
PROS-
PECȚII 
CLUJENE

Proletari din toate țările, uniți-vă!

ISMULUI
— Mai muît ca niciodată, poa

te, anul acesta tinerii de pe tot 
cuprinsul țării, prin variate ac
țiuni de muncă voluntar-patrio- 
tică, au sprijinit producția. Și în 
județul Cluj am constatat pre
zența masivă, entuziastă a ute- 
ciștilor, elevi și studenți, pe toate 
fronturile bătăliei pentru reali
zarea sarcinilor economice, în ac
țiunea de reconstrucție...

— într-adevăr, aproape 13 000 
de tineri și-au dat întîlnire pe 
șantierele de construcții, în uni
tățile agricole, în mijlocul lanu
rilor, la acțiunile de reconstruc
ție, în jurul diferitelor obiective 
industriale din județ. Am organi
zat circa 25 de șantiere ale ele
vilor și studenților, în cadrul că
rora o atenție deosebită A fost 
acprdață asigurării unor condiții 
de muncă superioare, capabile să 
asigure fiecărui ceas de lucru un 
randament cît mai înalt. S-a ajuns 
astfel, în majoritatea cazurilor, la 
situația ca contribuția fiecărui 
student și chiar elev, să fie egală 
cu cea a unui muncitor deprins 
cu specificul activității respecti
ve. Un randament înalt au reali
zat, de exemplu, studenții de la 
facultățile de agronomie, istorie, 
filozofie, drept, studii economice, 
care au lucrat în agricultură, la 
I.A.S.-urile „Scînteia“, „Tășnad“, 
„Ocna Dej“, matematicienii Insti
tutului politehnic la reamenajarea 
drumurilor naționale Cluj — Dej, 
Dej — Bistrița. De o bună a- 
preciere din partea conducerilor 
locale s-a bucurat și activitatea 
desfășurată de brigăzile de tine
ret la fabrica de cărămizi din 
Dej, unitățile industriale din 
Turda, Gherla și Huedin, o serie

Convorbire cu tov.

CONSTANTIN CHIRILĂ 
prim secretar al Comitetului ju

dețean Cluj al V.T.C.

de întreprinderi de legume și 
fructe. La aceste obiective au lu
crat îndeosebi studenții chimiști, 
filologi, elevii.

— Am întîlnit brigăzi clujene 
care, în cadrul muncii patriotice, 
executau diferite lucrări în alte 
, ,dețe...

— Pentru un număr apreciabil 
de elevi și studenți arenele mun
cii voluntar-patriotice sînt situa
te în județele Arad și Satu-Mare, 
unde lucrează îndeosebi la re
construcție, dar și în campania 
agricolă. Activitatea se desfășoară 
în paralel și acțiunea celor peste 
340 de brigăzi va continua pînă 
la 30 septembrie.

— Care sînt rezultatele obțiriu- 
te pînă acum, care este, în preaj
ma zilei de 23 August, aportul 
concret pe principalele fronturi ?

— Putem raporta că valoarea 
lucrărilor nefinanțate se ridică 
la circa 3 milioane lei, înregis- 
trînd creșteri permanente. In cin
stea zilei de 23 August ritmul de 
lucru a sporit peste tot, în așa fel 
încît în ziua marii sărbători vom 
avea deja efectuate, la nivelul în
tregului județ, cel puțin 70 la 
sută din volumul total al lucră
rilor de muncă patriotică stabi
lite de noi ca sarcină pentru în
tregul an. Un aport deosebit în 
această privință aduc majoritatea 
comitetelor orășenești și comuna
le U.T.C., ca de exemplu Huedin, 
Dej, Moldovenești și multele al
tele. Elevii de la Aghireș, Felea- 
cu, Florești, Ceanu, de pildă, îm
preună cu colegii lor de la liceele 
din Cluj, Dej, Turda, depun, ală
turi de cooperatori și mecaniza
tori, eforturi pentru ca întreaga 
recoltă să ajungă în hambare în 
cele mai bune condiții, fără pier
deri. Totodată organizațiile 
U.T.C. Bunești și Minciu-Cherli, 
care au în activul lor în cea 
mai mare parte elevi, colabo
rează la o serie de acțiuni, printre 
care cea de regularizare a cursu
lui Fizeșului, care implică pu
nerea la adăpost a unor însem
nate terenuri agricole. La Dej, 
Gherla, Clui, în comune s-au în
cheiat acțiunile desfășurate în 
scopul înlăturării urmărilor inun
dațiilor, reamenajării unor obiec
tive economice și cetățenești. E 
vorba de fabrica „11 Iunie" din 
Dei. Tntrenrinderile „Carbochim" 
și „Tehnofrig", drumuri și șosele, 
zeci de locuințe. Tinerii clujeni 
participă de asemenea la o serie 
de lucrări noi pe șantierele de la 
Turda, Dei, Cîmpia Turzii. Și 
fără îndoială, tot ceea ce între
prinde tineretul județului nostru, 
ca de altfel uteciștii din întreaga 
țară, dovedește că acum, cînd 
ceasurile se învecinează cu cea 
de a 26-a aniversare a eliberării, 
eforturile sale sînt sinonime cu 
noi premise pentru realizarea 
marilor sarcini ale economiei.

