; 15,30; 18: 20,30), Glo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15;
20.30) .

AFURISITUL DE BUNIC : ru
lează la Grivița (orele 10,30; 16;
18,15; 20,30).

DANStND SIRTAKT f rulează la 
înfrățirea (orele 15,15; 17,45; 20), 
Giulești (orele 15,30; 18; 20,30).

ADELHEID : rulează ,1a Buzețtl. 
(ora 15.30).

OPERAȚIUNEA LEONTINE : 
rulează la BuzOști (ora 18), Volga 
(prele 16; 18; 20,30) Grădina Bu- 
zesti (ora 20.30); Grădina Moși
lor (ora 20.30). Moșilor (ora 18).

FERESTRELE TIMPULUI : ru
lează la Moșilor (ora 15,30).

24—25 NU SE INAPOIAZÂ î «L

loază la Dacia (orele 8,45—20,30 în 
continuare);

AȘTEAPTĂ PÎNĂ SE ÎNTUNE
CĂ ; rulează la Bucegi (orele 10; 
16; 18,15), Miorița (orele 11; 15; 
17,30; 20), Grădina Bucegi (ora 
20,30).

INIMA NEBUNA, NEBUNA DE 
LEGAT : rulează la Unirea (orele 
15,30; 18). Grădina Unirea (ora 
20,30).

ACȚIUNEA „VULTURUL* : ru
lează la Lira (orele 15,30; 18).

CATIFEAUA NEAGRA : rulează 
la Drumul Sării (ora 15,15).

JOCUL CARE UCIDE ; rulează 
lă Drumul Sării (orele Î7.45: 20,15).

CASTELUL CONDAMNAȚILOR: 
rujează la Cotroceni (orele 15,30; 
18* 20).

PICIOARE LUNGI. DEGETE 
LUNGI : rulează la Pacea (orele 
16; 18; 20).

STĂPÎN PE SITUAȚIE : ru
lează la Crîngași (orele 15,30: 18;
20.15) .

MY FAIR LADY : rulează la 
Viitorul (orele 15,30; 19).

MARILE VACANȚE : rulează la 
Aurora (orele 9; 11; 13; 16; 18; 20), 
Tomis (orele 9; 11 15; 13,30: 15,45;
18.15) , Flamura (orele 11; 18; 18,15;

20.30) , Grădina Tpmis (ora 20,30), 
Grădina Aurora (ora 20 30).

VISUL DOMNULUI GENTIL : 
rulează la Popular (orele 15,30; 18; 
20,15).

ÎNTÎLNIRE ÎN MUNȚI j rulează 
la Munca (ora 16).

PROFESIONIȘTII î rulează la 
Muncă (orele 18: 20).

OPERAȚIUNEA LADY CHA
PLIN : rulează la Cosmos (orele 
15,30; 18; 20,15).

BĂNUIALA : rulează la Flacăra 
(orele 15.30: 18; 20.30).

CEI 1 000 DE OCHI AI DOCTO
RULUI MABUSE ; rulează la Arta 
(orele 15; 17.-45), Grădina Arta 
(ora 20,15).

REÎNTOARCEREA LUI SUR- 
COUF : rulează la Vitan (orele 
15,30; 18). Grădina Vitan (ora
20.30) .

IUBITA LUI GRAMIGNIA » ru- 
lează la Rahova (orele 15,30: 18).

CAZUL SERGENTULUI GRIȘA: 
rulează la Progresul (ora 15,30).

VERA CRUZ ; rulează la Pro
gresul (ora 18). Progresul Parc 
(ora 20,30).

O FATĂ FERICITA : rulează la
Grădina Rahova (ora 20.30).

FREDDY ȘI CÎNTECUL PREE-

RIEI : rulează la Grădina Lira 
(ora 20.30)

ARTICOLUL 420 (ambele serii): 
rulează la Cinemateca — Union 
(orele 9; 12,30),
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Opera Română • CHOPINIANA; 
RAPSODIILE I ȘI II DE ENES- 
CU; VALSURI DE J. STRAUSS — 
ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
SUZANA — ora 19,30; Teatrul Na
țional J. L. Caragiale" (Sala Co
media): TRAVESTI — ora 20; Tea. 
trul de Comedie (la Teatrul de 
vară „N. Bălcescu“); MANDRA
GORA — ora 20.30: Teatrul Mic : 
DOI PE UN BALANSOAR — ora 
20; Teatrul Giulești ; NUNTA LUI 
FTGARO — ora 19.30; Teatrul 
„C. I. Nottara" (la Teatrul de 
vară „Herăstrău") : BĂRBAȚI 
FĂRĂ NEVESTE — ora 20 ; Tea
trul ,,C. Tănase" (Sala Savoy) : 
NICUȚĂ... LA TĂNASE — ora 
19,30.

PROGRAMUL I
• 17,00 Deschiderea emisiunii.

Microavanpremjeră • 17,40 Film 
serial „Trei prieteni'* (I). Film 
realizat de Televiziunea din R. D. 
Germană • 18,05 Mult e dulce și 
frumoasă • 18,30 Actualitatea în 
economie • 18,50 Pe Valea Rinului 
— Legende și realități • 19,20 1001 
de seri — emisiune pentru cei 
mici • 19,30 Telejurnalul de sea
ră • 20,00 O.N.U. — după 25 de 
ani — film documentar de Eugen 
Preda o 2D,30 Teatru scurt : „O-
mul destinului" de B. Shaw •
21.15 Cadran internațional • 21,45 
Jocul salbelor. Cîntece și jocuri 
populare din Banat • 22,00 Poșta 
TV. Prezintă Ion Bucheru • 22,15 
Arte frumoase. Retrospectivă 
Brâncuși • 22,45 Film documen
tar „Eharg" — producție iraniană 
• 23,00 Telejurnalul de noapte «
23.15 închiderea emisiunii progra
mului I.
PROGRAMUL II
• 20,00 Seară cehoslovacă. Se 

vor prezenta filmele : „Ceho
slovacia văzută din zbor" ,Moar
tea lui Kapr" „Harpa cehă", 
„Hanna Zagorova ‘ • 22.00 Emisiu
ne literară • 22.20 Film serial 
„Rocambole". Reluarea episodului 
VI • 23.00 închiderea emisiunii 
programului II.
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EROISM, ABNEGAȚIE, V OI N ȚA DE A ÎNVINGE

FILA PATETICA A

RECONSTRUCȚIEI

întregul tablou.

în noaptea de 5 spre 6 iunie, cuptorul 
de carbid nr. 3 de la Combinatul chimic 
din Tîrnăveni a început să producă. Cu 22 
de zile în urmă, la 14 mai, gigantul de 
șamotă și fier era o ruină. O țesătură me
talică sfîșiată, o ruină înnegrită de foc, 
înecată de apele tulburi ale Tîrnavei, ale 
Mureșului, revărsate peste incintele com
binatului, provocase, în atingere cu aceti- 
lena, una din acele reacții chimice pe care 
nimeni n-o prevăzuse, pe care tehnica com
binatului, cu complexele ei sisteme de apă
rare, o excludea în proporție de sută la 
sută. Un singur element fusese ignorat: 
cataclismul geologic, adică imprevizibilul. 
Și imprevizibilul se produsese. Acetilena 
venise în contact cu apele. Trei succesive 
explozii, la trei cuptoare, propagate în unde 
de foc și fum amestecate haotic cu undele 
spumegînde, transformaseră această incintă 
de muncă și viață într-un deșert. După 
22 de zile — după numai 22 de zile și 
nopți — primele șarje de carbid au pornit, 
de la Tîrnăveni, spre marii consumatori, 
șantierele de construcții ale țării.

A fost o muncă titanică, o luptă titanică. 
Privită retrospectiv, din fereastra de lu
mină a dimineții de iunie, perioada la care 
ne referim include materia epică a unui 
roman. Un roman al muncii, eroismul lup
tei neobosite, un roman în care eroii sînt 
toți cei 3 700 de muncitori, ingineri și teh
nicieni, un roman cu episoade ce se în
lănțuie în creșteri pline de tensiune, mo- 
dificînd, la intervale de zile și ore, culo
rile, liniile, relațiile din * 
Combinatul chimic din Tîrnăveni — cel 
mai grav ^fectat dintre marile unități ale 
chimiei —▼ a început să producă, trimi- 
țînd carbid șantierelor naționale.

Meritul Ie aparține, în primul rînd, lor. 
Celor 3 700 de oameni ai Combinatului. 
Efortului lor, desfășurat pînă la ultima pi
cătură de energie, prin zile și nopți care 
n-au cunoscut moliciunea răgazului, ci nu
mai lupta, lupta febrilă, tenace, aspră, 
complexă, pentru refacerea combinatului 
de la temelii la acoperiș; Dar ei^eei 3-700 
de oameni ai combinatului, n-au fost nici 
o secundă singuri.

— Țara întreagă a fost lîngă noi — ne 
spune inginerul Romulus Cîmpean, direc
torul Combinatului.

„Țara întreagă a fost lîngă noi". Rostită 
simplu, fără patetism exterior, o astfel de 
formula, pe care un exces de pudoare ne-a 
făcut adesea vș-o evităm în graiul curent, 
este astăzi,- aici, acym, o realitate curentă, 
o realitate-supremă, definitorie pentru în
țelegerea întregului amplu proces al recon
strucției. 600 de motoare electrice, avariate 
de ape, au fost recondiționate în zeci de 
întreprinderi din țară. Din zeci de între
prinderi din țară au sosit la Tîrnăveni uti
laje de reconstrucție. Din zeci de întreprin
deri din țară au sosit — în același timp —■ 
oameni. 287 de oameni. Muncitori de înaltă 
calificare, ingineri, tehnicieni, specialiști. 
Din numeroase unități ale chimiei, dintr-o 

*■ serie de unități metalurgice. Din București, 
Săvinești, Făgăraș, Brăila, Borzești, Craiova, 
Tg. Mureș, Cîmpina, Copșa Mică, Brazi, 
Ploiești, Rîmnicu-Vîlcea. Detașamente de 
elită ale muncii, detașamente de șoc ale 
asaltului tehnic, dislocate și dirijate de la 
zeci și sute de kilometri aici, în prima 
linie, în avanposturile 
cerii economice. Și cu 
aportul lor — primul 
început să producă.

Romanul Tîmăvenilor, așa cum se înfă
țișează el azi, deschis la fila patetică a re
construcției, rămîne, însă, doar un fragment 
dintr-o epopee. (5 epopee căreia îi slu
jește ca marcă și ca simbol Romanul Tîr- 
năvenilor e și a Sighișoarei, a Tîrgu-Mu- 
reșului, a Mediașului, a orașului Satu- 
Mare ; numele epopeei l-a dat, cu formula 
care desenează o realitate esențială a aces
tor zile și nopți, directorul Combinatului 
chimic.

Am întîlnit, la fabrica „Electromureș" 
din Tg. Mureș, echipe de muncitori și in
gineri de la „Electroputere" Craiova. Ne-am 
ciocnit tot aici de ingineri din Vlăhița, teh
nicieni bucureșteni, specialiști ai centralei 
hidroelectrice din Bicaz. La Ilia, pe aceeași 
zbuciumată vale a Mureșului, muncesc bri
găzi de oțelari și formațiuni ale gărzilor 
patriotice hunedorene. La Bechet, lîngă 
Dunăre, printre miile de apărători ai di
gului care protejează vaste incinte verzi, 
se află 1 800 studenți din Craiova ; studenți 
din București apără la Brăila, Insula Mare, 
studenți din Cluj ajută la refacerea orașu
lui Dej. în fiecare punct lovit de ape se 
află, lîngă oameni, țara. Spre fiecare punct 
lovit de ape converg, în aceste zile și 
nopți, izvorîte din zeci și sute de punc
te incandescente, fibrele de oțel ale soli
darității noastre, desenînd, între Tîrnăveni 
și Borzești, între Hunedoara și Ilia, între 
Craiova și Tîrgu-Mureș, între București și 
Brăila, între aceste puncte și alte sute și 
mii de puncte, un perimetru de muncă și 
de creație ce se confundă cu însăși harta 
pămîntului îomânesc.

E o infuzie de seve vitale, ureînd prin 
toate arterele afectate, pîpă în ultimele 
vene și capilare. E un transfer gigantic de 
energie și forță, dirijat în multiple sensuri, 
posibil numai într-un organism economic 
și social ca al nostru, capabil să-și mobili

marii bătălii a refa- 
sprijinul lor — prin 
cuptor de carbid a

zeze și să-și fructifice toate resursele. Au 
plecat să ajute, strămutați pentru zile și 
săptămîni la sute de kilometri de locul de 
baștină și de muncă, oamenii cei mai buni, 
elitele tehnice, așii victoriilor în producție. 
„Vidul" rămas prin dislocarea acestor re
dutabile forțe, e numai de ordin fizic ; cei 
rămași și-au asumat și răspunderile celor 
plecați, și allfele noi. S-a probat din nou, 
cu pregnanța vie a faptei, fie și numai 
prin acest exemplu — unul dintr-o infini
tate ce desenează marele front național al 
reconstrucției — capacitatea organismului 
nostru economic și social — dirijat de 
partid — de a acționa unitar și organizat, 
perfect sincronizat, prompt, și eficient, 
pentru cîștigarea acestei dramatice bătălii.

Am stat de vorbă, în zonele atacate de 
ape, transformate în baricade de luptă, în 
baraje inexpugnabile ale solidarității noas
tre active, cu sute și sute de oameni. Veniți 
din zeci de uzine, șantiere, orașe, sate. 
Printre ei, sute de tineri. Desfășurînd sec
vențe din munca, lupta și viața lor în aceste 
locuri, încadrăm simbolic o imagine : umă
rul țării, umărul tinerei generații, împlîntat 
puternic în calea stihiei, în lupta de recon
strucție, de refacere, de normalizare a 
vieții noastre.

UMORUL TINEREI GENERAȚII

„SÎNTEM AICI DE

30 DE ZILE. O SA

MAI STĂM ORICÎT

VA FI NEVOIE: 20,

30, 50 DE ZILE✓/

Tînărul maistru Ioniță Petru, electrician 
la Combinatul chimic Craiova, a venit la 
Tîrnăveni în ziua de 15 mai. A doua zi 
după exploziile care zguduiseră Combina
tul. A venit cu o echipă de 10 tineri, elec
tricieni de înaltă calificare, și, din prima 

clipă, scuturînd oboseala unei nopți de 
drum, a cerut să lucreze.

— Am pătruns într-o incintă de ape —* 
povestește maistrul. Ape și mîluri. Abia se 
montau pompele de absorbție. Peste 100 de 
oameni, care lucrau în secții în noaptea de 
13 spre 14, cînd s-au produs exploziile, 
erau încă acolo, apele le tăiaseră 
orice retragere, se refugiaseră pe acoperi
șuri și pe cuptoare. Rețeaua electrică era 
distrusă. Am montat primele fire prin în
tuneric, prin ape, bîjbîind cu mîinile, ca 
niște orbi.

Discutăm în fața cuptorului 3, care pro
duce. Lumina care iradiază din ochiul ci
clopic, incandescent al uriașului de șamotă 
și fier, decupează din umbră o siluetă sub
țire, suplă, un obraz însoțit de efort, ochi 
înroșiți de nesomn.

— Sînteți aici de peste 30 de zile...
— O să mai stăm. Oricît va fi nevoie : 

20, 30, 50 de zile. Oricît !
„O să mai stăm. Oricît va fi nevoie". Și 

tînărul inginer Marin Epure, specialist din

Reportaj de ILIE PURCARU

Borzești, care lucrează la refacerea celui 
de-al doilea cuptor de carbid, mi-a spus 
la fel. Și cei 10 tineri electricieni conduși 
de tehnicianul loan Miiler, veniți de la 
Combinatul chimic „Victoria“-Făgăraș. „O 
să mai stăm, oricît va fi nevoie". Chiar 
dacă efortul e dur, uneori crîncen de dur. 
Chiar dacă, electrician sau chimist, inginer 
ori tehnician de înaltă calificare, trebuie să 
abdici deseori de la prerogativele profesiei 
tale, transformîndu-te în zidar, în mecanic, 
în salahor, ajutînd la evacuarea apei și 
mîlului, împingînd cu tîrnul mocirla. Chiar 
dacă îndeplinești nu o normă, ci două sau 
trei într-o singură zi, norme de lucru pe 
care nimeni nu le va ști, nu Ie va socoti, 
nu le va cîntări vreodată. Chiar dacă lo
cuiești într-o baracă de seînduri și n-ai timp 
(nici lumină 'electrică, noaptea !) ca să scrii 
o scrisoare iubitei. „O să mai stăm. Oricît 
va fi nevoie". Axul vital al efortului de re
facere îl constituie munca, munca tenace, 
încordată, intensă, dusă pînă la capăt. Axul 
incandescent al acestor zile și nopți este 
o misiune de luptă încredințată de patrie 
și partid ; și o astfel de misiune trebuie 
dusă pînă la capăt.