ANDREI BÂRSAN

Înapoierea de la Moscova a delegației 
de partid și de stat a Republicii 

Socialiste România condusă de 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
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O INIȚIATIVĂ CU AMPLE REZONANȚE 
ÎN RÎNDUL TINERILOR CONSTRUCTORI

DIN SISTEMELE DE IRIGAȚII

ȘANTIER NATIONAL 
AL TINERETULUI

Pregătirile s-au încheiat. Au 
fost arborate drapele roșii șl tri
colore. s-au întins ghirlande de 
verdeață, au fost plantate pa
nouri mari pe care s-au înscris 
angajamentele constructorilor 
acestui important obiectiv eco
nomic, iar pe arcada porții prin
cipale, a apărut pancarda pe al 
cărei fond roșu, o mină iscusită 
scrisese cu litere argintii : Gă- 
lățui—Călărași — șantier națio
nal al tineretului.

Cițiva oameni au făcut totul 
în două după-amieze. Se putea 
și mai repede, dar această gra
bă ar fi presupus concentrarea 
de forțe, aducerea aici a tine
rilor atît de puternic antrenați 
în însuflețită întrecere ce se des
fășoară pentru depășirea obiec
tivelor stabilite în cinstea celei 
de-a 26-a aniversări a Eliberă
rii. Seara tîrziu, am aflat că 
miercuri s-a înregistrat un ade
vărat record : a fost executat 
un volum de lucrări construcții- 
montaj în valoare de aproape 
două milioane și jumătate lei.

Orele 18,00. După Lotru, Por
țile de Fier, Pietroiu—Ștefan cel 
Mare, Rogojelu, Valea Carasu, 
acum aici, în șantierul Gălățui—

Călărași, e înălțat pe catarg dra
pelul patriei. Veniți direct de pe 
screpere sau buldozere, de pe 
schelele stațiilor de pompare, de 
pe dragline sau de la poligoanele 
de confecționare a subansamble- 
lor din beton de la punctele de 
lucru Ivănești, Ciulnîța, Dragali- 
na, Vilcele, Drumul Subțire, Flo- 
roaica, Mihai. Viteazu, aliniați în 
tradiționalul careu, brigadierii 
ascultă cuvintele de apreciere 
la adresa activității lor, rostite 
de către tovarășul Ion Iliescu, 
prim secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele tine
retului. Aprobă chemarea adre
sată, ca ei, brigadierii să mani
feste mai multă inițiativă în or
ganizarea locurilor de muncă, 
în asimilarea a tot ceea ce e 
nou și eficient, contribuind prin 
aceasta, alături de comuniști, la 
exploatarea rațională a mașini
lor și utilajelor moderne, cu care 
șantierul e dotat, la grăbirea 
intrării in exploatare a acestei 
investiții de peste un miliard lei. 
I-au ascultat pe ceilalți vorbi-

(Continuare în pag. a IlI-a)

GH. FECIORU

In aceste zile, lucrările pe șantierele de irigații cunosc un ritm 
intens• ••••••••••

DIN BILANȚUL BOGAT 
AL LUI AUGUST

• RAFINĂRIA din Ploiești, principala furnizoare de ule
iuri și motorine speciale pentru economia națională, este 
prima mare unitate cMn sectorul prelucrării țițeiului care 
raportează îndeplinirea sarcinilor cincinalului. La sfîrșitul 
anului, marea rafinărie va consemna în bilanțurile sale o 
producție suplimentară în valoare de 446 milioane Iei.

Cu bogate bilanțuri întîmpină ziua de 23 August și colec
tivele celorlalte rafinării de petrol. Producția globală reali
zată de aceste unități, peste planul la zi, reprezintă aproape 
35 000 000 lei, iar producția marfă vîndută și încasată circa 
55 000 000 lei.

O CONSTRUCTORII orădeni desfășoară o însuflețită în
trecere pentru îndeplinirea angajamentelor asumate în cins
tea zilei de 23 August. Zilele acestea, în municipiul Oradea 
au fost date în folosință, cu 15 zile înainte de termenul pre
văzut, 80 de apartamente, urmînd ca pînă la sfîrșitul anului 
să se predea alte 650. De semnalat că lucrătorii Trustului 
orădean muncesc cu aceeași rîvnă și pe șantierele de locuin
țe din municipiul Satu Mare, oraș greu lovit de inundații. 
Potrivit angajamentului, în perioada septembrie — noiem
brie, constructorii orădend vor preda familiilor sinistrate din 
Satu Mare, cu o lună mai devreme decît era stabilit, 200 de 
apartamente.

O IN JUDEȚUL Neamț, prin eforturile a peste 20 000 de 
tineri, care au efectuat circa 6,5 milioane ore de muncă pa
triotică, au fost livrate oțelăriilor 2 000 tone fier vechi, s-au 
amenajat 850 ha. teren arabil pentru irigații, s-au executat 
lucrări de refacere a fondului forestier pe 220 ha, parcurile 
și zonele verzi au fost înnobilate cu peste 18 000 de pomi și 
arbuști ornamentali, s-au refăcut 12 000 ha. pășuni și finețe 
naturale. Valoarea lucrărilor nefinanțate, efectuate de către 
tineri, se ridică la 13 milioane lei, fără a fi socotite și cele 
5 000 de ore prestate la refacerea unor întreprinderi și re
cuperarea pagubelor produse de inundații.

PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE

Punctul trei: 
DISCUȚII

Dacă ar trebui să respectăm 
intrutotui itinerariul parcurs 
de o adunare generală a orga
nizației U.T.C. de ’la atelierul 
mecanic al Uzinei „1 Mai“ din 
Baia Mare, am băga de seamă 
că fiecărui punct din desfășura
rea sa îi corespunde un mo
ment bine delimitat.

Mai întii a fost, ca să zicem 
așa, momentul inaugural, punc
tul acela care, de obicei, nu fi
gurează și pe ordinea de zi însă 
fără de care nu poate începe 
nici o adunare. Prezența, pre
zidiul. colectivul de redactare a 
procesului verbal. De la primul 
pas însă începeau să apară, ne
dumerite, semnele de întrebare. 
Aflasem mai înainte că orga

nizația atelierului mecanic nu
mără în total 44 de uteciști. In 
sală nu izbuteam să văd decît 
jumătate din ei, o jumătate 
care nu mai știu bine dacă era 
cu plus unu sau cu minus unu. 
Oricum, important era că,, în 
prezența unei jumătăți din or
ganizație, adunarea aceea nu se 
mai putea numi generală. Am 
avut curiozitatea să-1 întreb pe 
secretarul ei, Vasile Gherțan, 
care este explicația. Iar el, bi
nevoitor, mi-a pus la îndemină 
toate argumentele :

— Patru din ei au repetiție la 
fanfară.

(N-am înțeles prea bine cum 
de poate motiva fanfara absen
țele de la adunare, sau dacă se 
pot înlocui una pe alta. Dar, 
mă rog, asta era explicația, tre
buia s-o accept !)

— Alți șase sînt plecați în 
concediu.

Rezervele 
din „cămările“ 
anului școlar

Interviu cu prof. SOFIA PUȘCAȘU, inspector general școlar al Capitalei

Intr-o asemenea perioadă, in
spectoratul, statul major al ce
lui mai mare teritoriu școlar — 
Capitala — cu peste 200 școli 
generale, 64 licee de cultură ge
nerală și de specialitate, 33 școli 
profesionale și un însemnat nu
măr de alte tipuri de școli, 300 
unități preșcolare, peste 200.000 
elevi și aproape 12.000 cadre di
dactice nu poate neglija nimic 
și pe nimeni din această mare 
„armată“.

Ne permitem să facem o „fe
reastră“ în orarul de lucru al 
inspectorului general, și-1 în
trebăm :

— Care este de acum și pînă 
în 15 septembrie, problema nu
mărul unu, pe plan de invăță- 
mint, tovarășă SOFIA PUȘ
CAȘII ?

— Să agonisim în cămările a- 
nului școlar, ca să folosim o ex
presie de toamnă, tot ceea ce 
este necesar pentru rezultate 
durabile la 15 iunie 1971. E bine 
să ne gîndim chiar de la 15 sep
tembrie cum va fi ultima zi de

cursuri. Or, ca să ne înscriem 
în această cerință, trebuie să 
avem în cîmpul nostru de acțiu
ne mai multe probleme numă
rul unu.

Una ar fi școlarizarea. Anul 
pe care îl anticipăm, aduce 
elemente în plus la realizarea 
unor măsuri ale partidului re
feritoare la mersul ascendent 
al învățământului. Concret, după 
doi ani de început — cu bune 
rezultate — acum îndeplinim in
tegral una din prevederile Di
rectivelor C.C. al P.C.R. din-1968, 
cuprinzîndu-i în clasa întîi pe 
toți copiii care împlinesc șase 
ani pină la 15 septembrie. Popu
lația școlară de această vîrstă 
a Bucureștiului — minus cei 
care n-au primit aviz favora
bil din partea medicilor — se 
cifrează la 7 618. Ne mărim și

Convorbire realizată de
LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare în pag. a Il-a)

(Și din nou m-am întrebat 
cine îi silise, în cazul acesta, să 
stabilească adunarea la mijlo
cul lunii și nu spre sfîrșitul ei, 
cînd aveau să se întoarcă și cei
lalți. Dar poate că atunci urmau 
să plece alții, mi-am zis, și am 
acceptat-o și pe asta).

— O parte din ei lucrează în 
schimbul următor. N-aveam cum 
să-i scoatem din producție !

(De acord, sigur că da, însă 
aceștia sînt totuși membri ai 
aceleiași organizații. Rezultă de 
aici că „cei din schimbul urmă
tor“ n-au mai fost cam de mult 
la o adunare ?)

Iată, așadar, cîteva semne de 
întrebare care și-ar fi cerut pe 
loo răspunsul. Nu s-a grăbit
însă nimeni să-l dea. Dacă ar fi
fost de față și vreun activist al

„ D. MATALA

(Continuare în pag. a U-a)

In vacanță la munte...

Joi seara, s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Mosco
va, delegația de partid și de 
stat a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, care a luat parte la ședința 
Comitetului Politic Consulta
tiv al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Ion Gheorghe Mau- 
rcr, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri, Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar ai C.C. al P.C.R., Cor- 
neliu Mănescu, membru al 
C.C. al P.C.R-, ministrul aface
rilor externe.

La sosire, pe aeroportul Bă
noasa, erau prezenți tovarășii 
Emil Bodnaraș, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, 
Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, 
Constantin Drăgan, Petre 
Lupu, Manea Mănescu, Dumi
tru Popa, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Ștefan Voitec,

Petre Blajovici, Mihai Gere, 
Ion Ioniță, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești.

Erau de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București, și membri ai 
ambasadei.