Ion Petria, student în anul III al Facul
tății de agronomie din Craiova, este unul 
din cei 1 800 de studenți craioveni care au 
luptat, în aceste zile și nopți, într-o ar
mată de 8 000 de oameni : armata apărăto
rilor digului de la Dunăre, de la Bechet. 
A stat aici 5 zile și 5 nopți ; a locuit într-un 
cort, a luptat cu valurile, îngropat în ele 
pînă la brîu. In ziua de 10 iunie s-a pre
zentat Ia Craiova, la sesiune. A dat 5 exa
mene. A reușit cu notă maximă. Acum e 
din nou pe dig, cu toată grupa sa, cu ca
drele didactice universitare. împarte timpul 
în care muncește la refacerea și consolida
rea digului ca un timp al creației, hărăzit 
aceluiași scop : ajută la construcția 
mului de irigații prin cooperare din 
Bechetului. Adică la reconstrucție, la 
cere, la dezvoltare. Va rămîne aici 
va fi nevoie.

Fiindcă esențialul — izvor al marelui flux 
de energii creatoare pe care-1 numim Re
construcția — este munca, tenacitatea, e- 
fortul cotidian desfășurat pînă la ultima 
picătură de energie, îndeplinirea exemplară 
a misiunii date de patrie și partid.

siste- 
zona 
refa- 
oricît

„FABRICA MEA E LA 

400 DE KILOMETRI

FABRICA MEA

E AICI
De la Drăgănești-Vlașca la Dunăre sînt 

70 kilometri. Dumitru Dinu, mecanizator 
la I.M. Drăgănești-Vlașca, în vîrstă de 
24 de ani, s-a deplasat împreună cu în
treaga brigadă la Dunăre. Cînd s-au cerut 
voluntari pentru reconstrucția digului de la 
Dunăre, membrii brigăzii lui Dinu au răs
puns cei dintîi. Muncesc de 90 de zile și 
90 de nopți, cărînd pămînt cu tractoarele 
și remorcile, împreună cu mii de oameni, 
pentru consolidarea celor 83 kilometri de 
dig care apără în Teleorman o ghirlandă 
de pămînturi fertile : peste 20 000 de hec
tare.

De la Hunedoara la Ilia sînt circa 
100 de kilometri. începutul l-au făcut bă- 
trînii. 40 de pensionari hunedoreni, vechi 
oțelari și topitori, vechi comuniști, membri 
ai acelei „coloane a rezistenței*' care a fă
cut faima cetății de foc în anii revoluției 
proletare, s-au prezentat la sediul Comite
tului orășenesc de partid, cerînd să fie 
trimiși la Ilia. Acolo, la Ilia, în căldarea 
montană împodobită cu brazi seculari, a- 
cum inundată de torenții vșrtiginoși năpus
tiți printre stînci, apele distruseră moderna 
fabrică de deshidratat legume și fructe, 
distruseră peste 300 de case și zeci de 
străzi. Cei 40 s-au mutat la Ilia. Și lingă 
ei, 300 de tineri. în fiecare duminică, prin 
rotație, 300 de tineri hunedoreni, membri 
ai gărzilor patriotice, se deplasează la Ilia 
și trudesc, din zori și pînă noaptea, la re- 

. facerea fabricii, caselor, străzilor.
De la Timișoara la Mediaș sînt 400 de 

kilometri. O brigadă muncitorească de la 
Uzinele Textile din Timișoara, ‘alături de’ 
brigăzi din București, Botoșani, Cisnădie 
etc. lucrează eroic la repunerea pe picioare 
a filaturii uzinei „Tîrnava" practic desfiin
țată de ape. Printre membrii brigăzii, toți 
tineri, un tînăr inginer stagiar în vîrstă de 

24 de ani, Nicolae Freamătă, lucrează ală
turi de ceilalți, ca muncitor. A fost dorința 
lui, adresata expres organizației U.T.C. de 
la Timișoara, de a i se face (cităm din 
cererea înaintată organizației) „onoarea de 
a participa la refacerea Mediașului, indi
ferent de condițiile acestei participări*'.

— Fabrica dv. e la 400 de kilometri. Ce 
v-a determinat s-o părăsiți pentru Mediaș ?

— Fabrica mea e acolo, e și aici. Da, 
sînt timișorean, am treburi multe acolo, 
tocmai lucram la o perfecționare a proce
sului tehnologic în secția filatură a Uzinei 
din Timișoara... Aici n-o pot aplica. Dar 
aici sînt de făcut o mulțime de treburi 
grele. In facultate, ne-a plăcut să ne nu
mim promoția (noi singuri am numit-o așa) 
„promoția Congresului al X-lea al partidu
lui", deci a noului dinamism, a noii etape a 
industrializării socialiste a țării. Roadele in
dustrializării sînt un bun comun ; la Timi
șoara ca și la Mediaș ele trebuie apărate 
cu toate forțele. Și trebuie intervenit cu 
toate forțele, înainte de toate, înainte de 
Îiasiuni și comodități, acolo unde se semna- 
ează greul.

— Ce ați realizat, pînă acum, la Me
diaș ?

— Ceva ce n-aș fi putut îndrăzni, cel 
puțin în actuala fază a pregătirii mele, să 
sper, să visez. Brigăzii noastre i s-a dat în 
primire unul din sectoarele filaturii. Toate 
mașinile erau sub apă. Din punct de ve
dere tehnic, adică urmînd prescripțiile teh
nice clasice, ar fi trebuit ca piesele lor, 
demontate, să fie expediate unor unități 
specializate, pentru recondiționare și rea- 
samblare. Am izbutit, inventînd noi, aici, 
pe loc, niște rețele tehnice, altele decît cele 
din cursuri și cărți, să executăm aceste 
operații pe toată gama și scara lor.

Un tînăr inginer stagiar trăiește din nou 
fiorul examenelor. Abia desprins de aula 
studențească, aflat la începutul unei mi
siuni sociale ale cărei resorturi intime încă 
îi scapă, și-a asumat cu abnegație și cu
raj, o alta, echivalentă cu un mare examen. 
E un examen pe care-1 dă țara întreagă, 
pe care-1 trăiește toată generația lui. E 
un examen al forțelor noastre, al capaci
tății de a le fructifica în numele unui ideal 
măreț. E un examen al țării și un examen 
al omului. E un examen în care omul, 
privindu-se în oglinda faptelor sale, 
devine, ca în cazul acestui tînăr, mai con
știent de posibilitățile, de puterile, de resur
sele de voință și acțiune de care dispune. 
A te cunoaște pe tine însuți într-un chip 
mai profund, dezvăluindu-ți ție însuți se
crete și latențe de energie nebănuite, e o 
condiția fundamentală a dezvoltării, a de
venirii, a realizării tale ca om. Și cînd a- 
ceastă condiție le realizează la scara unei 
întregi generații — oferită de munca ei —• 
o astfel de generație aparține, cu profun
zimile sale de gînd și faptă, Viitorului.

„SPUNEȚI-MI, VĂ 

ROG, l-AȚI VĂZUT 

CUMVA PE ELEVII 

MEI?"
întrebarea din titlu mi-a fost adresată, 

cu un calm serafic, într-o noapte de crîn- 
cenă bătălie cu apele, de un bătrîn pro
fesor de limbă română din Satu-Mare.

Elevii lui nu mai erau în oraș. Plecaseră 
de cîteva ore. Organizați în tabere de 
muncă patriotică (întemeiate de cîteva 
zile, pentru refacerea și construcția orașu
lui) ,erau acum undeva, într-un punct al 
județului în care bătălia cu apele căpătase 
accente dramatice. Erau acum în cîmpiile 
Mărtineștilor și Berindanilor, luptînd ală
turi de localnici și militari cu valurile re
vărsate demențial.

— Spuneți-mi, vă rog, au ce mînca a- 
colo ?

Abia la ora 2 noaptea, radiofonistul 
stației de radio centrale, instalate în sediul 
comitetului județean de partid, comunica 
autorităților mobile din Mărtinești și Berin- 
dan că două camioane cu pîine și cutii de 
conserve plecaseră deja într-acolo. Ace
lași radiofonist intercepta, de la ambele 
stații, mesajul elevilor-luptători, exprimat 
cu laconismul acela care, mai mult ca orice 
floare de stil, ne-a tulburat atît de adînc 
în aceste zile și nopți : „Totul merge bine. 
Apele nu vor trece".

Tabere de muncă patriotică, șantiere în
tregi de construcție și reconstrucție, mii, 
zeci de mii de tineri acționînd ca un sin
gur om, ca o singură inimă. Un șantier al 
tineretului reprezintă prin forța împrejură
rilor o colectivitate umană pestriță, o 
masă eterogenă de tineri veniți din zeci de 
colțuri de țară. Pe șantierul național de la 
Pietroiu, pe Dunăre, sînt tineri ialomițeni, 
tineri din Ilfov, din Dîmbovița, din Argeș, 
din Teleorman. Tineri români, tineri de 
alte naționalități, tineri de diferite vîrste 
și profesii. Cîhd apa de infiltrație a început 
în pămînturile pe care le pregătiseră pen
tru recoltă, cînd toaca alarmei a răsunat 
peste baracamentele cufundate în noapte, 
toți au sărit să apere avuțiile în primejdie, 
într-o unitate de corp luptător în care e 
greu să distingi profile aparte, nume, in
dividualități, obîrșii, profesii. Dincolo do 
capacitatea unei orînduiri de a mobiliza, 
dinamiza, fructifica și dirija resurse mate
riale, tehnice și umane de o anvergură 
uneori incredibilă, aceste zile și nopți de 
luptă reliefează ca supremă realitate, sen
timentul major al unității. Sentimentul că 
sîntem fiii aceluiași popor, că aparținem 
unei entități sociale care nu e o colecti
vitate întîmpiătoare, ci o strucută, împăr
tășind același sistem de. valori, hrănin- 
du-ne din aceleași idealtfri.

în aceste zile, șantierele de muncă pa
triotică ale tineretului funcționează în sute 
de puncte. Ajută la refacerea uzinelor, la 
refacerea drumurilor, la construcții de noi 
uzine, drumuri și așezări ; 10 000 de elevi 
și studenți își 'vor petrece vacanța de vară 
ajutînd la muncile cîmpului; zeci de mii 
de tineri muncitori și țărani aduc prinosul 
muncii patriotice țării. Oriunde ea i-ar tri
mite. Oricîte eforturi le-ar cere. Muncind 
împreună, fructificînd sentimentele colec
tive care-i animă, creînd — tocmai prin 
munca lor — cadrul cel mai prielnic în 
care astfel de sentimente se pot exprima, 
afirmate în fapte majore.

„AM LUPTAT LA 

ARAD. AM LUPTAT 

LA ORADEA. VOM 

LUPTA Șl PE 

SOMEȘ"...
Dintre neuitatele episoade eroice ale a- 

cestor zile și nopți eroice, încă unul, cu 
apăsate virtuți simbolice :

S-a întâmplat în noaptea de 12 spre 
13 iunie, în comuna Livada, județul Satu- 
Mare. Apele Someșului, umflate vertiginos, 
băteau cu valuri năpraznice în digul co
munei. Un camion cu tineri trecea prin 
comună. Un grup de tineri muncitori se 
întorceau de la Arad, spre satul natal, 
Rona de Jos. Munciseră la Arad, la termo- 
ficarea orașului, în „orașul de șoc" al a- 
cestor zile : 12—13 ore. Apoi se îmbarca
seră, obosiți de efort în camionul care-i 
ducea acasă. La Oradea se opriseră ; apele 
Crișului Repede intraseră în oraș, amenin- 
sînd fabrici și case ; munciseră cîteva cea
suri la reconstrucția unui dig ; apoi se îm
barcaseră iarăși în camion. Acum se opreau 
la Livada... Era trecut de miezul nopții. 
Aveau să dea o mînă de ajutor și aici. 
Aveau să lupte, din nou, și aici, să apere, 
să refacă, să reconstruiască

Limite individuale, nume, destine, se 
topesc într-un unic șuvoi. Capacitatea de 
a reacționa profund, organic, operativ, la 
orice încercare, capacitatea de a se mani
festa solidar, de a pune umărul acolo unde 
e greu, de a îndeplini exemplar misiunea 
dată de țară, s-a afirmat și se afirmă po
tențată de examenul dur al acestor zile și 
nopți, ca o calitate fundamentală a gene
rației noastre, decisivă pentru prezentul și 
viitorul nostru.

A păstra, a dezvolta, a funcționa plenar 
aceste însușiri — «o datorie către patrie, 
către partid, către noi.
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la parter — record de productivi
tate și pentru constructori expe
rimentați.

Colegi de-ai lor, aflați într-un 
alt colț al orașului, au încheiat 
lucrările de curățire și refacere a 
gazonului, de reamenajare a sta
dionului inundat de apele mi
loase.

Drumul Hațeg-Nălați, aflat în 
construcție, a fost luat în antre
priză de 100 elevi ai Grupului 
școlar siderurgic din Hunedoara. 
De la comandantul șantierului, 
Aurel Tibea, activist al comitetu
lui județean U.T.C. aflăm că ele
vilor li s-a încredințat săparea ri
golelor de scurgere a apei, nive
larea terenului și împrăștierea 
griblurii. Fiecare elev și-a depășit 
norma zilnică cu 20—30 la suta. 
Constructorilor specializați nu 
le-a rămas decît să întindă as
faltul.

Elevii care lucrează la Fabrica 
de cărămidă din Pricaz dețin o 
apreciere făcută de șeful unității, 
Eugen Chirilă „ajutorul elevilor 
ne e de mare folos în aceste zile 
cînd sîntem presați cu cereri 
sporite. Prezența lor ne-a permis 
să ne angajăm că vom produce 
peste plin o cantitate de cărămi
dă necesară pentru 
10 apartamente*'.

3 011 ’ ’
vasna
muncii patriotice 
Ele au fost consumate la întreți
nerea culturilor în C.A.P., la con
strucții de locuințe, a tipografiei, 
sălii de sport și a șoselei din Sf. 
Gheorghe, a unei noi școli în 
Covasna și la prășitul celor 58 
hectare cultivate cu sfeclă 
cartofi.

Pe teritoriul județului Suceava 
6 500 de elevi din licee și școli 
profesionale s-au constituit în 6 
tabere de muncă — 3 în con
strucții și 3 în agricultură. Obiec
tive : recoltatul finului de pe 15 
ha, plivitul cartofilor pe 22 ha, 
construcția complexului școlar în 
cartierul Zamca — Suceava, lu
crări de pavaj la Cîmpulung Mol
dovenesc, muncă pe șantierul de 
locuințe din Vatra Domei.

Din Iași, ni se comunică : 500 
de elevi au executat lucrări în 
valoare de peste 52 000 lei.

Tot din părțile Moldovei, a- 
vem știri de la elevii vasluieni. 
Locurile lor de munoă sînt pe 
șantierul de aducțiune a apei, 
fabrica de cărăigjdă; Jntreprin- 
derea de construcții-montaj, ta
băra de plante medicinale — toa
te în Vaslui, șantierul Valea Sea- 
că-Perieni, Fabrica de cărămidă, 
ștrandul tineretului, digul de 
apărare a orașului Bîrlad, stadio
nul tineretului din Huși, I.A.S. 
Bîrlad, Zorleni, Bogești, Huși..To
tal ore — 42 000, valoarea — 
79 000 lei.

Galați. La întreprinderea de 
Industrie locală, 200 de elevi de 
la Liceul nr. 2 au lucrat zilnic 
în secția de cărămizi ; pe șantie
rul de locuințe din cartierul Du
nărea și la Combinatul avicol au 
muncit 250 de elevi de la Liceul 
nr. 1; 140 de liceeni din Tecuci 
au recoltat mazăre la I.A.S. Mat
ca și Țigănești; 50 de elevi de 
la Liceul nr. 2 Tecuci au lucrat 
la îndiguirea iîului Bîrlad, iar alți 
50 la amenajarea străzii 7 Noiem
brie, care a avut de suferit de pe 
urma inundațiilor ; 1200 liceeni 
din Galați au lucrat la plaja Bra- 
teș ; 100 elevi de la Liceul din 
comuna Pechea au recoltat legu
me din grădina cooperativei a- 
gricole din localitate. Peste 600 
de elevi de la liceele și școlile 
profesionale au mers în satele lor 
natale și s-au constituit în bri
găzi de muncă voluntar-patriotică 
pentru a lucra la obiectivele pre
văzute în planurile economice ale 
comitetelor comunale U.T.C. To
tal : peste 8 000 de elevi au lu
crat în cursul săptămînii trecute 
zi de zi pe frontul muncii patrio
tice.