★
La plecarea din Moscova, 

pe aeroportul Vnukovo, dele
gația de partid și de stat a 
Republicii Socialiste Româ
nia a fost condusă de Leonid 
Brej nev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., Alexei Ko- 
sîghin, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., 
Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., G. I. Vo- 
ronov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.G.U.S., 
K. F. Katușev, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., Andrei Gromîko, 
membru al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., K. V. Rusakov, șef 
de secție la C.C. al P.C.U.S.

Au fost de față, de aseme
nea, Teodor Marinescu, am
basadorul României la Mos
cova, și membri ai ambasadei 

române.

De la bordul avionului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
și tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, au adre
sat următoarea telegramă to
varășului L. I. Brejnev, secre
tar general al ComitetuLjri 
Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, to
varășului N. V. Podgornîi, pre
ședintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., și to
varășului A. N. Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. :

Părăsind teritoriul țării 
dumneavoastră — scrie în te
legramă — vă adresăm, încă 
o dată, un cordial salut tovă
rășesc și calde mulțumiri pen
tru ospitalitatea ce ne-a fost 
acordată.

Folosim acest prilej pentru 
a vă transmite dumneavoas
tră și întregului popor sovie
tic urările noastre de noi suc
cese în construcția comunis
mului și apărarea păcii.

Ședința Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul de la Varșovia
La 20 august 1970 a avut Ioc 

Ia Moscova ședința Comitetu
lui Politic Consultativ al sta
telor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

La ședință au participat:
Todor Jivkov, prim-secretar 

ai C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri ai R. P. Bulgaria ; Boris 
Velcev, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P. C. Bulgar; Ivau Bașev, 
membru al C.C. al P. C. Bul
gar, ministru al afacerilor ex
terne al R. P. Bulgaria ;

Gustav Husak, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia ; Lubomir Strougal, mem
bru al Prezidiului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele guvernului R. S. 
Cehoslovace; Jan Marko, mem
bru al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, ministru al afacerilor 
externe al R.S. Cehoslovace ;

Walter Urbricht, prim-secre 
tar al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R. D Germane ; Willi Stoph. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D. 
Germane; Erich Honecker, 
membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.S.U.G. ; 
Kurt Hager, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G. ; Giinter Mittag, 
membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.S.U.G.; 
Hermann Axen, membru su
pleant al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.S.U.G.; 
Otto Winzer, membru al C.C. 
al P.S.U.G., ministru al aface
rilor externe al R. D. Ger
mane ;

Wiadyslaw Gomulka, prim- 
secretar al C.C. ai P.M.U.P.; 
Jozef Cyrankiewicz, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. 
Polone ; Zenon Kliszko, mem
bru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.U.P.; Ștefan 
Jedrychowski, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., ministru al afaceri
lor externe al R. P. Polone ; 
Jozef Winiewicz, adjunct al 
ministrului afacerilor externe 
al R. P. Polone ;

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist

Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România ; Ion Gheor
ghe Maurer, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România ; Paul Nicu
lescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R. ; Corneliu Mă
nescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministru al afacerilor 
externe al Republicii Socia
liste România ;

Janos Kadar, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U.; Jeno Fock, 
membru ai Biroului Politic ai 
C.C. al P.M.S.U., președintele 
guvernului revoluționar mun- 
citoresc-țărănesc ungar ; Janos 
Peter, membru al C.C. ai 
P.M.S.U., mini'stru al afacerilor 
externe al R. P. Ungare ;

Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. ai P.C.U.S. ; 
Nikolai Podgornîi, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. ; Alexei Kosîgliin, 
membru ai Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. ; Andrei Kirilenko, 
membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.U.S.; 
Konstantin Katușev secretar 
al C.C. al P.C.U.S. ; Andrei 
Gromîko, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ministru al afaceri
lor externe al U.R.S.S. : Kon
stantin Rusakov, membru al 
Comisiei Centrale de Revizie 
a P.C.U.S., șef de secție la 
C.C. al P.C.U.S.

Scopul ședinței l-a constituit 
discutarea unor probleme in-

ternaționale actuale, în con
formitate cu practica statorni
cită în relațiile dintre țările 
socialiste participante la Tra
tatul de Ia Varșovia.

Principala atenție a fost a- 
cordată actualei situații din 
Europa care, după părerea 
generală, are o influență im
portantă asupra situației mon
diale in ansamblu.

Participanții au subliniat că 
tratativele și semnarea Trata
tului dintre U.R.S.S. și R.F.G., 
la 12 august 1970, reprezintă 
un pas important pe calea des
tinderii încordării și normali
zării situației în Europa, co
respund intereselor tuturor po
poarelor și servesc cauzei dez
voltării unor relații interstatale 
active între toate țările euro
pene, pe baza principiilor co
existenței pașnice. Participanții 
și-au exprimat intenția fermă 
de a întreprinde noi pași care 
depind de ei — împreună cu 
celelalte țări interesate — în
dreptați spre întărirea securi
tății europene, îndeosebi să 
întreprindă măsuri active pen
tru realizarea în viitorul apro
piat a propunerii cu privire la 
convocarea conferinței general- 
europene, propunere care se 
bucură de un sprijin tot mai 
larg.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de păreri asupra altor 
probleme internaționale ac
tuale.