La Mediaș, s-a deschis șantie
rul tineretului. 700 de elevi-bri- 
gadieri lucrează la refacerea ba
zelor sportive din oraș. Ii vom 
întîlni aici timp de o lună de 
zile, lucrînd în două schimburi*

Liceele Capitalei au dat șantie-' 
relor și ogoarelor, in prima săp» 
tămînă, peste 7 000 de elevi care 
au lucrat între 4—7 ore pe «t. 
Au fost prezenți în peste 20 
puncte de lucru: la recoltat le
gume și fructe, la întreținerea 
culturilor; în întreprinderi, la 
sortarea pieselor, stivuit deșeuri, 
lucrări de amenajare a incintei, 
spălatul obiectelor din zonele

inundate, încărcatul și transportul 
cărămizilor ; amenajări de baze 
sportive, întreținerea spațiilor 
verzi, lucrări de reparații în școli. 
Tn bani : elevii din sectorul 5 — 
74 000 lei; elevii din sectorul 4 

•— 93 600 lei ; Liceul nr. 15 — 
29 800 lei; Liceul nr. 13 —
35 400 lei; Liceele nr. 8 și 38 —
36 720 lei; Liceul „G. Coșbuc" 
— 36 720 lei.

poate dur, pentru cei mai mulți. 
N-aveau obișnuința efortului fi
zic. Ne amintim că, în prima zi, 
elevii care au lucrat pe șantierul 
Pantelimon II din Capitală, au 
cerut învoire să încheie munca 
la capătul a 2—3 ore. Sigur, lu
crul nu s-a mai repetat. Acești 
elevi sînt acum evidențiați pen
tru rezulta'ele obținute. Prețul 
înțelegerii a ce înseamnă muncă,

construcția a

elevi din 
au înscris

județul Co
in catalogul 
37 814 ore.

Și

Pe șantierul Pantelimon II din București prezența elevilor liceu
lui „Mihai Viteazul" S-a făcut simțită prin entuziasm și poftă 

lucru.
Foto: IONEL BĂRBIERU

de

CINE ESTE PENTRU
PRIMIREA BRIGA

DIERULUI IN U.T.C. ?
Au și cifrele rostul lor. Le-am 

transcris, mai mult pentru elevi, 
pentru satisfacția lor. Ca să se 
vadă ce au făcut și ce se poate 
face cînd își dau mîna entuzia
smul și sentimentul datoriei în 
care ei, lăudabil, includ nu nu
mai învățătura. Dar, dincolo de 
cifre, viața în brigăzi, obligațiile 
de muncă pe care și le-au asu
mat, s-au ridicat lă valori inesti
mabile.

Contactul cu munca a fost

a fost propriul efort. Generalizat 
la scara marii colectivități de 
elevi care a îmbrăcat salopeta în 
vara aceasta, se poate spune că 
e un imens cîștig moral. Elev» 
au descoperit zone în care n-au 
mai pătruns direct pînă acum și 
au încercat satisfacții, la rîndu-le, 
inedite. De aceea, au imprimat 
muncii lor o notă de solemnitate.

Sigur, e foarte important că 
5 000 de elevi din județul Mureș 
lucrează efectiv acolo unde e 
greu, unde e 
mai 840 dintre
zat în municipiul Tg. 
lucrări în valoare de 
140000 lei. Sînt cifre care 
ține minte. Dar va piltea fi oare 
uitat careul elevilor-brigadieri 
din Luduș, adunat în mod expres 
în dimineața zilei de 19 iunie 
pentru înmînarea carnetelor de 
membru al U.T.C, elevilor: Ti-

nevoie :
ei au

Nu- 
reali- 

Mureș 
peste 

se vor

9 Poezia lui Nichita Stănescu, 
așa cum am mai ar.ăța|, a fost 
încercată cu o mulțime de chei

• intre care antologică rămîne te
meritatea cuiva de a o aproxi
ma prin „calculul cu cîtimile 

nuța Baziu, Lucretia Blăjan, Vtc-Jhtransfinite". Facultatea intelec- 
tor Opriș, Lucia Lelrene, Rozalia^^^ a poetului, în adevăr re- 
Czobot, Antonina si Ortansa Cră- ^marcabxlă, a determinat spirite 
ohm? Primeau carnetul U.T.C.•d‘±le ,SUtpe'

. . j , . . doare sa închidă poezia într-oacum, în calitate de bugadieii, formulă incompatibilă cu esența 
ceea ce adăuga momentului sem-A ei lirică. Nu-i mai puțin ade- 
nificații în plus. Munca a intrat™ vărat că Nichita Stănescu a ali- 
atît de adînc în viața lor încît o mentat el însuși mentalitatea 
asociază și la evenimente foarte a „matematică" a unora dintre 
intime. Aceiași elevi din Luduș criticii .săi. O bună pacte din 
au considerat șantierul un cadru , ’’“‘P«*ablle . "". . .. . x „ — tr-adevăr interpretăm cu ajuto-potnvit pentru a sărbaton ziua^rul wCalculului cîtimile tran- 
de naștere a colegei lor Ana Bu- sfinite" dar, vai, acesta nu elu- 
cuzan, evident, după ce normele cidează, pe cît este posibil, poe- 
au fost realizate. •zia ci, dîn nefericire, izbutește

Mergeți la sfîrșitul unei zile de să creeze în mintea profanului 
muncă pe un șantier al elevilor. temerea superstițioasă față de 
Veți fi martorul unor scene so- •P1?țe versuri mai puțin izbutite, 
lemne dar ,i amuzant^ în care ^"daTE
discuțiile grave se întretaie cu halne’noii de a e ata ’ e bur. 
argumente naive. Se calculează ®ghez întreținînd în chip ezo- 
rezultatele muncii fiecăruia, se teric un cult pe care nu toate 
apreciază îndeplinirea normelor. poeziile îl merită. Despre ad- 
Dar elevii duc calculele mai de- •mirabilul lirism al „Necuvinte- 
parte, vor să știe pe loc valoarea Tor" am scris încercînd să arăt 
în lei, si economiile, si cît a _că P?®4?1 sun?4ul Pu.r alno®P°eziei în candoarea himmca cu cî>hgat unitatea respectivă pe Wrare experimentează infinite 
scurt, dacă au fost rentabili. Ren- >iSoiuri. de existență. în inven- 
tabilitate, productivitate, zi-mun-^țja organe fabuloase pentru 
că. Noțiuni însușite la orele de W explorarea peisajului lunar din 
economie politică au căpătat fiecare om, în nostalgia „mi-
abia acum reprezentări concrete ^mului" după o identitate nici- 
și proporții exacte. Wcînd atinsă și suficientă sieși și,

în anume momente, tragismul
— transmis de resimți rea senza- 

Dragă redacție, .©ției părăsirii de sine („din nou
Iți scriem din I.A.S.-Clina. Vrei sînt singur ca 0 gheață / lăsîn- 

să faci plajă și să mergi to mare du-și marginea-n topire. / îm- 
gata bronzată P Te așteptăm.« brățișat cu o viață / a lui „a fi" 
Lucrăm aici 95 de elevi ai clase-^și a lui „fire..."). In alte mo* 
lor a X-a — Liceul „Gheorghe mente este notabilă o se- 
Șincai- din Capitală (N.A. >nalt« star® « sufletului

na, dar, de dumică, de la ser- și acela 0 marc puritate
bare tși spun elevi in clasa conținut într-o antologică „Odă 
X-a, cu anticipație. începînd din bucuriei". în orice caz. acoio 
data de 15 iunie programul no.s- unde Nichita Stănescu este un
tru de lucru e următorul: 6,30^voe\ excepțional lirismul este 
adunarea la școală. La șapte și expresia concentrată a unei pu- 
iumitute tinfcui deja în < imp. '^n*0® starl muzicale a sul le- 

j i. - - ? So on t * ^ktului uman, a reflexitațn in-unde lucrăm ^na la 13.30. între^1{,lectua|e trecută în incî.ntalie 
timp avem si o pauză pentru gat- !irică. Modefn, poetul rămîne 
tare. La prinz, servim masa aici — insă compatibil cu acea parte 
fi, înapoi pe cimp, pină la ora 17. Wdin orice structură poetică, 
Ce lucrăm » Sintem recoltatori „modernă" ori „clasică", pe care 
specializați in cartofi și mazăre tln saP 0 mentalitate nu și-o 
fi plivitori de leuflean. Pentru9^'n^

« .■ o și calculul, speculația goala oriciorba ele la tarna. Organizați in descrierea mecanică rămîn 
brigăzi șt echipe, ducem o luptaApină ia urmă neputincioase în
strinsă pentru ocuparea locului T^lața momentelor de lirism in* 
și a fanionului de brigadă frun- tens și pur. Dînd la o parte

al patriei este datoria dintîî a 
bunilor poeți.

Nichita Stănescu este un ase
menea poet și numai atunci 
cînd pare a acorda un trata
ment cu tot dinadinsul tema
tic poeziei, versurile nu fac de
cît, din păcate, să ilustreze o 
temă. Să versifice o schemă. Ia
tă tema iubitei devorată de me
lodia chitarei nocturne : „Melo
dia ospăta din tine / cum os
pătează dintr-o pradă / o forfo
tă de raci". Sau tema materni
tății : „Răcnet perpetuu, răcnet 
/ de femeie născînd femei, / u- 
na din alta, alta din alta, / pe 
închinarea căderii spre tot ceea 
ce e / ombilic legat la un capăt 
de durere, / de durere țipată, / 
înflorind pe distanțe, din timp 
în timp, / o globulă mișcată". 
Tema nașterii „cosmice" dintr-o 
femeie-uriaș o găsim și la 
Ion Alexandru însă la acesta 
viziunea este copleșitoare. La 
Nichita Stănescu „viziunea" re
devine anecdotic — tematică. 
Nașterea biologică este fi
gurată în limbajul unei geo-

imperiul unei fixări rigide în- 
tr-o poziție incomodă ce trebuie 
menținută, apărată de pericolul 
și teama pierderii lăuntrice („în 
jurul meu mă încolăcesc / ca să 
nu-mi dau voie spre sferă... Mă 
sfirșesc cu dinții, de bunăvoie, / 
nu mă continui mai departe") 
efort desfășurat, deci, împotriva 
ideii de „sferă", simbol al per
fecțiunii uscate, fără viață. Li
rismul e tocmai al încordării ne
firești (poziție autocomandată), 
al „stării" pe loc chinuitoare, al 
unui echilibru obositor, amenin
țat de trădarea organelor co
mune : „Mă țin atît cit sînt și 
nu-mi dau voie / să se ^deschidă 
in mine nimic / în afară de ochi 
și de gură. / cu care m-am obiș
nuit de mic". Acest poem al ri
gidității și al abținerii („Mă țin 
în propriile mele coaste / cu toate 
animalele în frîu“), al fixării 
(„cu umbra tot mereu pe stîlpul / 
de care cu un lanț legat / și lă
trător îmi este timpul") este, în 
afară de unul dintre cele mai 
bune scrise de Nichita Stănescu 
și expresia adevăratului program

POEZIA intre autenti
citate și „calculul cuH

cîtimile transf inite"

MCWA STANESCd

cerea Si ce am realizat atei. Deo- auxiliare de prisos. Tn ultimul 
camdată atît. Pauza s-a terminat, volum. Un păniint numit Româ- 
și avem de lucru. 4fenia, Nichita Stănescu ne con

vinge că adevărata natură a li
rismului său este aceeași puri- 

• tate muzicală a stărilor suffe- 
tești, aceeași putere de a :in
venta fabulos moduri surprinză- 

• toare de a privi, pipăi, auzi.
Tema gravă pe care și-o alege 
sună vibrant atunci cînd aceste 
calități se manifestă liber, cu 

• naturalețe și claritate, ca îh 
astfel de versuri : „Despre pa
trie se pot spune / cuvinte scri- 

• se cu colțul inimii noastre / 
Suspendate în aer, albe spume / 

la ale mării acesteia, albastre. / / 
doar pentru ochiul străin / 

“ toate acestea ar fi poate dan
tele / Ia perdeaua de miraj al

ia calin / trasă numai peste ste- 
QP le. I / însă pentru cei ce sîntem

șefă* brigăzii I, clasa a X-a A,
TEODOR VICAȘ

șeful brigăzii a Il-a, clasa a X-a B,
GABRIEL SORESCU 

șeful brigăzii a IlI-a, clasa a X-a E,
MARIN CULCA 

șeful brigăzii a IV-a, clasa a X-a F. 
RĂZVAN SCĂRLĂTESCU

UN FĂMÎNÎ NUMIT

ROMÂNIA

P.S. E vorba să lucrăm 
cireșe. Să vezi ce normă 
scoatem f

N. R. Am fost în prima 
voi și v-am Văzut lucrînd la car- - aici / \^ă. intreei i„
tofi. N-are rost să vă lăudăm a- orare, / cuvintele au lamă 

i £.■ i «brici / intrînd în miracol, cum. Așteptam rezultatul final. W ,andră mirarc... o foarte 
moașă „L'rare", un „Zenit noc- 

Aturn", o „Azvîrlire de lance", 
^admirabila „înghețate rîuri" (o 

elegie în ton major, fără umbră 
de ostentație, „eminesciană" în 
spirit) sau nobila obsesie a ge
nealogiei strămoșilor din „Gro
simea pămîntului". „Colindă de 

• țară", „însămînțarea", „Voi, re
pezi firi", „Adaos" sînt suficien
te pentru a demonstra, dacă 

• mai eră nevoie, că o vocație 
autentică poate răsuna ia fel de 
convingător în orice temă și că 

• adevăratul poet nu-șj schimbă
„firea" (natura poetică) după 
temă, ci înzestrează cu lirism 
tot ceea ce atinge.

Departe de noi intenția de a 
trece neobservată străduința 
poetului de a-și fixa mai decis, 
în acest volum, poezia într-un 
univers tematic cu semnificație 
patriotică. Dimpotrivă, e cazul 

A de a sublinia o preocupare mai 
^susținută a unui poet de talentul 

lui Nichita Stănescu față de o 
^astfel de tematică. Elogiul liric

o

zi
lu
de 
cu 

fru-

grafii cerești. Acesta înlătu
rat. ca orice artificiu facil, 
rămîn cîteva crudități inutile și 
impresia unui mecanism pus in 
funcțiune pentru nu se știe ce : 
„Ombilic, țeava sublimă / a 
curgerii din steaua polară / de 
fecioare în jurul cărora / virgini
tatea tremură atemporală // Om
bilic, frînghie / spânzurătoare a 
gi tulii i meu, / a celui nimerit din 
femei, pe lume. / asemenea sfir- 
șitului de ploaie, un curcubeu, // 
Ombilic, istorie / a cerului — 
pintec invers curbat, / lumea ti- 
nind-o mereu nenăscută, / nu
mai și numai că s-a-ntîmplat". 
în fine, in multe alte locuri ar- 
bitrariul optic dă iluzia modifi
cării comandate : „Dintr-o lovi
tura / copacii din dreapta și cele 
ci te va case, / Șoseaua din stingă 
cu cele cîteva mașini, / încep să 
bată : sus. foarte sus, jos. foarte 
jos. / Iată că mâ-nalț. mă-nclin. 
ușor, / fac un viraj..." și „Mai 
am o lovitură, dar o păstrez / 
pentru duminica viitoare. Pentru 
azi / îmi e de ajuns". „Unghiul 
de vedere" (în altă parte culoarea 
Verde) satisface în astfel de ver
sificări iluzia cunoașterii, a mo
dificării ori a previziunii. într-un 
anumit stadiu al acestei poezii 
„unghiul de vedere" devine din 
susținător, divulgătorul unui me
canism stereotip, repetat pină la 
saturație, producător de versuri 
ce par scrise de Nichita Stănes
cu. De fapt, ele sînt efectul sim
plei declanșări a mecanismului 
utilizat. Un poem caracteristic 
(în el însuși remarcabil) pentru 
felul în care se naște 
poezie este cel intitulat

această
r___  __  __ Stare.
Să-1 „analizăm". Poetul este sub

de lucru al poetului.
„Starea" creează cîmpul mag

netic al poeziei, 
dar cu cît această 
mai pregătită, mai __ ___
dare fixată și susținută prin- 

efort autocomandat, cu 
poetic 

o con- 
supra- 

Nu-i vorba aici de 
conștiința care dirijează (meca
nismul pregătirii „stării" de gra
ție este foarte bine condus) ci 
de aceea care primește. Un vers 
ca acesta : „Mă țin cum sint, ne
izbucnit" spune aproape totul 
despre marele pericol al mecani- 
cizării poezie’. După un efort 
considerabil intrarea în poezie 
nu mai este însoțită de o con
știință poetică trează. Ceea ce 
poate ușor părea starea de gra
ție. lirismul pur, reprezintă a- 
desea un simplu mod friecanic 
de formulare.

Iată și cîteva reflexe ale 
„elaborării" mecanice : ..Apli
căm steaua pe cer / exact acolo 
unde trebuie să răsară : aplicăm 
tragerea exactă și utilă" (Apli
cație) : „A fi recrut : tremurare 
de iarbă / de primăvară. / Pri
ma virilă barbă / iat-o doborîtă 
întî’ia oară"; Dar el. tînărul 
bărbat dat la arme. / punînd 
pe umăr pușca / deodată tre
sare și-ncepe să sfarme / desti
nului cușca" (A fi recrut) : „Ia- 
tă-i, trec în unghiuri ascuțite, 
/ fi eca re-mi pare un alb astru / 
fulgerător în plină ziuă / p€ 
cerul albastru" : „dintre arme, 
desigur, ei sînt / arma cea mai 
cerească" (Piloții de vînă-toare"): 
Puști ! Săbii i/ Tandre pistoale 1 
(Soldat) și multe altele la fel. 
Jocuri de cuvinte, calambururi, 
facilitate iritantă care, toate la 
un loc, nu pot înlocui adevăra
tul „antrenament" intelectual.

O oboseală prea mare nu duce 
la încetarea efortului ci la exe
cuția mecanică, automatică (un 
întreg capitol al cărții. Soldatul 
și armele, cade, regretabil, în
tr-un astfel de mod). într-un cu- 
vînt, este vorba de o „stare" pro
gramată la o mașină de calcul. 
Este curios cît de mult se apro
pie acest program de acela al 
unui, aparent, atît de deosebit 
poet ca Marin Sorescu (Iată. în 
Nichita Stănescu, versuri de Ma
rin Sorescu : „Mă tîrăsc pe spate 
sub cer, / String mai bine o stea 
în brățara ei, / împing mai la 
dreapta un simun f apoi ies a- 
fară / și mă șterg pe față, de ali- 
zee"). Spre deosebire. însă, de 
acesta, N. Stănescu deschide o- 
rizontul poeziei pe care celălalt 
îl închide într-o ..morală" a fa
bulei. La Sorescu poemul

e adevărat, 
stare este 
cu încor-

tr-un
atît însusi 
adoarme __
știință poetică obosită, 
solicitată.

momentul 
mai mult

De data aceasta elevii n-au 
fost, pur simplu, oaspeți ai 
Atelierelor „9 Mai“ din Capi
tală.
cere

lor

••••••

Ei 
la 

de

au participat cu plă- 
amenajarea ronduri- 
flori, la plivitul lor.

(Urmare din pag. I)

Foto: GH. CUCU

DATORIA
(Urmare din pag. I)

Este clar că vechile metode și vechile programe de în- 
vâțâmînt s-au demodat, au fost depășite, sînt — astăzi — 
de puțin folos, dacă nu cumva de nici un folos.

Cu ce am înnoit noi vechile metode ?
Cu cît sînt mai bune manualele școlare care se tipă

resc în această vară pentru acești mîndri școlari ai noștri 
decît manualele din anii trecut» ?

Cerul era — în călătoria mea de o zi — albastru ca 
* un uriaș lan de in înflorit, văzduhul era proaspăt și pur, 
lanurile de orz erau coapte, galbene ca aurul, lanurile 
de grîu bateau și ele în auriu. Ne aflăm cu toții în 
plină vară.

S-a copt orzul.
Griul a dat și el în copt.
Tn curînd începe secerișul.
Pămîntul își face datoria.
Cum ne-o facem noi ?
Cum creștem, pentru ziua de mîine, copiii ș> copilandrii 

noștri ? Cum îi pregătim pentru viitorul care nu este 
atît de depărtat cum uneori ni se pare ? Viitorul pe core 
trebuie să-l îmbogățim și să-î înflorim este aproape de 
noi, chiar foarte aproape.

spectacol dat de Casa de cul
tură, pe motiv că este angajat 
al combinatului.

Cluburile nu organizează decît 
foarte rar seri distractive pen
tru tineret, pentru că<la I.C.S.H. 
ca și la combinat, _ majoritatea 
covîrșitoare a salariaților o re
prezintă bărbații. Dar cu cine 
să danseze dacă nu se permite 
accesul fetelor de la alte insti
tuții ? La „Siderurgistul" la se
rile distractive — sau „de 
odihnă" cum curios dar... nu 
greșit sînt denumite — nu pot 
să participe nici măcar toți ti
nerii combinatului pentru că ac
cesul este programat pe secții. 
Pînă vine rîndul secției în care 
lucrezi, numai bine trece anul...

teau fi împrumutate, în caz de 
nevoie, știut fiind că nu sînt in
dispensabile decît la spectacole, 
iar spectacolele nu au loc în fie
care zi.

— N-avem nevoie să le împru
mutăm — ne spune condescen
dent Horia Jurcă, directorul 
clubului — pentru că avem bani 
prevăzuți la buget ca să le pro
curăm.

Cu alte cuvinte, se recunoaște 
indirect că au fost cumpărate

de puține ori, irosite, o demon
strează faptele ,Tot „Construc
torul" și-a achiziționat pentru 
formația corală 30 de fuste și 
40 de costume bărbătești deși 
cor n-a avut, nu are, și după 
cum afirmă însuși directorul, nu 
va avea într-un viitor previzi
bil ! Casa de cultură a cumpă
rat și ea, anul trecut, de la Tis- 
man’a. 12 costume pădurenești, 
în valoare de 25 000 lei — pen
tru o formație de dansuri care...

Există toate perspectivele ca, 
la fel de ne judicios. să fie folo
siți și cei 500 000 lei alocați in
stituțiilor pentru anul în curs. 
S-au comandat deja noi costume 
și instrumente muzicale, iar 
alte proiecte sînt pe rol. Se va 
ajunge, în curînd, la o inflație 
de asemenea obiecte încît nu
mărul lor va întrece cu mult 
pe cel al artiștilor amatori.

A apărut o situație cu totul 
paradoxală : in timp ce, unifi-

O MENTALITATE
PE CALE DE A NAȘTE

Din fondurile ce i-au fost a- 
locate anul trecut, clubul „Con
structorul" și-a procurat 20 de 
costume pentru taraf, 16 costume 
pentru formația de dansuri și 2 
costume pentru soliști care s-au 
adăugat altor 90 de costume e- 
xistente. în magazia clubului 
„Siderurgistul" se găseau la acea 
dată 20 de costume pentru ta
raf (!) și 82 costume pentru dan
suri, iar stocul de care dispune 
Casa de cultură era de 20 cos
tume (ne referim doar la cele 
două formații).

Se pune firesc, întrebarea : 
era absolut necesară procurarea 
celor 38 de costume ? Nu pu-

MASTODONT!
numai pentru a se cheltui banii. 
Recunoaștem, desigur, aici a- 
ceeași optică deformată. Fie
care se zbate să aibă nu numai 
formații proprii, ci și garderobă 
proprie. „Nu contează dacă 
banii sînt sau nu chibzuit chel- 
tuiți — declară acești activiști 
culturali. Principalul e să avem 
costumele noastre și să nu r&- 
mînem cu banii".

Că sume importante sînt, nu

nu există ! Singurul lor folos 
este că decorează acum plăcut 
interiorul magaziilor.

După aceleași criterii s-au 
cumpărat și instrumentele mu
zicale. Nu înșirăm întregul nu
măr al acordeoanelor, chitarelor, 
viorilor etc. sosite recent la 
casa de cultură, ci ne mulțumim 
doar să specificăm că astfel de 
instrumente zac cu zecile în ma
gaziile .celor două cluburi.

cată, baza materială este mai 
mult decît satisfăcătoare (numai 
valoarea materialelor de practi
că culturală depășește 3 mili
oane leii), luată in parte, pe 
fiecare unitate, ea pare să fie 
insuficientă ! Observația este 
valabilă, și în privința spațiului. 
Deși disnun de zeci de încăperi, 
cei trei directori se plîng necon-

tenit că numărul acestQra este 
insuficient. Horia Jurcă a și 
propus supraetajarea clubului 
„Constructorul" pentru „a face 
față necesităților", la amenajări 
suplimentare ^îndindu-se insis
tent și ceilalți. Dacă s-ar da curs 
cererii lor, ar trebui să se con
struiască niște unități de cul
tură - mastodont, de mărimea 
unui cartier. Numai așa s-ar pu
tea împlini dezideratul ca 
„fiecare activitate să aibă sala 

■' doar 
săli 

ce 
este 
fie- 
în-

ei“, chit că este ocupată j 
o dată pe lună... Criza de 
este explicabilă, de vreme 
pentru aceeași manifestare 
ocupată cite o încăpere la 
care așezămînt. Dacă s-ar 
lătura paralelismul existent, da
că forțele s-ar unifica, „foamea" 
de spațiu ar dispărea.

Barierele artificiale care frag
mentează viața culturală a mu
nicipiului Hunedoara pot fi ri
dicate numai dacă instituțiile 
culturale de aici, ar fi îndrumate 
și controlate de către un sin
gur for. Aceasta este, credem, 
unica posibilitate de a înlătura 
paralelismul inutil și dăunător 
din activitatea lor, de a asigura 
utilizarea cu maximum de efi
ciență a bazei materiale dispo
nibile cit și a alocațiilor ce vor 
fi acordate. Nu ne gîndim la o 
contopire mecanică a acestor in
stituții : acest lucru ar fi, în 
actualele condiții, imposibil — 
ci la încadrarea fiecăruia
tr-un profil distinct, la realiza
rea unei diviziuni a muncii care 
să aducă mult așteptatul salt de 
la cantitate la calitate.

în-

se pregătește să devină o 
idee (cel mai des morală) 
pe cînd la N. Stănescu o 
idee (uneori morală) se pregă
tește să devină poem. La unul 
exuberanța ori parodia exube
ranței, gestul extravagant ori 
extravaganța parodiată sînt in-' 
chise intr-o concluzie rigidă, cu 
atit mai rigidă cu cît exuberan* 
ța ori extravaganța sint mai 
mari, mai îndrăznețe dar și mai 
frivole (M. Sorescu) ; la altul, ți* 
nu ta rigidă („Stare"), poziția 
strinsă, de abținere, silirea con* 
diției de a rămîne consecventă 
cu sine, de „a da curs bunului 
simț" (ochiul — ochi, auzul -* 
auz, copacul — copac ș.a.m.d.) 
conduc in chip logic (o logică ne
comună dar o logică) la confu- 
zionare și derută, mișcare vagă, 
semi-conștientă (echivalentă cu 
deschiderea ori de-a dreptul 
pulverizarea mesajului liric). A- 
desea acest moment al poemului 
poate sta alături de program : el 
exprimă nu altceva decît obosea
la încordării care-1 precede (în
cordarea de a păstra cu rigidi
tate poziția inițială). Iată, la Ni
chita Stănescu, fixarea poziției : 
„Mă tirăsc pe spate sub cer..." 
Și iată și efectul, amețitor, al 
consecvenței : „Dar rămîn ame
țit. / Mă clatin și mă prăbușesc f 
încet de parcă / aș fi atirnat df 
parașute // Cînd ating pămîntul) 
mă și afund în el. / Cînd ating- 
miezul pămintului / adorm". Și 
iată, in fine, „deschiderea" for
țată a ideii spre poemul materiei 
dezagregate (abia din acest mo
ment, după o pregătire plină de 
efort, se produce intrarea in poe
zie) : „Se făcea că se destrămau 

,/ plantele și animalele. / Peste 
marea lor de celule / pluteau co
răbii. / Pe una din ele mi-o mai 
aminteam / de undeva, / dar nu 
izbuteam să-mi aduc / aminte, 
de unde anume". S-ar zice că în
cordarea excesivă, rotirea trupu
lui in jurul unui punct fix dă o 
stare hipnotică sau, poate, am
nezică. Riscurile poeziei se 
naște în acest chip, „făcui-1 for
țat. nu sint mici și. intre pri
mele, trebuie semnalată marea 
oboseală în care cad versurile 
cind condiția poeziei â fost pre
gătită cu atita efort. Efectul am
nezic nu poate fi confundat în
totdeauna cu starea de grație : 
poetul modern obosește și adoar
me adesea înainte de a-și fi ros
tit mesajul. M. Sorescu și N.Stâ-< 
nescu se aseamănă prin regimul, 
de pregătire a poeziei. La anti~ 
podul părerii că lirismul este o 
chestiune de inspirație pură, ei 
lucrează cu o inteligență deose
bita pentru crearea unui regim 
poetic. Dificultatea în care se 
găsesc este paradoxală : drumul 
curios al poemului, indiferent de 
rezultate, mărturisește afirmarea 
unei conștiințe a poeziei pe care 
puțini o au. Efortul intelectual, 
sau pur și simplu mimarea con
diției acestuia, „încălzește" tere
nul pentru ideea poetică. Firește 
că este vorba de un antrenament 
făcut cu iluzia necesității, deci 
îndeplinit cu sinceritate și bună- 
crcdințî (poeții au acest indiscu
tabil drept : de a fi scutiți de 
suspiciune), dar care nu este încă 
poezia însăși. O parte din creația 
lui Nichita Stănescu este consti
tuită din acest antrenament, la 
urma urmei cam sportiv în asi
duitatea și mai aleg repetarea lui. 
Pentru a vorbi pe înțelesul tutu
ror am spune că este cazul bo
xerului înainte de meci : antre
namentul la sacul cu nisip nu 
este încă „viața" meciului. Și, 
nu o dată, antrenamentul excesiv 
prelpngit duce la oboseală și 
pierderea meciului. Orice antre
nament, de altfel, reproduce la 
scara artificialului condițiile na
turalului și o bună condiție, fi
zică ori intelectuală, presupune 
neapărat un antrenament cit mai 
apropiat -de condițiile realități*. 
Oricît de necesar, valoarea 
nu o poate depăși pe aceea 
premiselor, a prelimina riftoh4 
Poetul modern, excedat de com
plicația și complexitatea vieții 
tinde, uneori inconștient, să-și 
prelungească starea de antrena
ment, reproducerea vieții in 
laborator. Din această conștiință 
presantă a complexității vine 
marea lui disponibilitate pentru 
poezia mecanicului și automati
cului, pentru tot ceea ce repre
zintă mijloace de receptare pină 
la deprindere automatică, in 
laborator, a fazelor vieții de din
colo de pragul laboratorului. Ori- 
cit de poetic ar fi antrenamen
tul intelectual, orient ar pregăti 
terenul pentru o bună primire a 
poeziei, el nu poate fi socotit de- 
cit ceea ce este : dovadă de in
teligență a poetului dar nu inte
ligență poetică propriu-zisă. In
tr-un sens mai larg această si
tuație (mentalitate ?) modernă 
pune in discuție întreaga poezie 
actuală. Simptomul într-adevăr 
discutabil — pe plan general și 
nu doar pe ici, pe colo și, cum 
se spune, cu deosebire la ti
neri! — ar fi mecanicizarea poe
ziei, in sensul antrenamentului 
care conduce la dobîndirea re
flexelor mecanice 
matice. Este deci 
un mecanism poetic producător 
de iluzii : în primul rînd iluzia 
că laboratorul ori sala de antre
nament ar fi confundabile cu 
existența ce le întreține utilita
tea.

Revenind la poezia lui Nichita 
Stănescu : un semn al nucleului 
mecanic pe care-1 conține (într-o 
proporție poate chiar mai mare 
la M. Sorescu) este, oarecum 
exterior, acesta : avem serii în
tregi de poeți „în maniera" 
N. Stănescu (și M. Sorescu). Ce 
e curios, e că apar uneori imita
tori perfecți. Și maî curios e că 
multora talentul nu le poate fi 
negat, dar tocmai pe acest temei: 
nu poți refuza de zece ori ceea 
ce ai admis o singură dată. Dar 
e aici o prejudecată : Nichita 
Stănescu este un poet adevă
rat, oricît mecanic ar intra în 
compoziția lirismului său. Dînd 
la o parte ceea ce e de dat (vo
lumul pe care l-am invocat a- 
cum mai mult e $i cel mai dis
cutabil din acest punct de ve
dere) rămîne destul pentru ca 
meritele poetului să nu scadă ci, 
dimpotrivă, să crească. De vre
me ce poeții adevărâți nu pot fi 
imitați rezultă că imitatorii lui 
Nichita Stănescu ori Marin So
rescu sint talentați datorită de
fectelor arătate cu timiditate ori 
nerecunoscute, ale celor doi uoeți. 
Înlăturînd ceea ce e exterior și 
mecanic în creația lor mulți vor 
fi amenințați de pierderea „peste 
noapte" a talentului întemeiat p? 
defectele unor remarcabili poeți

și auto- 
vorba de

C. STĂNESCU
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VOM SMULGE PĂMlNTULUl TOT CE
POATE OFERI, VOM EXECUTA EXEMPLAR

LUCRĂRILE OL ÎNTREȚINERE Șl RECOLTARE!