A fost exprimată din nou 
convingerea că întărirea legă
turilor frățești și a colaborării 
multilaterale dintre țările so
cialiste constituie chezășia asi
gurării păcii și securității eu
ropene.

Ședința s-a desfășurat în 
spiritul deplinei înțelegeri, 
prieteniei și colaborării.

DEJUN OFERIT DE C.C. AL
P.C.U.S. Șl GUVERNUL SOVIETIC

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
Comitetul Central al P.C.U.S. și 
guvernul sovietic au oferit la 20 
august, la Kremlin, un dejun în 
cinstea delegațiilor participante 
la ședința Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participan

te la Tratatul de la Varșovia.
în timpul dejunului, care s-a 

desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească și cordială, tovarășii 
L. I. Brejnev și G. Husak au 
rostit toasturi.
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Scriitorul
socialmente

angajat
de EUGEN BARBU

Eroismul, pentru că eroism a fost, al celor mai umili 
concetățeni, a fost în acea lună mai, zdrobitor și eloc
vent. Țara întreagă a reacționa! formidabil în fața unei 
nenorociri ce lăsa la un moment dat impresia că nu va 
mai avea sfîrșit. Copii, militari, bătrîni, femei s-au com
portat extraordinar și numai din știrile seci ale ziarelor 
s-ar putea, puse cap la cap, să se nască o epopee fără 
egal a neamului nostru, din nou trecînd peste un examen 
excepțional.

lată deci că faptele, viața, cum se spune cu un ter
men banalizat, ne-a luat-o din nou înainte și vechea 
problemă a angajamentului social al scriitorilor a fost 
reeditată pe neștiute. Tot ce finea condei în mină în țara 
noastră a plecat acolo unde se întîmplau faptele cele 
mai minunate pe care le știu. Pagini frumoase, pline de 
zguduitoare mărturii despre sufletul omenesc se născuseră 
din simplul fapt al confruntării cu realitatea atît de hulită 
în unele articole, în refuzul aproape cronic al unora de 
a privi în jur.

Ce vreau să spun mai deschis ?

?zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz»>
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cursii- pe -domenii — botauică,

-, vizite, dezba- 
investigații

INAUGURAREA 
CAMPINGULUI
INTERNATIONAL
AL TINERETULUI 
DIN RETEZAT

zoologie, ornitologie, geologi; 
geografie etc. —, vizite, dezbi 
teri, experiențe și i "j 
biologice etc.

„TROFEUL 
AMARA 70

a fost inaugurat Canipin-- Ie™
gul internațional al tineretului 
clin Parcul natural Retezat, situat 
în partea de vest a Carpaților 
meridionali, la o altitudine de 
1500 m. Organizat de către Cer
cul de ocrotirea naturii din ca
drul B.T.T., in colaborare cu 
Comisia monumentelor 
a Academiei Republicii 
liste România, 
reunește tineri
se 
din 
ria, Olanda, 
niei, Anglia etc. La deschidere 
au ioșt prezenți reprezentanți ai 
Federației Internaționale de Ti
neret pentru Studierea și Con
servarea Mediului Natural.

Luînd cuvîntul în cadrul fes- 
. tivită ții 
avut loc la Deva, toc. Constan
tin Luca, prim-vicepreședinte al 
Biroului de Turism pentru Ti
neret, a subliniat faptul că în
treaga activitate din acest cam
ping se desfășoară sub seninul 
informării și al realizării unui 

'amplu schimb de expeiieifță în
tre membrii cercului de ocrotire 

■a naturii al B.T.T. și tineri care 
sint membri ai diferitelor orga
nisme' specializate în ocrotirea 
naturii. Daniel Vrengdenhil, 
membru" al conducerii Federa
ției Internaționale de Tineret 
pentru Studierea și Conservarea 
Mediului Natural, și-a exprimat 
cu acest prilej, satisfacția pentru 
cohdițiile create tinerilor din 
camping.

Printre acțiunile ce se desfă
șoară în camping, notăm : ex-

naturii 
Socia- 

acest camping 
din numeroa- 

țări europene, printre care 
R.S.F. Iugoslavia, Unga- 

K. F. a Germa-

de inaugurare care a

In stațiunea Amara, județul 
Ialomița s-a încheiat cea de a 
treia ediție a Festivalului de mu
zică ușoară românească „Trofeul 
Amara“. Competiția, organizată 

. de Comitetul județean pentru 
cultură și artă, Casa județeană a 
creației populare, Comitetul ju
dețean U.T.C. și Consiliul jude
țean al sindicatelor a reunit pe 
scena grădinii de vară din Amara 
tineri interpreți din mai multe 
județe ale țării.

Strădaniile organizatorilor și
concurenților au fost evidente, 
ele reflectîndu-se in succesul de 
care s-au bucurat spectacolele 
prezentate Pe baza punctelor a- 
cordate concurenților, juriul (no
tăm aici numele cunoscuților 
compozitori Nicolae Kirculescu și 
Florentin Delmar), ă stabilit ur- 

.mătoarea ordine a primilor trei 
. clasați : Silvia Agaclie — Ialomi
ța; Elena Burtea — Tulcea și 
, Viorica Mălinescu — Constanța. 
Lor, precum și altor concurenți, 
li s-au oferit diferite premii 
mențiuni.