în „Cupa României" la fotbal

0 finală promițătoare:
STEAUA - DINAMO

ȚĂRĂNIMEA COOPERA
TISTA DIN JUDEȚUL CON
STANȚA a luat cunoștință cu 
viu interes de chemarea coo
perativelor agricole de pro
ducție din județul Teleorman 
de a munci cu entuziasm pen
tru a spori în acest an produc
ția agricolă și a vinde statului 
peste plan cit mai multe pro
duse agroalimentare, contri
buind astfel la limitarea efec
telor distructive ale inundații
lor.

în aceste momente grele, 
cînd stihiile naturii au prici
nuit mari pagube unor județe 
ale patriei noastre, țărănimea 
cooperatistă din județul Con
stanța este convinsă că cea 
mai importantă contribuție a 
sa pentru refacerea unităților 
economice, a orașelor și sate
lor afectate de calamitățile na
turale, o constituie desfășura
rea, zi de zi, a unei munci en
tuziaste, neobosite, pentru e- 
fectuarea lucrărilor agricole la 
cel mai malt nivel calitativ, 
pentru obținerea unor produc
ții care să le depășească pe 
cele planificate.

Ca urmare, ne propunem să 
valorificam la fondul central 
în amĂ 1970 peste plan, din. 
producția cooperativelor agri
cole și din produsele ce revin 
cooperatorilor pentru munca 
depusă următoarele cantități:

Grîu : 1 300 tone; porumb: 
12 000 tone; fioarea-soarelui: 
3 400 tone; legume: 10000 
tone; fructe 118 tone; struguri: 
1 600 tone ; fasole uscată : 230 
tone; carne: 140 tone; lapte 
vacă : 7 500 bl. ; lapte oaie: 
1 448 hl. : lină : 6 tone ; ouă 
1 115 mii buc.

în scopul îndeplinirii aces
tor angajamente, cooperative
le agricole de producție, toți 
țăranii cooperatori sint hotă- 
rîți să nu precupețească nici 
un efort pentru ca, muncind 
din zi și pînă în noapte, să 
execute la timp, lucrările de 
întreținere a culturilor, să a- 
sigure cea mai bună densitate 
de plante la hectar și să orga
nizeze temeinic campania de 
recoltare in vederea reducerii 
la maximum a pierderilor.

Pentru realizarea producției 
în legumicultura, vom acorda 
toată atenția lucrărilor de în
treținere, evitării pierderilor 
la recoltare.,, transport și va
lorificare, îndeosebi pe cele 
1 350 ha. ce se vor însămînța 
cu legume în cultură suc
cesivă.

Vom acorda toată atenția 
sectorului zootehnic prin rea1- 
lizarea efectivelor de animale 
planificate și îmbunătățirea 
calității acestora. De aseme
nea, pentru sporirea bazei fu
rajere vom organiza temeinic 
str'xgerea și depozitarea fura
jele și vom însămînța în cul- 
tuca dublă suprafața de 47 000 
ha.; sub conducerea comitetu
lui județean de partid vom 
impulsiona lucrările de inves
tiții la cele 5 complexe de în
grășat a porcilor și berbecu- 
ților, iar prin dezvoltarea ac
țiunilor de cooperare cu între
prinderile agricole de stat se 
vor crește 140 000 pui pentru 
carne.

Vă asigurăm, stimate tova
rășe Ceaușescu, că Activul 
Comitetului Județean de par
tid, ConsiFul Uniunii Județe
ne Qonstanța a Cooperativelor 
Agricole de Producție, coope
rativele agricole de producție, 
țăranii cooperatori din jude
țul Constanța, exprimîndu-și 
satisfacția și mulțumirea pen
tru sprijinul permanent acor
dat de partid și de stat, de dv. 
personal, agriculturii coopera
tiste. sint hotărîți să participe 
cu hărnicie și entuziasm la e- 
fortul întregii țărănimi pentru 
a smulge pămîntului tot ce 
poate da in acest sens și a 
contribui astfel ia înfăptuirea 
politicii partidului pusă în. 
slujba întăririi scumpei noas
tre patrii. Republica Socialis
tă România.

COMITETUL JUDEȚEAN 
CONSTANȚA AL P.C.R.

în această perioadă cînd în
tregul popor luptă cu întreaga 
capacitate și pricepere pentru 
normalizarea activității econo- 
mico-sociale și diminuarea pa
gubelor provocate de inunda
ții, OAMENII MUNCII DIN 
JUDEȚUL BRĂILA, în frunte 
cu comuniștii, mobilizați de 
însuflețită chemare a conduce
rii partidului, a Biroului exe
cutiv al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialis
te, pătrunși de înalta răspun
dere patriotică de a nu-și pre
cupeți eforturile pentru viito
rul luminos al României So
cialiste. se angajează față de 
conducerea partidului și de 
dumneavoastră personal, iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de a-și aduce deplina contri
buție ia refacerea cît mai 
grabnică a economiei noastre 
socialiste.

Țărănimea cooperatistă din 
județul nostru, luînd cunoștin
ță de fnfîă’ărata chemare a 
Consiliului Uniunii Județene 
â Cooperativelor de Producție 
Teleorman, a analizat în ca
drul adunărilor generale cu

Telegrame adresate 
Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român, tovarășului 

Nicolae Ceaușescu

deplină răspundere rezervele 
și posibilitățile de creștere a 
producției agricole, afirmîn- 
du-șii hotărîrea nestrămutată 
de a smulge pămîntului tot 
ceea ce poate oferi, de a asi
gura executarea exemplară a 
lucrărilor de întreținere și re
coltare Ja timp și fără pier
deri a culturilor, de a face to
tul pentru realizarea integrală 
a sarcinilor din zootehnie pri
vind efectivele de animale, 
producțiile și livrările la fon
dul de stat.

Deși în județul nostru mai 
multe unități agricole au a- 
vut de suferit de ne urma 
inundațiilor, sintetizînd efor^ 
turile ce sîritem hotărîți să le 
depunem, ne angajăm să vin
dem la fondul central al sta
tului în anul 1970 peste pre
vederile olanului, din depăși
rile de producție ale coopera
tivelor agricole de producție și 
de la membrii cooperatori din 
produsele ce li se cuvin pentru 
normele convenționale, urmă
toarele cantități : 
„ n9r*u ' tone; porumb
7 000 tone: fioarea-soarelui
2 000 tone: sfeclă de zahăr: 
6 000 tone: legume: 5 000 tone; 
cartofi : 3 000 tone; fasole boa
be: 100 tone: struguri 4 000 
tone; carne: 600 tone; lapte; 
6 200 hl.

Comitetul județean de par
tid Brăila asigură conducerea 
partidului, pe dumneavoastră 
personal, stimate tovarășe se
cretar general, că își va con
centra întreaga energie pentru 
a conjuga efortul nostru la e- 
fortul general "al țării, pentru 
prosperitatea națiunii noastre 
Socialiste.

COMITETUL JUDEȚEAN 
BRĂILA AL P.C.R.

ȚĂRANII COOPERATORI 
DIN JUDEȚUL ILFOV au 
primit cu viu interes che
marea cooperativelor agri
cole din județul Teleorman 
de a spori contribuția la creș
terea producției agricole, la 
dezvoltarea și întărirea pe mai 
departe a economiei naționale.

în acest an de grele încer
cări pentru patrie, pentru în
tregul popor, țărănimea ilfo- 
veană se simte solidară cu 
populația din zonele lovite de 
revărsările catastrofale ale a- 
pelor și își manifestă hotărîrea 
de a-și aduce Urt aportul la re
cuperarea imenselor pagube 
suferite- de industrie și agri
cultură, de instituțiile social- 
culturale. de locuitorii orașe
lor și satelor inundate.

Deși țăranii cooperatori din

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, și tovarășul ION GHEOR- 
GIIE MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, au adresat tovarășului KIM IR 
SEN, secretar general al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, și tovarășului ȚOI EN GHEN, președintele 
Prezidiului Adunării Populare Supreme a Republicii Popu
lare Democrate Coreene, următoarea telegramă :

Cu prilejul zilei de solidaritate cu lupta poporului coreean, 
care evocă începutul eroicei lupte împotriva agresiunii impe
rialiștilor^ americani și victoria in războiul pentru eliberarea 
patriei vă adresăm dumneavoastră și, prin dumneavoastră 
poporului frate coreean, un cald mesaj de prietenie și salutul 
tovărășesc al Partidului Comunist Român, guvernului și în
tregului nostru popor.

Vă urăm și cu acest prilej noi succese în opera de con
struire a socialismului în Republica Populară Democrată Co
reeană și reafirmăm solidaritatea internaționalistă a poporu
lui român cu cauza dreaptă a poporului coreean — unificarea 
pașnică și democratică a patriei.

Ne exprimăm ferma convingere că relațiile de prietenie 
frățească și colaborare multilaterală dintre partidele și țările 
noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, spre binele am
belor noastre popoare, al unității țărilor socialiste și a între
gului front antiimperialist, al cauzei păcii și socialismului în 
lume.

CRONICA U. T. C.
Mietrcurî, tovarășul Ion Ili

escu, prim secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, a primit 
delegația Tineretului Comu
nist din Venezuela formată 
din tovarășii Antonio Josă 
Urbina, secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist, 
Alexis Adam, secretar al C.C. 
și președinte al Federației 
Centrelor Universitare din 
Venezuela și Gisela de Adam, 
care, la invitația C.C. al U.T.C. 
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județul Ilfov au avut ei înșiși 
de luptat cu amenințarea ape
lor, deși însemnate suprafețe 
aparținînd cooperativelor a- 
gricole din județ au fost cala
mitate de inundații sau infil
trări, țăranii cooperatori n-au 
slăbit nici o clipă munca pen
tru folosirea integrală și in
tensă a pămîntului. pentru în
treținerea culturilor și îngri
jirea animalelor, conștienți că 
tocmai în acest an este necesar 
să se obțină produ'cții vegetale 
și animale maxime.

Urmînd cu hotărîre linia 
trasată de Partidul Comunist 
Român, de Comitetul său Cen
tral în frunte eu dv.. iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
țăranii cooperatori din județul 
Ilfov își organizează tot mai 
bine activitatea, . folosesc cu 
pricepere și hărnicie întregul 
timp bun de lucru, fiecare zi- 
iu-mină. adăugind eforturile 
lor pline de abnegație la lupta 
întregului popor pentru șter
gerea urmărilor inundațiilor, 
pentru refacerea unităților e- 
conomice și a localităților a- 
fectate de calamități, pentru 
normalizarea grabnică a si
tuației în toate județele țării.

în aceste zile, adunările ge
nerale ale cooperativelor agri
cole din județ, dezbătînd acti
vitatea depusă de la începutul 
anului pînă în prezent, scot la 
iveală noi rezerve, noi resurse 
de mărire a producției. Parti- 
cipanții ia aceste adunări. în
treaga țărănime cooperatistă 
se alătură cu toată ființa, cu 
toată energia lor chemării coo
perativelor agricole din jude
țul Teleorman șt, însuflețiți de 
un fierbinte și profund patrio
tism, stabilesc, în urma unor 
calcule pline de răspundere 
noi cifre mobilizatoare privind 
recoltele și producțiile anima
liere.

Totodată, conștienți că, dato
rită pierderilor înregistrate 
din cauza stihiilor națprii, 
țara are nevoie de cantități tot 
mai mari de produse, țăranii 
cooperatori își afirmă cu tărie 
hotărîrea de a vinde statului 
o parte din produsele ce li se 
cuvin ca plată pentru munca 
depusă în C.A.P.

Totalizate pe întregul județ, 
angajamentele formulate eu a- 
cest prilej reflectă posibilita
tea ca unitățile agricole coo
peratiste să vîndă statului. în 
baza contractelor încheiate, 
cantități de produse mai mari. 
Ca urmare, vor fi valorificate 
peste plan următoarele :

Porumb : 23 100 tone ; fioa
rea-soarelui : 1 500 tone ; sfe- 

se află în țara noastră.
La convorbirea care s-a des

fășurat intr-o atmosferă tovă
rășească, a participat tovară
șul Vasi.le Nicolcioiu, secretar 
al C.C. al U.T.C.

Cu acest prilej s-a realizat o 
informare reciprocă privind 
activitatea și cooperarea celor 
două organizații, precum și un 
schimb de păreri asupra pro
blemelor internaționale și ale 
mișcării de tineret.

atenție ® 
în cele fl 
anima- ■ 
zooteh-g 

pentru •

c*lă de zahăr s 12 000 tone ; fa- ■ 
sole uscată : 350 tone ; legu- g 
me : 45 000 tone ; struguri : —
2 000 bone; carne t 360 tone ; 
lapte : 2 000 hl. ■

In ce privește griul, deși pe ■ 
o suprafață de 7 800 ha cultu- g 
ra a fost distrusă de calami- 
tăți, ceea ce duce la o scădere ■ 
a producției, cooperativele a- ■ 
gricole din județul Ilfov se g 
angajează să livreze statului 
peste plan caiititatea de 400 
tone.

Hotărîți să îndeplinească ho- ■ 
tal angajamentele luate și ■ 
chiar să le depășească, țăranii g 
cooperatori au stabilit. în ca- 
drul adunărilor generale, pla- ■ 
nuri de măsuri tehnico-orga- ■ 
nizatoriee concrete, care pre- g 
văd lucrări și operațiuni lega- 
te de specificul fiecărei uni- . 
tăți. Ca linii generale, aceste ■ 
planuri prevăd recuperarea ■ 
urgentă a suprafețelor care g 
mai sînt încă sub ape și însă- 
mînțarea lor cu culturi adec- 
vate ; creșterea suprafețelor de ■ 
culturi duble și succesive ; re- ■ 
coltarea în perioada optimă, n 
într-un timp cît mai scurt, _ 
eliminînd total pierderile. Se — 
va da, de asemenea, 
îngrijirii și hrănirii 
mai bune condițiuni a 
lelor în toate fermele 
nice.

în activitatea lor 
realizarea angajamentelor su- ■ 
plimentare. cooperativele a- n 
gricole se bucură de sprijinul — 
întreprinderilor pentru me
canizarea agriculturii, “
au luat, de asemenea, 
suri pentru folosirea între- a 
gii capacități de lucru a trac- ț 
toarelor și mașinilor, pentru 
încadrarea tuturor lucrărilor ■ 
mecanizate în timpul optim și ■ 
executarea lor ia un înalt ni- a 
vel calitativ.

Țărănimea cooperatistă din 
județul Ilfov, condusă și în
drumată de partid, este ferm ■ 
hoftărîtă să nu-și îngăduie nici a 
o clipă de răgaz din timpul — 
bun de lucru, să muncească 
din zori și pînă în noapte, să ■ 
dea cea mai mare atenție caii- ■ 
tății lucrărilor, pentru a crea 
siguranța îndeplinirii și depă
șirii obligațiilor suplimentare 
asumate.

Conștienți de menirea lor, ■ 
de locui pe care-1 ocupă în a 
frontul întregii țări, țăranii 
ilfoveni vă asigură, stimate to
varășe Ceaușescu, că își vor 
adlice întreaga contribuție la ■ 
înfăptui rea politicii partidului a 
de înflorire a patriei, de _ 
prosperitate a întregului po
por.

COMITETUL JUDEȚEAN 
ILFOV AL P.C.R.

care ■ 
mă- ■

MINISTERUL CONSTRUCȚIILOR INDUSTRIALE 
GRUPUL ȘCOLAR DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI, 

Șos. Mihai Bravu nr. 428

Organizează CONCURS DE ADMITERE în anul școlar 1970/ 
1971 în localul Grupului Școlar de Construcții București, 
Șos. Mihai Bravu nr. 428, Școlii Generale nr. 2 Slobozia — 
Str. Matei Basarab nr. 79, Centrului Școlar Profesional și Teh
nic Constanța — B-dul Tomis nr. 153, Școlii Nr. 3 Găiești — 
Str. 13 Decembrie nr. 63, Școlii Generale Nr. 5 Oltenița, Șco
lii Generale de 10 ani Topoloveni, Școlii Generale Nr. 6 Brăila 
— Str. Victoriei nr. 55, pentru :

• ȘCOALA PROFESIONALA CURS DE ZI CU URMĂTOARELE 
MESERII :
— instalator
— instalator
— instalator , ■ - . - ..............
— electrician în construcții și instalații industriale ;
— electromecanic A.M.A. ;
— izolator în construcții ;
— dulgher ;
— zidar în construcții ;
— mozaicar — faianțar ; 
—- strungar ;
— lăcătuș mecanic pentru utilaje de construcții ;
— lăcătuș pentru construcții metalice ;
— lăcătuș mecanic pentru industria construcțiilor de ma

șini r
—- sudor;

—* lăcătuș mecanic auto-moto.
Se primesc candidați din toate județele.

de instalații tehnico-sanitare și gaze ; 
de încălziri centrale ;
de instalații pentru ventilare și condiționare ;

• UCENICIE LA LOCUL DE MUNCA CU URMĂTOARELE 
MESERII :
— instalator
— instalator
— instalator _ f tr ,
— electrician în construcții și instalații industriale;
— electromecanic A.M.A. ș
— zidar în construcții ;
— dulgher ;
— izolator în construcții j
— tinichigiu >
— sudor ;
— strungar j
— lăcătuș mecanic utilaje de construcții |
— lăcătuș pentru construcții metalice ;
— lăcătuș mecanic auto-moto.

Se primesc candidați din toate județele.
Examenele se dau între 6—14 Iulie 1970 la obiectele t

— Limba română — scris și oral
— Matematica — scris și oral.

de încălziri centrale ;
de instalații pentru ventilare și condiționare ; 
de instalații tehnico-sanitare și gaze ;

înscrierile se fac de către părinți sau susținători legali între 
iunie — 5 iulie pe baza următoarelor acte :

— Certificat de naștere (copie simplă),
— Adeverință de promovare a clasei a Vlll-a eliberate de 

școala generală,
— Fișa copilului sau certificat medical și buletin de analiza 

Waserman și Rx. pulmonar, efectuate în ultimele 90 de 
zile.

Pe timpul școlarizării elevii vor primi drepturile conform le
gilor în vigoare.

Informații suplimentare la centrele de examen.

Șahiști români

internaționale
în concursuri

• Marele maestru român Flo
rin Gheorghiu se comportă bine 
in turneul internațional de șah 
de la Skoplie. După ce a cîști
gat partida întreruptă cu marele 
maestru american Samuel Res- 
hewsky, în runda a 11-a șahis- 
tul român a remizat cu vasiu- 
kov. Gheorghiu totalizează 7,5 
puncte și are încă o partidă în
treruptă, 
locul doi 
lui Mark 
care conduce cu 8,5 puncte. Pe 
locul trei se află iugoslavul Ma- 
rovici cu 6,5 puncte (1), iar pe 
locul patru Vasiukov (U.R.S.S.) 
cu 6 puncte (2).

ocupînd în prezent 
în clasament în urma 
Taitnanov (U.R.S.S.),

• tn runda a 3-a a turneului 
internațional de șah de la Cara
cas (participă 18 jucători din 12 
țări), maestrul român Victor 
Cicîltea a remizat. în 25 de mu
tări cu marele maestru sovietic 
Leonid Stein. Același rezultat a 
fost consemnat și în partidele 
Ivkov — Benko, Sigurjonsson — 
O’Kelly și Yepez — Bisguier. 
Kavalek a cîștigat la Slujssar.

O fazi din meciul Rapid—Universitatea Cluj

DINAMO
STEAGUL ROȘU

3-1
Penultimul act al „Cupei 

României" — semifinalele 
— și-a consumat ieri una 

dintre secvențe pe stadionul cîm- 
pinean Poiana. A fost interesant 
de urmărit jocul unui număr de 
șapte „mexicani" (cinci la Dina
mo, doi la „stegari"), măsura în 
care se mai resimte încă atmosfe
ra lui ..El Mundial".

După o primă repriză fără go
luri, în care n am putut asista 
decît la sterile combinații la cen
trul terenului și în care s-au 
exersat pase de tip „na-ți-o ție, 
dă-mi-o mie", ne-am dat seama 
că de fapt nu se joacă în cupa 
mondiala ci în cupa noastră... Am 
notat totuși, cu două minute 
înainte de finalul primei părți, un 
șut bombă expediat de Gyorfi, 
și care, fără excelenta intervenție 

S. UNGUREAN»

GRUPUL ȘCOLAR REȘIȚA

RECRUTEAZĂ
ABSOLVENȚI Al ȘCOLILOR ELEMENTARE DE 8 ANI PENTRU
— Grupul școlar al Uzinei Constructoare de Mașini Reșița ;
— Școala profesională U.C.MM.A. Bocșa ;
— Școala profesională U.M. Timișoara

în următoarele meserii :
— Strungari, frezori, electricieni construcții mașini, electricieni 

întreținere și reparații, lăcătuși, lăcătuși construcții metali
ce, rectificatori, modelări, turnători formari, sudori, forjori, 
termiști tratamentiști.

CONDIȚII DE ADMITERE ÎN ȘCOALA
— Să fie absolvenți ai școlii generale de 8 ani ;
— Vîrsta 14—16 ani pentru meseriile prelucrări la rece ;
— Vîrsta 16—18 ani pentru meseriile de prelucrări la cald.

înscrierile se fac între ÎS—30 iunie 1970 la școlile pro
fesionale.

Data ținerii examenului de admitere 5—14 iulie 1970.
Elevii vor încheia angajamente cu întreprinderile pentru care 

se școlarizează (Reșița, Bocșa, Timișoara și Caransebeș), pe 
durata școlarizării elevii beneficiază de toate drepturile pre
văzute

LOTO
joi ultima zi lai

TINERI ȘI TINERE,

ACHITAȚI IMEDIAT COSTUL ABONAMENTELOR

în aceste zile, în întreaga țară, oficiile P.T.T., factorii poștali și difuzării de presă din 
întreprinderi, instituții, școli și facultăți efectuează REÎNNOIREA ABONAMENTELOR PE TRI
MESTRUL 111/1970, la ziarele și revistele ce apar în țară.

Publicațiile se servesc la indicațiile dv. fie la locul de muncă, la domiciliu sau la locu
rile de agrement unde vă petreceți concediul sau vacanța.

a goal-keperului Andrei, ne-ar fi 
distras de la semințe...

La reluare, jocul s-a înviorat și 
aceasta in mare măsură datorită 
brașovenilor. Probabil că, rod al 
unor indicații date de Valentin 
Stănescu, aceștia au încercat to* 
tul pentru gol. Dar punctul forte 
dinamovist, apărarea, a lansat 
cîteva contraatacuri „la obiect", 
adică atunci tind putea el sur
prinde mai mult și... ne-am trezit 
numai cu Dinamo pe teren și 
2—0 pe tabela de scor: în mi
nutele 81 și 68 Sălceanu (cu 
capul) și Haidu au potolit spiri
tele care începuseră să aducă 
vorba despre prelungiri. Apoi 
portarul dinamovist Andrei a în
ceput să... nu se mai grăbească 
și s-au reluat pasele de antrena
ment. Adanutche, fapt notabil, a 
salvat de pe linia porții cînd se 
intrase în ultimul sfert de oră. 
Dar nu a mai putut repeta „ges
tul" în același minut cînd, la o 
centrare tipică a lui Pîrcălah, cel 
mai mic Nunweiller, Radu, a 
înscris 3—0.

In final (min. 88) Pescaru a 
înscris punctul de onoare pentru 
brașoveni: 3-—1.

VIOREL RABA

RAPID
UNIVERSITATEA

CLUJ 3-2 (1-2)
După un început în care cluje

nii păreau fără pretenții. început 
concretizat prin golul marcat tn 
minutul 20 de Anghelescu, stu
denții, în numai zece minute, au 
egalat și au luat conducerea prin 
două goluri înscrise cu largul 
concurs al apărării bucureștene. 
De aici și pînă la sfîrșitul par
tidei jocul a cunoscut un singur 
sens : poarta clujeană. Iar în ul
timele 15 minute, cînd nimeni nu 
mai spera nimic (mai ales că ar
bitrul Zaharia Drăghici refuza» 
se un 11 metri rapidiștilor la un 
henț clar), Dan și apoi Năstures- 
cu au reușit să readucă, cu toată 
ploaia, înseninarea pe frunțile 
suporterilor din Giulești, stabi
lind rezultatul final la 3—-2 (1—2).

Singurul care a avut ceva „de 
spus“ a fost Dumitra : același 
om tehnic și clarvăzător cu care 
ne-am obișnuit din transmisiile 
de televiziune.

In rest încHceală, oboseăR, 
blazare. Neagu s-a plimbat se
niorial prin careul advers, lă- 
sînd senzația că iarba din Giu* 
Iești nu-i mai produce nici o im
presie.

De la studenți, Adam ni 
părut cel mai periculos ; de alt
fel el și Coman au fost realiza
torii celor două puncte.

STEAUA-
E. C. ARGEȘ

31
La Ploiești, Steaua — fără a 

se afla întx-o formă deosebită — 
a învins mai clar decît arată sco
rul pe F. C. Argeș, echipa pă
trunsă în semifinală grație unei 
fise de telefon ! Deși piteștenii 
au avut lungi perioade de supe
rioritate teritorială, ei nu au reu
șit să găsească „cifrul" apărării 
militare bine dirijat de Sătmă- 
reanu. Marea speranță a formației 
lui Bazil Marian — l-am numit 
pe Dobrin — a făcut o partidă 
slabă, resimțind se pare cele 
270 de minute chinuitoare petre
cute în tribunele stadionului Ja
lisco din Guadalajara. Sătmăreajiw 
a jucat, cum spuneam, bine, iar 
Tătaru a fost în permanență 
același atacant periculos, în ver
vă, șutor de temut, pe care îl 
păstrăm în memorie de la acele 
ultime 20 de minute din meciul 
cu Brazilia.

Bucureștenii au deschis scorul 
neașteptat de rapid în minutul 
10, cînd un șut „inocent" expe
diat de Voinea din marginea ca
reului mare, l-a surprins pe Ni- 
culescu. F.C. Argeș a egalat prin 
Roșu (min. 63), dar bucuria le-a 

fost de scurtă durată căci Voinea 
a trimis cu capul, în gol, mingea 
centrată pe stînga de Crăinicea- 
nu. Ultimul gol al partidei (Tă
taru min. 88) a căzut în plină 
dominare a argeșenilor, plecați cu 
toții în atac pentru a forța ega- 
larea.

Așadar, la 26 iulie Steaua va 
juca pentru a 12-a (!) oară în fi
nala Cupei României, trofeu pe 
care pînă acum l-a cîștigat de 9 
ori! Ultima dată — anul trecut 
în fața adversarei sale de la 26 
iulie — Dinamo București.

DUMITRU VIȘAN

MERIDIAN
• La Ciudad de Mexico au 

început lucrările celui de-al 
37-lea Congres al Federației in
ternaționale de fotbal. Una din 
problemele principale înscrise 
pe ordinea de zi a fost alege
rea președintelui F.I.F.A. Aproa
pe în unanimitate, delegații au 
votat pentru realegerea pentru 
încă patru ani a actualului pre
ședinte Stanley Rous. împotri
vă au votat do«ar delegații 
Uruguayului și Senegalului.

Congresul F.I.F.A. a suspen
dat pe o durată de doi ani fe
derația Rhodesiei, care urmează 
să prezinte o nouă cerere de 
afiliere conform statutului 
F.I.F.A., la Congresul m va avea 
loa peste doi ani

• La Praga au Început în
trecerile celei de-a 19-a ediții a 
concursului internațional de at
letism „Memorialul Rosijcki“, la 
care participă atlete și atleți 
din mai multe țări europene, 
printre care și România.

Campioana olimpică Lia Ma- 
noliu a obținut o frumoasă vic
torie în proba de aruncarea dis
cului cu rezultatul de 56,74 m. 
Pe locurile doi și trei s-au cla
sat tot două atlete românce 
Argentina Menis — 54,58 m și 
Olimpia Cataramă — 53,50 m. 
Proba de 800 m feminin a fost 
dominată de sportiva româncă 
Ileana Silai, care a cîștigat de
tașat cu timpul de 2’04”2/10, 
fiind urmată de Nadej da Koleș- 
nikova (U.R.S.S.) — 2’07”2/10 șl 
Svetla Zlateva (Bulgaria) — 
2’09”l 10.

a La Szombathely, au conti
nuat întrecerile campionatelor 
europene de haltere. La cate
goria ușoară, titlul de campion 
european a revenit sportivului 
maghiar Janos ' Bagocs cu un 
total de 432,500 kg (140-125—
167.500 kg), performanță ce 
constituie un nou record al țării 
sale. Pe locurile următoare 
s-au clasat polonezii Waldemar 
Baszanowski — 432,500 kg și 
Zbiniew Kaczmarek — 427,500 
kg. Sportivul român Fiți Balaș 
a ocupat locul cinei cu
402.500 kg.

1



în Finlanda
VIZITA PREȘEDINTELUI 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
ION GHEORGHE MAURER

ÎN R. F. A
(Urmare din pag. I)

Corneliu Mănescu
a sosit la New York

Alexei Kosighin a conferit Manifestare

Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România a 
fost invitat să viziteze primă
ria generală a orașului, unde 
prof. dr. Herbert Weichmann a 
oferit un dejun în onoarea sa. 
în timpul dejunului, primarul 
general al Hamburgului și 
primul ministru român au 
toastat pentru dezvoltarea, în 
continuare, a relațiilor dintre 
cele două țări.

La plecare, în fața monu
mentalei clădiri a Municipali
tății unde era arborat drape
lul de stat al României, se 
aflau numeroși locuitori ai o- 
rașului care au făcut oaspe
ților o caldă manifestare de 
simpatie. Coloana oficială de 
mașini s-a îndreptat, apoi, spre 
portul Hamburg. însoțit de se
natorul Helmuth Kern, minis
trul economiei landului Ham
burg, șeful guvernului român 
a vizitat la bordul unei am
barcațiuni rada portului. Oas
petelui român i-au fost evo
cate vechile tradiții de schimb 
ale reputatului oraș hanseatic, 
precum și noile dimensiuni ale 
acestui port care, cu capaci
tatea sa anuală de 40 milioane 
tone» ocupă un loc de prim 
ordin pe plan european. Prin
tre altele s-a făcut mențiunea 
că un sfert din exporturile ro
mânești către R. F, a Germa
niei trec prin Hamburg.

După c,e a semnat în cartea 
de onoare, președintele Consi
liului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, a transmis 
gazdelor urări de succes în 
munca lor consacrată nobilu
lui scop al schimburilor de va
lori materiale între națiuni.

Seara, în saloanele Hotelu
lui Atlantik, președintele Con
siliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, s-a^întîlnit 
cu reprezentanți ai Caiperei de 
Comerț și ai unor mari firme

GERMANIEI
industriale, comerciale și fi
nanciare din Hamburg.

Primul ministru român a 
fost salutat de Helmuth Clas
sen, vicepreședinte al Came
rei de Comerț, care a expri
mat interesul oamenilor de 
afaceri din acest important 
centru economic al R. F. a 
Germaniei, pentru multiplica
rea relațiilor economice cu în
treprinderile din România, 
pentru intensificarea comer
țului mondial, comerț liber, 
fără nici un fel de discrimi
nări între topte țările indife
rent de orînduirea lor socială.

A urmat apoi un amplu 
schimb de păreri cu caracter 
de lucru în cadrul căruia șe
ful guvernului român a răs
puns întrebărilor puse de oa
meni de afaceri prezenți, evi
dențiind cu acest prilej creș
terea și diversificarea posibi
lităților economice ale Româ
niei de a dezvolta relații co
merciale tot mai largi, echili
brate.

După ce s-a făcut o trecere 
în revistă a principalelor pro
bleme ale dezvoltării relațiilor 
economice dintre Republica 
Socialistă România și Repu
blica Federală a Germaniei au 
fost în mod deosebit sublinia
te vastele posibilități pe care 
le oferă diversele forme de 
cooperare în producție pe baza 
respectării principiilor suvera
nității, egalității în drepturi și 
avantajului reciproc.

Intîlnirea s-a desfășurat în
tr-o ambianță animată de spi
rit constructiv și înțelegere 
mutuală, în ideea majoră că 
dezvoltarea relațiilor economi
ce mondiale constituie un mij
loc sigur de apropiere între 
popoare și de întărire a păcii.

In continuare, în onoarea 
președintelui Consiliului de 
Miniștri al României, condu
cerea Camerei de Comerț din 
Hamburg a oferit un dineu.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a sosit marți 
după-amiază la New York. La 
aeroportul internațional Ken
nedy, el a fost întîmpinat de 
ambasadorul României la Wa
shington, Corneliu Bogdan, și de 
reprezentantul permanent al țării 
noastre la O.N.U., Gh. Diaco- 
nescu.

Joi dimineața, Corneliu Mă
nescu își va continua călătoria 
spre San Francisco, unde va par
ticipa la festivitățile prilejuite de 
sărbătorirea a 25 de ani de la 
semnarea Cartei O.N.U., în cali
tate de președinte al celei de-a 
22-a sesiuni a O.N.U. și de mi
nistru al afacerilor externe al Ro
mâniei, la invitația Comitetului 
de pregătire a 
eveniment din 
Unite.