I. BELCIUGAN

LICEENI ARHEOLOGI
în sfera de preocupări a per

sonalului științific' de la. Muzeul 
județean Dîmbovița, intră și 
cercetările arheologice. Pe baza 
informațiilor' primite de la țăra
nul Nae Savu, cit și ale celor de

Punctul trei
DISCUȚII
(Urmare din pag. I)

comitetului municipal sau jude
țean U.T.C. ar fi trebuit, cred 
eu. să se sesizeze de nefirescul 
acestei situații și, eventual, să 
■amine adunarea pentru altă da
tă. cînd s-ar fi putut întruni, 
oricum, mai mulți decit acum. 
Cealaltă jumătate de membri 
avea și ea dreptul să audă și să 
dezbată probleme care priveau 
intreaga organizație.

A fost, apoi, punciul al doi
lea al ordinei de zi. Clasicul re
ferat : „Tineretul și disciplina 
in producție“. Numai că refe
ratul, rr.ai bun sau mai puțin 
bun. a fost totuși un referat a- 
devărat, în schimb „disciplina 
în producție" n-a prea fost, așa 
cum se anunța, obiectivul prin
cipal al analizei. în cele cîteva 
pagini s-a vorbit de fapt des
pre multe și de toate. S-a amin
tit, la început, de o anumită pe
rioadă din luna mai, cînd tine
retul secției, alături de întreg 
tineretul și de toți muncitorii 
uzinei, a acționat cu curaj pen
tru a ocroti întreprinderea de 
eventualele revărsări ale Firizei. 
Un lucru demn de toată lauda, 
intr-adevăr, o împrejurare care 
a demonstrat elocvent unitatea 
întregului colectiv — dar, din 
nou se ridică o întrebare, de 
atunci n-a mai existat nici un 
prilej în care să fie citate amă
nuntele acestea ? Poate 
.ganizația n-a mai ținut nici o 
adunare din luna mai ?

— Ba da, întîmpină cu 
tate secretarul. Le-am ținut în
totdeauna cu regularitate. Am 
mai vorbit despre lucrurile 
eestea și in celelalte

(Ceea ce sporește insă 
fuzia fiindcă, 
te întrebi de 
au mai fost 
iași termeni, 
a doua sau a ----- ,

Subiectul propriu-zis al refe
ratului, disciplina in producție, 
a trecut însă aproape neobser
vat. Au fost menționate doar 
două cazuri, ale unor fete „care 
au consumat băuturi alcoolice" 
in timpul producției, plus încă 
unul aj unui băiat care a in
tirziat. S-a precizat, in ace
lași timp, că situațiile respec
tive fuseseră discutate la timpul 
lor, „nu numai în comitet, ci in 
întreaga organizație“. Afirmație 
care trezea din nou aceeași ne
dumerire : de ce au mai fost 
puse in discuție incă o dată, a- 
curr ?

De fapt ca să fim drepți, nici 
n-au prea fost puse in discuție. 
S-a trecut repede peste ele ea 
să se ajungă și mai repede la 
acțiunile de muncă patriotică, 
la excursii, la cupa „metalurgis
tului“. Cu alte cuvinte, încerca
rea de a aborda domeniul dis
ciplinei a eșuat 
cercare, aceea 
revistă întreaga 
ganizației. Dacă 
zent cineva din 
tului municipal 
U.T.C., ar fi trebuit cred eu. să 
atragă atenția adunării că se ri
sipește in prea multe părți și 
s-o îndemne spre una singură : 
Noi ne propusesem parcă să a- 
nalizăm disciplina în produc
ție. Hai s-o lacem pe asta ca 
lumea.

Și a mai fost. în sfirșit, punc
tul al treilea al ordinei de zi : 
discuțiile. Ceea ce n-a încercat 
să facă referatul, au îndrăznit 
să îndrepte Înscrierile la cu- 
vint, insă in aceeași manieră, 
adunind din toate cite ceva. Și 
așa. totuși, cei care au vorbit 
au atins mai multe puncte decît 
izbutiseră cele citeva pagini ale 
materialului. Unul din, cei nu- 
fniti- la' exemplele cu minus.' 
Fabian Tiberiu, a dezvăluit a-

că or-

fermi-

a-
adunări.
I con- 

pe bună dreptate 
ce in cazul acesta 
amintite în ace- 
și acum, pentru 
treia oară ?)

intr-o altă în
de a trece în 

activitate a or
ar fi fost pre- 
partea comite- 
sau județean

îa profesorii de istorie din satul 
Cătunu. comuna Cornești — pe 
terasa lalomiței, la marginea sa
tului Cătunu, în punctul Viișoa- 
ra s-a deschis, încă de la 10 iu
nie, un șantier arheologic. în 
urma săpăturilor efectuate pînă 
în prezent, a ieșit la iveală o 
așezare de tip rural, dacică a- 
parținînd sec. T î.e.n.

Alături de elevii liceelor tîrgo- 
viștene, membri' ’ ai cercului de 
arheologie de pe lîngă Muzeul 
județean Dîmbovița, care au 
participat la săpături, în cadrul 
unei tabere arheologice timp de 
două săptămîni. au fost prezenți 
pe șantier și elevi ai școlii ge
nerale din satul Cătunu, în ca
drul unei acțiuni lansate de Con
siliul județean al Organizației 
Pionierilor Dîmbovița, intitulată 

. semnificativ „Căutătorii de co
mori“.

MIHAIL I. VLAD

Fapte

RĂSPLATA
EROISMULUI

„Pentru participarea deose
bită la înlăturarea urmărilor 

' și efectelor inundațiilor“. A- 
cestea sint cuvintele înscrise 
pe Diplomele de Onoare ale 
C.C. al U.T.C., care au fost 
atribuite organizației U.T.C. 
din unitatea militară în care 
muncește 
Isac 
care 
au 
sute 
nuri

Distincțiile au fost înmuiate 
de general-maior Ioan Horto- 
pan, care a felicitat călduros 
pe cei distinși, urîndu-le, în 
continuare, noi succese în pre- ț 
gătirea de luptă și politică. a 
Ofițerul .Aurel Tămaș. secre
tarul comitetului U.T.C. din “ 
unitate, a mulțumit, în nume- ■ 
le membrilor organizației. ■ 
pentru distincția acordată, an- a 
gajîndu-se ca și pe viitor, or- 
ganizația să obțină rezultate "

ofițerul Nicolae 
și soldatul Gabriel Tusan, 
timp de peste 50 de ore 
participat la salvarea a 
de vieți omenești și bu- 
materiale.

bune și foarte bune în pregă
tirea de luptă și politică.

In aceeași zi, în cadrul uni
tății a fost Inaugurată „Sala 
tradițiilor de luptă ale unită
ții“. Evenimentul a prilejuit 
o emoționantă întîlnire a ti
nerilor militari și ofițeri cu 
fapte de eroism ale ostașilor 
din „Regimentul 3-dorobanți“, 
ai căror urmași sint. „Sala 
tradițiilor“ va fi deschisă și 
pentru tinerii din detașamen
tele de pregătire pentru apă
rarea patriei.

VALENTIN BUZLEA

POPASUL DE LA
„URSUL NEGRU"

Pe versantul sudic al munților 
Gurghiu, într-o pădure seculară 
de brazi, paltini și tei, in apro
pierea stațiunii balneo-climaterice 
Sovata s-a inaugurat în vara a- 
ceasta popasul turistic „Ursul Ne
gru". Denumirea hanului a fost 
împrumutată de la cele două 
lacuri sărate vecine : lacul Ursu 
care are contururile în forma u- 
nei piei întinse de urs și lacul 
Negru — născut prin prăbușirea 
unei saline exploatată în antichi
tate de către romani. De la aceste 
lacuri sărate, termale, pe o căra
re împrejmuită cu cetini ne în
dreptăm spre „porțile“ hanului, 
construit Intr-un luminiș de co
dru verde. Aici vom face „ma
sul“ peste noapte șl vom fl os
pătați cu specialități delicioase de 
ciuperci murate, și cu peștele 
prins cu undi(a in rîttl Toplița. 
Dis de dimineață încărcăm desagii 
în spate și o pornim să vizităm 
catedralele de sare de la Praid; 
de aici, cu trenulețul forestier ur
căm în zig-zag pe munțele Saca 
de pe platoul căruia admirăm tot 
platoul Transilvaniei, pînă peste 

și Făgărașului, 
mai răniînem o 
cel primitor ca 
a treia r.i spre

Tara Almașului 
Revenind in vale 
noapte la hanul 
să ne îndreptăm 
crescătoria de păstrăvi de la Tro- 
cuța. Pe drum vom culese pentru 
rezervele de iarnă, alune și cas
tane comestibile. In valea Tîrna- 
velor ar fi bine să zăbovim încă 
o zi la pivnițele de la Bălcaciu...

I. M.

■■■■■■■■

h Poet din familia spirituală a 
lui Camil Petrescu, Dan Mu- 
tașcu este un lucid care se misti
fică. Și versul său năzuiește că
tre idee însă halucinațiile tînă- 
rului artist sint, nu o dată, mi
mate : concesii subconștientului 
sau... modei. Zvâcnirea nervoasă 
persistă ; obstinația anticalofilă 
s-a voalat. De altfel, pentru 
Dan Mutașcu. cuvîntul are atri
bute demiurgice : „Cite unii rid. 
mulți nu ascultă. dar toți se 
nasc / din cuvintele mele atît de 
banale și de sărate“. „Destinul 
cuvintelor“ avertizează asupra 
destinului universului, echilibrat 
de contradicții : „Fiecare din 
noi e jumătatea unei sfere de 
foc / care cuprinde frigul in in
teriorul ei. Fiecare din noi 
e jumătatea unei sfere de um
bră / care cuprinde curcubeul 
în interiorul ei“. De aici, tenta
ția unanimistă, tratată meta
foric. intr-un delir plasticizant, 
controlat de la distanță, dar 
nu chiar la fiecare pas. Autorul 
refuză regiunile abstracte ale 
limbajului, „petele albe“, „lipsi
te de contururi distincte și vi
date de sens. Cînd ajunge, fără 

■ voie aici, el va evada in mate
rialitate, cu ajutorul fanteziei : 
„Să mergem acolo unde cuvîn
tul devine o vale de lapte. / un 
șirag de pîine, un deget albas
tru. / o tolbă arămie lovită de 
umbre, / păunul care soarbe vin 
din urmele pașilor. / / Să mer
gem acolo unde cuvîntul e un 
surugiu șchiop / minînd zăpada 
peste livezi și turnuri..., / / Să 
mergem acolo unde cuvintul stă 
nemișcat / și umbrele, copacilor 
se învârtesc. dar umbra lui nici
odată. / unde călătorii aruncă 
bulgări de țarină peste el, / ... / /, 
...să mergem acolo unde cuvîn
tul se desface de propria sa fi
ință / și se contemplă pe sine 
ea un oraș clădit pe nămol so
lar“ („LA PRIMUL PAS“). Din 
păcate, această excelentă poe
zie a emancipării cuvîntului de 
propria sclavie pină la un grad 
superior de obiectivare, păcătu
iește, pe alocuri, printr-un vid 
retoric sau prin obscurizări fără 
nici o șansă estetică ori măcar 
logică. Acestea din urmă includ,