Evenimentul
San Francisco, ___ _ ___
1945 a avut loc ceremonia sem
nării Cartei, printr-o serie de 
festivități organizate sub auspi
ciile Națiunilor Unite și primă
riei orașului.

cu Mitia
MOSCOVA — Coresponden

tul Agerpres, Laurențiu Duță, 
transmite : Miercuri după-amiază 
a sosit la Moscova într-o vizită 
oficială președintele.Vecei Execu
tive Federale a Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, Mitia 
Ribicici; împreună cu soția.

Pe aeroportul Vnukovo, împo
dobit cu steagurile de stat ale 
celor două tari, au venit în în- 
tîmpinare Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Kiril Mazurov, prim-vicepre-

Ribicici consacrată

ECUADOR

Situația 
revine 

la normal
Situația în Ecuador după lovi

tura de stat militară produsă du
minică, prin care președintele 
Jose Velasco Ibarra și-a asumat, 
cu sprijinul unei junte militare, 
puteri dictatoriale, revine treptat 
la normal. Orice opoziție față de 
noua ordine politică a fost zădăr
nicită până în prezent prin mă
surile excepționale de securitate 
luate. Principalele artere și edifi
cii ale capitalei și celorlalte orașe 
s-au aflat și continuă să se afle 
sub controlul armatei. De ase
menea, efective numeroase au 
ocupat poziții în incinta universi
tăților din Quito, Guayaquil, 
Tojo, Cuenca etc. considerate de 
autorități posibile focare de pro
test. O altă măsură preventivă 
luată de regim a fost, după cum 
s-a anunțat arestarea principale
lor personalități care și-ar fi pu
tut exprima opoziția față de 
schimbarea intervenită. Printre 
cei reținuți, care, potrivit agen
ției Associated P19SS, depășesc ci
fra de 50, figurează rectorii uni
versităților din Quito și Guaya
quil, liderii principalelor organi-

ozații studențești și sindicale, 
serie de oameni de afaceri.

Președintele
Argentinei refuză
să împartă puterea

cu junta militară
Noul președinte al Ar

gentinei, generalul Rober
to Marcelo Levingston, a 
schițat într-o declarație, 
prima de la instalarea sa, 
programul politic al nou
lui guvern argentinian.

E1 a promis înfăptuirea unor 
reforme economice . si sociale 
menite să promoveze dezvoltarea 
industriilor de bază, îmbunătăți
rea învățămîntului și a asisten
ței sociale. Levingston a subli
niat că normalizarea vieții poli
tice va fi un proces mai îndelun
gat 1

Pe de altă parte, președintele 
argentinian a declarat că refuză 
să împartă puterea cu membrii 
juntei militare care l-au destituit 
pe Ongania. Subliniind că și-a 
asumat întreaga răspundere ce 
decurge din funcția de președin
te, Levingston a declarat că „pu
terea executivă nu poate fi îm
părțită".

acestui important 
istoria Națiunilor

este marcat la 
unde în anul

ORIENTUL
APROPIAT

Aviația israeliană a efectuat 
miercuri raiduri, cu intermi
tență, asupra pozițiilor situate 
la El Kabrit, El Kantara, EI 
Cap și El Timah, a anunțat 
la Cairo un purtător de cuvînt. 
El a precizat că artileria anti
aeriană egipteană a intervenit, 
împiedicînd avioanele să atin
gă obiectivele vizate. Totodată, 
purtătorul de cuvînt a declarat 
că în cursul aceleiași zile, ar
tileria grea egipteană 
poziții israeliene din sectorul 
sudic al Canalului de

Atacul aviației israeliene a 
fost confirmat oficial Ia Tel 
Aviv.

a atacat

Suez.

Lucrările Conferinței miniștrilor 
științei din țările europene
Cuvîntările reprezentanților români

în capitala Franței continuă 
lucrurile Conferinței miniștrilor 
științei din țările europene, 
membre ale UNESCO, întru
nită. în baza unei, propuneri a- 
vansate de România la cea de-a 
14-a sesiune a Conferinței ge
nerale UNESCO din, ’
dezbateri participă 160 
gați din 30 de țări.

In ședința plenară 
torul delegației bulgare 
nunțat în favoarea participării 
oficiale la conferință a delega
ției R. D. Germane. Această ce
rere a fost sprijinită de dele
gații României, U.R.S.S.. Polo
niei și Cehoslovaciei.

In dezbaterile in problema 
priorităților în cercetarea știin
ței, desfășurate în cadrul lucră
rilor pe comisii, a luat cuvîntul 
șeful delegației române, prof. 
Gheorghe Buzdugan, președin
tele Consiliului Național al Cer
cetării Științifice. El a subliniat 
că în epoca actuală în care 
știința constituie obiectul preo
cupării tuturor statelor, determi
narea priorităților în cercetarea 
științifică trebuie să fie făcută 
de fiecare țară în funcție de 
obiectivele dezvoltării naționale, 
în acest sens, el a citat o se
rie de exemple privind priori-

1966. La 
de dele-
conducă- 
s-a pro-

tățile programului de cercetări 
fundamentale și aplicate al Ro
mâniei pentru deceniul 1971— 
1980. Șeful delegației române 
a subliniat, totodată, rolul ce 
revine UNESCO în identificarea 
unor teme și domenii de interes 
general pentru stimularea dia
logului științific între toate ță
rile interesate, prin organizarea 
unor colocvii și reuniuni inter
naționale in diferite ramuri de 
cercetare.

Luînd cuvîntul la dezbaterile 
privind selecționarea, formarea 
și utilizarea resurselor umane 
pentru știință și tehnologie, 
prof. Alexe Popescu, adjunct al 
ministrului învățămîntului din 
țara noastră, a subliniat utilita
tea învățămîntului post-univer- 
sitar, a perfecționării profesio
nale continue a cadrelor. Refe- 
rindu-se la posibilitățile dezvol
tării cooperării europene în 
acest domeniu, vorbitorul a re
levat importanța echivalării di
plomelor, gradelor și titlurilor 
științifice între țările europene 
și a susținut crearea de 
UNESCO a unui centru 
pean pentru învățămîntul 
rior.

Lucrările conferinței 
nuă.

către 
euro- 
supe-

conți-

ședințe al Consiliului de Miniștri, 
Andrei Cromîko, ministrul afa
cerilor externe și alte persoane 
oficiale sovietice.

în aceeași zi, au început con
vorbirile între Alexei Kosîghin și 
Mitia Ribicici. Au fost abordate 
unele probleme ale situației in
ternaționale, printre carp Orien
tul Apropiat, Indochina, Europa.

Seara, A. N. Kosîghin, a oferit 
un dineu în cinstea oaspetelui iu
goslav. Cei doi șefi de guverne 
au rostit toasturi.

centenarului
nașterii lui
V. I. Lenin

Senatul american a votat anularea
rezoluției Tonkin

Senatul american a votat 
miercuri anularea rezoluției Ton
kin, adoptată în 1964, care a per
mis fostului președinte Johnson 
să trimită în Vietnamul de Sud 
peste 500 000 de militari.

Senatorul William Fulbright, 
unul dintre cei mai activi critici 
ai rezoluției Tonkin, a declarat că 
prin această rezoluție „noi am a- 
cordat președintelui Johnson, din 
greșeală și în circumstanțe foarte 
dubioase, ceea ce el a interpretat 
a fi uh cec an alb pentru a purta 
războiul în Asia de sud-est"

Acțiunea de anulare a rezolu
ției a fost inițiată de senatorul 
republican Robert Dole, adept al 
politicii Administrației, printr-un 
amendament „surpriză", cum 
este calificat de agenția Reuter. 
Se pare că piin depunerea aces
tui amendament, senatorul Dole 
a intenționat să abată dezbaterile 
Senatului de la rezoluția Cooper- 
Church, prin care se urmărește 
să se blocheze fondurile necesare 
eventualei continuări a interven
ției americane în Cambodgia 
după 30 iunie.

La Moscova s-au înche
iat lucrările întîlnirii dintre 
reprezentanții opiniei publice 
sovietice și activiști ai aso
ciațiilor de prietenie ai Uni
unii Sovietice din numeroase 
țări ale lumii, consacrată 
împlinirii a 100 de ani de la 
nașterea lui V. I. Lenin.

în cursul lucrărilor au luat 
cuvîntul reprezentanți ai o- 
piniei publice sovietice, pre
cum și din aproximativ 70 de 
țări.

în ultima ședință plenară 
a întîlnirii, tovarășul Mihail 
Roșianu, președintele Consi
liului general al A.R.L.U.S., 
conducătorul delegației țării 
noastre la această manifes
tare, a prezentat comunica
rea „Leninismul și construi
rea socialismului în Româ
nia44, care a fost -primită cu 
viu interes de asistență.

Președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Nikolai Podgornîi, 
a adresat participanților la 
această manifestare un me
saj de salut.

• RAIDURI ALE AVIA
ȚIEI ISRAELIENE A- 
SUPRA UNOR POZI
ȚII EGIPTENE.

paratele aflate la bordul sateli
tului funcționează normal.

• INTRE 22 și 23 IUNIE, 
avut loc la Viena o reuniune 
a unui grup de istorici, la care 
au participat delegați din Aus
tria, Cehoslovacia, Iugoslavia, 
Polonia, R. F. a Germaniei, Un
garia, S.U.A. Delegația română 
a fost condusă de acad. Constan
tin Daicoviciu. La lucrări au a- 
sistat delegați ai U.N.E.S.C.O. și 
ai Consiliului internațional de 
filozofie și științe umanistice.

Cu acest prilej, s-a constituit 
un centru de studii cu privire 
la Europa Centrală, care va îm
brățișa o gamă variată de do
menii aparținind științelor so
ciale : istorie, arheologie, istoria 
artei, literatură, lingvistică, et
nografie, științe economice, so
ciologie. Sediul acestei asociații 
a fost stabilit la Viena.

3 000 DE SOLDAȚI BRITANICI 
VOR FI TRIMIȘI ÎN IRLANDA 

DE NORD

• MINISTERUL APĂRĂRII al 
Marii Britanii a anunțat marți că 
Ia începutul lunii iulie va fi tri
mis în Irlanda de Nord un nou 
efectiv de 3 000 soldați, în scopul 
prevenirii unor eventuale tulbu
rări între populația protestantă 
și cea catolică, cu prilejul-unor 
tradiționale sărbători protestan
te, care au loc în cursul acestei 
luni. Hotărîrea de a se întări 
efectivele militare britanice e- 
xistente în Irlanda de Nord a 
fost luată în cadrul primei șe
dințe a noului cabinet condus 
de premierul Edward Heath.

WALTER SCHEEL 
A FOST REALES PREȘEDINTE 

AL PARTIDULUI 
LIBER-DEMOCRAT

• MIERCURI 1 au luat sfîrșit 
lucrările Congresului Partidului 
liber-democrat din R. F. a Ger
maniei. în ultima zi a dezbateri
lor, participanții au adoptat o 
rezoluție care aprobă în între
gime politica de normalizare a 
raporturilor R. F. a Germaniei 
cu R. D. Germană și celelalte 
țări socialiste din Europa pro
movată de guvernul Brandt— 
Scheel.

Ca președinte al partidului a 
fost reales vice-cancelarul și mi
nistrul afacerilor externe al 
R. F. a Germaniei, Walter 
Scheel.

RAIDURI DE BOMBARDAMENT 
ALE AVIAȚIEI TAILANDEZE A- 

SUPRA CAMBODGIEI

• Departamentul de Stat al 
S.U.A. a confirmat marți că a- 
viația tailandeză a efectuat „de 
mai multe săptămîni44 raiduri de 
bombardament asupra Cambod- 
giei. Purtătorul de cuvînt al 
Departamentului de Stat a pre
cizat că S.U.A. au fost infor
mate în prealabil despre aceste 
raiduri.

EI a anunțat, totodată, că gu
vernul de la Bangkok a avut 
o serie de întrevederi cu am
basadorul american în Tailanda.

Tov. Gheorghe Stoica, secretar al C. C. al
U.T.C., ne vorbește despre vizita delegației

U.T.C. în Finlanda

La invitația principalelor organizații de tineret precum și a 
Comitetului de stat pentru tineret din cadru! Ministerului învă
țământului, o delegație a C.C. al U.T.C. a întreprins o vizită în 
Finlanda. Tovarășul Gheorghe Stoica, secretar al C.C. al U.T.C., 
conducătorul delegației, a avut amabilitatea de a relata pentru 
cititorii ziarului nostru impresiile sale din Finlanda, opiniile pri
vind contactele cu organizațiile finlandeze de tineret și cu or
ganismul de stat care se ocupă de problemele generației tinere.

• IN UNIUNEA SOVIETICA 
a fost lansat marți un nou sa
telit meteorologic „Meteor". Sa
telitul a fost plasat pe o orbi
tă avînd apogeul de 906 kilo
metri și perigeul de 863 kilo
metri.

La bordul satelitului se află 
aparate care furnizează date 
privind formațiunile de nori, 
regiunile acoperite de zăpadă, 
energia calorică reflectată și 
iradiată de planeta noastră. A-

• ÎN CAPITALA R.D. Ger
mane a fost deschisă, la 23 iu
nie, sub auspiciile Editurii Aca
demiei din Berlin, o expoziție 
de cărți românești, apărute în 
Editura Academiei Republicii 
Socialiste România. La deschi
derea expoziției a participat 
vicepreședintele Academiei dc 
științe a R.D.G., prof. dr. Har- 
dtke, iar din partea română 
prof. dr. Alexandru Graur, di
rector general al Editurii Aca
demiei, precum și reprezentanți 
ai Ambasadei României la Ber
lin.

„PRIETENII MUZICII LUI 
GEORGE ENESCU"

• LA PARIS, a fost constitui
tă asociația „Prietenii muzicii 
lui George Enescu". Asociația 
va fi condusă de un comitet a- 
vînd ca președinte pe prof. Mar
cel Dupre, membru al Institutu
lui Franței. „Prietenii muzicii 
lui George Enescu" își propune 
să organizeze concerte, 
luri și conferințe și să 
publicații și alte lucrări ] 
viața și opera marelui 1 
zitor și interpret român.

Convorbirile ministrului

economiei vest-germane
in Polonia

Karl Schiller, ministrul eco
nomiei al R.F. a Germaniei, a 
iăcut o vizită de două zile în 
Polonia, la invitația ministrului 
comerțului exterior, Janusz Bu- 
rakiewicz. Este pentru prima 
dat,ă că un ministru al guver
nului federal face o vizită ofi
cială în Polonia. Ministrul vest- 
german a fost primit de St. Ma
jewski, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
Comisiei de Planificare. Cu a- 
cest prilej, au avut loc convor
biri privind schimburile co
merciale și colaborarea econo
mică dintre Polonia și R.F. a

CAUZA DREAPTA A POPORULUI COREEAN
Sînt evenimente care în pofida scurgerii 

timpului își păstrează nealterată semnifica- 
i ția. Un asemenea eveniment este cel con- 
! sumat la 25 iunie 1950 : declanșarea războ

iului împotriva Republicii Populare Demo
crate Coreene. în conștiința umanității au 
rămas proaspete acele zile dramatice. Pretu
tindeni în lume se urmărea cu indignare și 
îngrijorare cele ce se petreceau în „țara 
dimineților liniștite14. în Coreea diminețile 
încetaseră de a mai fi liniștite. Bombele tran
sformau în ruine orașele și satele iar doliul 
pătrundea în nenumărate familii. Unora — 
departe de acest colț al Asiei — li se părea 
incredibilă această vărsare de sînge de pro
porții îngrozitoare săvârșită atunci când abia 
începuse cicatrizarea rănilor celui de-al doi
lea război mondial. Și totuși 73 milioane 
tone de materiale de război au fost folosite 
împotriva poporului coreean. 20 de miliarde 
de dolari a costat intervenția Washingtonu
lui. Bilanțul acestei intervenții îl cunoaștem. 
Anii de război din Coreea — la fel ca și 
actualul conflict din peninsula indochineză 
— au demonstrat că nu există forță în lume 
care să poată infringe un popor care-și apără 
cu hotărîre libertatea și independența, 
dreptul de a fi unicul stăpîn al destinelor 
sale. Lecția principală a războiului coreean 
este aceea că politica «forței nu poate duce 
pe promotorii ei decît la eșecuri. în zilele 
noastre un popor care-și afirmă ființa națio
nală și aspirația Ia dreptate este invincibil. 
Eroicii luptători coreeni au oferit nu numai 
o înălțătoare pildă de eroism, ci și o stră
lucită demonstrație a resurselor inepuizabile 
de care dispune un popor conștient de 
dreptatea cauzei pentru care luptă. Acordul 
de armistițiu semnat la 27 iulie 1953 a ex-

primat impasul intervenției imperialiste, ne
putința Washingtonului de a realiza prin 
forța armelor planurile sale.

Au trecut anii și poporul coreean, cu o e- 
nergie ce a stârnit unanim admirația, și-a 
refăcut economia distrusă de război și a pă
șit înainte pe calea dezvoltării încercatei sale 
patrii. Coreea de nord este în prezent un 
stat socialist în plin avînt constructiv, cu o 
industrie ce cunoaște o rapidă dezvoltare și 
cu o agricultura în continuu progres. Succe
sele repurtate de Republica Populară De
mocrată Coreeană, sub conducerea Partidu
lui Muncii din Coreea, în frunte cu tovară
șul Kim Ir Sen, în dezvoltarea economiei și 
culturii constituie o concludentă dovadă a 
forței creatoare a unui popor stăpîn pe des
tinele sale.

în timp ce partea de nord a Coreei oferă 
tabloul unei dezvoltări armonioase, a unor 
rapide progrese, sudul țării furnizează ima
ginea dezolantă a ocupației străine și a îna
poierii economice. Coreea de sud cunoaște 
consecințele prezenței unei armate de ocu
pație de 700.000 de oameni, a unei dictaturi 
ce ignorează drepturile elementare ale po
porului și transformă pe tinerii sud-coreeni în 
carne de tun pentru interese străine. Pak 
Cijan Iii a transformat Coreea de sud într-o 
bază americană, focar de tensiune în această 
parte a lumii. Despre realitățile sud-coreene 
vorbesc concludent cifrele : milioane de lo
cuitori ai sudului sînt șomeri totali sau par
țiali. închisorile sînt pline cu adversari ai 
regimului, dar lupta împotriva dictaturii nu 
poate fi înăbușită prin nici un act de te
roare.

Poporul coreean care și-a apărat cu dârze
nie libertatea și independența, își afirmă as-

pirația nobilă de a trăi liber într-o patrie 
unită și prosperă. R. P. D. Coreeană are o po
ziție constructivă în problema unificării țării, 
pronunțîndu-se consecvent pentru retragerea 
trupelor americane din Coreea de sud, în
cheierea unui acord de pace între Coreea de 
nord și de sud și reducerea considerabilă a 
forțelor armate din nord și din sud ; efec
tuarea, pe baze democratice, de alegeri ge
nerale libere în nord și sud pentru a forma 
un guvern central unificat ; punerea în prac
tică, în caz de necesitate, înainte de unifi
carea completă, a cofederației nordului și su
dului ca o măsură tranzitorie, menținând re
gimurile sociale diferite existente în nord și 
sud ; stabilirea de relații comerciale și eco
nomice, realizarea schimburilor și cooperării 
mutuale în domeniile științei, culturii, artei, 
sportului etc. Poziția obstrucționistă a Seu
lului și refuzul Washingtonului de a lua în 
considerare realitățile coreene împiedică re
glementarea pe cale pașnică a problemei 
coreene.

Poporul român care a sprijinit lupta po
porului coreean din prima zi a agresiunii 
imperialiste, care a salutat cu sinceră bucurie 
succesele operei de reconstrucție și de dez
voltare economică, se pronunță cu hotărîre 
pentru unificarea pașnică și democratică a 
Coreei, pentru respectarea drepturilor legi
time a poporului coreean. Sîntem ferm con
vinși că nobila cauză a poporului coreean va 
învinge !

M. RAMURĂ

recita- 
editeze 
privind 
compo-

Germaniei. Schiller a făcut, 
asemenea, o vizită 
afacerilor externe, T____ _ _
drychowski. Cei doi miniștri au 
abordat probleme privind re
lațiile reciproce polono—vest-
germane.

în cadrul unei conferințe de 
presă, Schiller a apreciat vizita 
în Polonia ca un nas pe calea 

’ dintre 
calificat 
St. Ma- 
și prie- 
privește

, de 
ministrului 
Ștefan Je-

normalizării relațiilor 
cele două țări, și a 
convorbirile purtate cu 
jewski drept „deschise 
tenești". în ceea ce r___
convorbirile cu ministrul polo
nez de externe, Schiller a de
clarat că ele s-au desfășurat 
„într-o atmosferă foarte bună44.

Schiller și-a exprimat satis
facția în legătură cu parafarea 

termen 
R.F. a 
că evo- 

dintre 
un rol

acordului economic pe 
lung între Polonia și 
Germaniei și a declarat 
luția climatului politic 
cele două țări a jucat 
important în finalizarea nego
cierilor începute în acest sens 
în noiembrie anul trecut

— Impresia cea mai puterni
că cu care' ne-am întors din 
Finlanda — ne spune tovarășul 
Gheorghe Stoica — ne-a fost 
generată de calda prietenie a 
gazdelor, de sentimentele de a- 
miciție față de poporul român. 
In acest nord al Europei, unde 
natura nu este blinda și unde 
oamenii — în succesiunea gene
rațiilor — s-au acomodat aspri
mii existenței, făcînd dovada 
inepuizabilelor lor resurse crea
toare, a fost emoționantă con
statarea că — în pofida distan
țelor — poporul român este cu
noscut și prețuit, că prestigiul 
României socialiste a atins cote 
din cele mai înalte. De la primul 
ministru al țării, dl. Teuvo Aura, 
care ne-a făcut cinstea de a ne 
primi și pină la tinerii pe care 
i-am cunoscut în întreprinderi, 
toți interlocutorii noștri au avut 
cuvinte de stimă și prietenie 
față de România. Sub aseme
nea auspicii, vizita a prilejuit 
întilniri fructuoase, contacte de 
o certă utilitate.

ÎI rugăm pe tovarășul Gh. 
Stoica să ne vorbească despre 
organizațiile vizitate și despre 
convorbirile pe care delegația 
U.T.C. le-a purtat.

— Delegația noastră a avut 
întilniri cu conducerile Uniunii 
Tineretului Școlar, Uniunii Na
ționale a Studenților (S.Y.L.), 
Ligii Tineretului Democrat 
(S.D.N.L.), Tineretului Sindical 
(S.A.K.), Ligii Tineretului So
cial-Democrat (S.S.N.L.), Uniu
nii centrale a organizațiilor so- 
cial-democrate do tineret 
(S.N.K.) și Uniunii Tineretului 
Suedez din Finlanda (S.U.), adi
că cu acele organizații care 
și-au trimis reprezentanți în de
legația ce a vizitat România la 
invitația C.C. al U.T.C. Prezen
ța noastră în Finlanda a fost 
un răspuns la această vizită. 
Cu gazdele noastre am avut 
schimburi de păreri deschise, 
sincere, asupra preocupărilor 
reciproce, stadiului actual al 
relațiilor bilaterale, rolului pe 
care generația tînără poate să-1 
joace în actuala conjunctură in
ternațională, mai ales în Euro
pa. Răspunzînd numeroaselor 
întrebări ce ne-au fost puse, in
teresului larg față dc România 
și de politica sa pusă în slujba 
cooperării internaționale, am 
făcut ample relatări privind 
realitățile din țara noastră, suc
cesele obținute în construcția 
socialistă, aportul pe care 
U.T.C., tinăra generație îl aduc 
la edificarea noii societăți. La 
toate organizațiile vizitate am 
întîlnit — cu nuanțele provenite 
din larga lor diversitate de op
țiuni politice — aceeași dorință 
de cooperare, aceeași convinge
re că generației tinere îi revin 
mari responsabilități în efortul 
pentru apărarea păcii. Expresie 
a acestor preocupări sînt. fără 
îndoială, și pregătirile pentru 
o conferință internațională de 
tineret consacrată securității 
europene, pe care au inițiat-o 
organizațiile finlandeze de tine
ret și care ar urma să se des
fășoare în august, Ia Helsinki. 
Inițiatorii conferinței au rele
vat, încă o dată, influența exer
citată de „masa rotundă" de la 
Snagov, organizată de U.T.C., 
în legătură cu rolul organiza
țiilor de tineret pentru îmbu
nătățirea climatului în Europa. 
Fără îndoială, o problemă esen
țială în organizarea conferinței 
o reprezintă larga participare a 
tendințelor existente în mișca
rea de tineret, fără nici un fel 
de îngrădiri, pentru ca proiec
tata conferință să îngăduie 
realmente un dialog.

Programul vizitei noastre — 
continuă tovarășul Gh. Stoica 
— a fost astfel întocmit incit 
în fiecare zi am avut întilniri 
și vizite in cadrul unei anumite 
organizații. Voi încerca succint 
să prezint pe gazdele noastre. 
Despre LIGA TINERETULUI 
DEMOCRAT, organizație cu 
care U.T.C. întreține relații de 
colaobrare tovărășească, citito
rii „Scînteii tineretului" au mai 
avut prilejul să-i cunoască as
pectele esențiale ale activității.

Tovarășii noștri sînt preocupați 
în prezent de creșterea influ
enței lor în masele tineretului 
finlandez. UNIUNEA TINERE
TULUI SOCIAL-DEMOCRAT 
există din 1959 cînd s-a format 
în urma sciziunii din Partidul 
Social-Democrat. Această uniu
ne a cerut recent afilierea la 
F.M.T.D. UNIUNEA CENTRA
LA A ORGANIZAȚIILOR SO
CI AL-DEMOCRATE DE TINE
RET este una din cele mai 
vechi și mai puternice organi
zații de tineret din Finlanda. 
Ea are o influență deosebită 
printre elevi și studenți. Con
gresul uniunii, desfășurat în a- 
prilie 1970, a reflectat o depla
sare spre stingă, expresie a 
tendinței actuale predominante 
în masa tineretului finlandez. 
Conducerea S.N.K. a subliniat 
dorința de a dezvolta relațiile 
bilaterale cu U.T.C., de a promo
va contacte permanente, schim
buri de delegații, materiale in
formative etc. TINERETUL 
SINDICAL este o secție a Uniu
nii Centrale a Sindicatelor din 
Finlanda. UNIUNEA TINERE
TULUI SUEDEZ (organizație 
înființată în 1906) reprezintă or
ganizația de tineret a Partidu
lui Popular Suedez din finlan
da. UNIUNEA TINERETULUI 
ȘCOLAR există de 31 de Jrâ și 
a avut la început un caracter 
cultural-sportiv. în ultimii ani, 
organizația a manifestat un in
teres crescînd pentru probleme 
sociale, mai ales pe linia efor
turilor pentru o reformă a în
vățămîntului. Uniunea grupează 
elevi în vîrstă între 13—19 ani. 
UNIUNEA NAȚIONALA A 
STUDENȚILOR desfășoară o 
gamă largă de activități : so- 
cial-culturale, politice interne și 
internaționale. în discuția cu 
liderii S.Y.L. am remarcat in
teresul lor crescînd față de con
tactele cu studențimea și tine
retul din alte țări, pentru o coo
perare care să depășească ba
rierele impuse de diferențele de 
opinii.

în continuare interlocutorul 
nostru ne-a vorbit despre Co
mitetul de stat pentru tineret.

— Este un organ consultativ 
al Ministerului învățămîntului. 
Comitetul, ale cărui începuturi 
datează din 1945, este numit de 
ministrul învățămîntului pe trei 
ani și cuprinde reprezentanți ai 
principalelor organizații politi
ce de tineret, ai studențiinii, 
specialiști in diferite domenii 
de activitate preocupați de pro
blemele tineretului etc. Comite
tul — care funcționează atît pe 
plan central, cit și local (în 
420 orașe și comune) — își pro
pune să dezvolte activitățile ti
nerei generații, să efectueze stu
dii și cercetări în rîndul ti
neretului etc. Pe plan extern, 
comitetul întreține legături cu 
organisme similare din dife
rite țări, mai ales din cele nor
dice. Atît primul ministru cît și 
ministrul învățămîntului au re
levat rolul pe care îl joacă ti
neretul în lumea contemporană 
și nevoia unei cunoașteri recif 
proce care să favorizeze pr»>,« 
nia și buna înțelegere. Pcrsv^^ 
litățile care ne-au primit (aș 
aminti în acest sens și pe pre
ședintele parlamentului) au a- 
preciat importanța pe care o au 
legăturile dintre organizațiile 
de tineret în contextul relații
lor româno-finlandeze și au în
demnat să se multiplice aceste 
legături. De altfel, aceeași do
rință au afirmat-o și organiza
țiile finlandeze de tineret care 
prețuiesc atitudinea realistă, 
constructivă, lipsită de rigidita
te, a U.T.C., eforturile sale pen
tru o largă colaborare a tuturor 
forțelor generației tinere în Eu
ropa și în lume.

Doresc în încheiere, a spus 
tovarășul Gheorghe Stoica, să 
relev contribuția adusă de Aso
ciația de prietenie Finlanda— 
România Ia reușita vizitei noas
tre, la succesul deplin al întîL 
nirii cu exponenții generației 
tinere din Finlanda.

Interviu consemnat de 
EUGENIU OBREA

Entuziasm
la Rio de Janeiro

Aproximativ 
milion și jumătate 
persoane au întîmpi
nat marți seara se
lecționata națională 
de fotbal a Braziliei 
realizîndu-se cel mai 
mare „carnaval" din 
întreaga istorie a o- 
rașului Rio de Jane
iro. Cuceritorii tro
feului „Jules Rimet" 
„Zeița de aur", au 
parcurs distanța de 
25 kilometri ce des
parte aeroportul 
„Galeao" de hotelul 
„Piaza Copacabana" 
în peste trei ore în
conjurați de motoci
clete și mașini ale 
poliției. Euforia ge-

un 
de

nerală a atins limita 
maximă pe Avenida 
Rio Branco, unde' 
toate școlile de sam
ba din oraș și-au de
clanșat tobele, 
burinele și i 
mentele de 
Costumație, 
și cîntece ____
victoriei, tone de hîr- 
tie lansate de la fe
restrele edificiilor, 
un spectacol piroteh
nic ce seamănă a 
război, toate acestea 
alcătuiau ceva ce ni
căieri nu se poate 
vedea în altă parte.

înainte de sosirea 
la Rio, jucătorii s-au 
oprit la Brasilia, un-

, tam- 
instru- 
suflat. 

dansuri 
închinate

de președintele Re
publicii, Garrastazu, 
Medici și întreg ca
binetul ministerial 
le-au făcut o primi
re regească în pala
tul Planalto. Popu
lația capitalei fede
rale le-a făcut și ea 
o primire triumfală, 
cu o participare de 
200 000 de persoane, 
adică două treimi din 
totalul locuitorilor o- 
rașului. Miercuri 
unsprezecele brazi
lian a fost primit la 
Sao Paulo. Festivită
țile vor continua apoi 
cu diferite serbări 
organizate în statul 
natal al fiecărui ju
cător.

PRIMUL SEMINAR 
AL ORGANIZAȚIILOR 

DE CRUCE ROȘIE 
Șl SEMILUNA ROȘIE 

DIN ȚĂRILE BALCANICE

ordinii publice
Tzevelekos, „a 

menținerea în 
13 membri 

Comunist". De ase- 
60 de deportați au

din 
fost 
de- 

ai

• IN BAZA DECIZIEI minis
trului 
Grecia, 
suspendată
portare a 
Partidului 
menea, alți 
fost eliberați după reexamina
rea dosarelor lor.
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• FOSTUL REPREZENTANT 
permanent al S.U.A. la O.N.U., 
Arthur Goldberg, a fost desem
nat candidat al Partidului de
mocrat pentru postul de guver
nator al statului New York.

In alegerile din noiembrie, 
Goldberg, îl va înfrunta pe re
publicanul Nelson Rockefeller, 
care intenționează să obțină al 
patrulea mandat de guvernator.

• LA SOFIA, au început 
lucrările primului seminar 
al organizațiilor de Cruce 
Roșie și Semilună Roșie din 
țările balcanice, consacrat 
educației sanitare a popu
lației. Participă delegați din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
România și Turcia.

Seminarul a fost deschis 
de dr. Kiril Ignatov, preșe
dintele Crucii Roșii Bulgare, 
ministrul ocrotirii sănătății, 
în continuare, a luat cuvîn
tul dr. Laurențiu Fotescu, 
secretar general al Consiliu
lui Național al Societății de 
Cruce Roșie din România, 
care a exprimat mulțumiri 
organizațiilor de Cruce Ro
șie și Semilună Roșie din ță
rile balcanice și popoarelor 
pe care le reprezintă pentru 
ajutorul acordat populației 
române sinistrate în urma 
recentelor inundații din țara 
noastră. Au prezentat apoi 
intervenții în legătură cu 
tematica seminarului repre
zentanții . României, Iugosla
viei și Turciei.
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