■ ■ ■■■■■■■■■■■

REZERVELE

de-a valma, clișee, contorsionări 
stridente și ilizibile, „poetizări" 
forțate, neavenite. Undeva, cu- 
vîntul e „un zid de galben care 
se născuse printre oameni, ciu
dat inotind in oceanul a zece mii 
de clopoței“. Altundeva, noaptea, 
„stelele seamănă cu niște si be- 
moluri din unghii smulse". Evi
dent, teribilismele rămin teribi
lisme și trebuiesc tratate ca ata
re. Cu timpul, în mod cert, se

DAN MUTAȘCU

„Văzut intirziat in nevăzut, /.
brutal să fiu. albastrul, sau u- 
nealtă, / verbul etern, verde
etern, căzut, / nisipul încrus- 
tind arcuș de sticlă / pe nume
rele apăsate-n rut, / / brutal să 
fiu. albastrul, sau unealtă, / și 
iedera materiei tresaltă. I mon
ștrii luminii — lacul au durat. 
ucișii robi au devenit simbol, / 
sub pașii depărtind egal, tăcut. 
/ / și ciți înmormintați in cercul

SUBSTRA TUM

CRONICA

mănunte scăpate inexplicabil 
din vedere :

— Aș putea spune că mai sint 
mulți ca mine, care au întârziat 
la lucru mai mult. Chiar atunci 
eînd s-a întîmplat cazul amin
tit. mai erau încă patru inși în 
aceeași situație. Am intirziat cu 
toții la fel. Și atunci de ce sint 
amintit numai eti ?

Privirile din sală păreau că 
răspund ca un ecou întrebării 
sale : intr-adevăr, de ce ?

— Poate că și Ia acțiunile pa
triotice ar trebui întocmită o e- 
videnți precisă a participării 
noastre. Să nu se mai intîmple 
eă vin mereu aceiași, iar alții 
de loc. Sintem toți membri ai 
aceleiași organizații (Vâri Ște
fan).

— Desigur, aportul tinerilor 
din secția noastră este destul 
de important. De aceea cred că 
ar trebui să nu mai fim socotiți, 
nu o dată, ca niște rotițe de mai 
mică importanță. Vrem să ni se 
dea atenția cuvenită (Petru 
Socotinschi).

După cum se vede, mai erau 
și alte aspecte care, meritau o 
privire mai amănunțită. în
scrierile la cuvînt au făcut 
foarte bine că le-au scos la 
iveală. Ar fi urmat. în mod fi
resc, ca o concluzie necesară, 
să se adopte măsurile adecvate 
acestor stări de lucruri, să se 
încerce rezolvarea lor chiar a- 
tunci, în adunare. Dacă ar fi 
fost acolo cineva de la comite
tul municipal sau județean 
■U.T.C.. ar fi trebuit, din nou. 
să intervină : Și acum, băieți, 
ia să vedem ce măsuri concrete

■ 
stabilim, cum putem înlătura ■ 
neajunsurile semnalate. Din pă- g 
cate, însă, nu s-a întimplat 
deloc așa.

Cu toate că. dacă îmi amin- ■ 
tesc bine, au fost de față la a- 
dunăre nu numai un activist * 
al comitetului municipal U.T.C.. ■ 
ci și primul secretar al 
tului județean. Prilejul 
l-a oferit prezența lor 
rienta adunarea spre o cale cîtg 
mai eficientă și utilă, ceea — 
ar fi constituit -------
sprijin pe măsura i ” 

■lor, a alunecat astfel printre 
degete.- Mai mult decît atît, cu
vintele unuia din tinerii prezenți 
a plasat totul intr-o altă lumi
nă : „Sintem cam puțini astăzi, 
e drept, dar aceasta din cauză 
că ședința n-a fost programată 
din timp“ (Florea Chineea). 
Ceea ce a limpezit dintr-odată 
toate nedumeririle : și numărul 
mare de absenți, și dorința co
mitetului U.T.C. de a prezenta, 
chiar cu riscul de a se repeta, 
intreaga sa activitate. Aduna
rea fusese probabil convocată 
nu pentru a se raporta organi
zației o anumită problemă, și 
nici pentru a fi luate măsurile 
impuse, ci mai degrabă pentru 
a face cunoscute oaspeților 
eforturile întreprinse. Dorință 
firească, nimic de zis. dar care 
a compromis, în cele din urmă, 
ideea de adunare generală; 
Pentru că, dacă s-ar fi anunțat 
de la bun început că ceea ce 
urmează nu este decit o întîl
nire cu primul secretar al co
mitetului județean U.T.C., nu 
mai pretindea nimeni nici pre
zența in unanimitate, nici alte 
reguli pe care adunarea gene
rală le presupune. Atunci ar fi 
putut lipsi, insă, și prezidiul, și 
materialul, și comisia pentru 
procesul verbal, și ar fi trebuit 
să rămină în picioare un singur 
punct, care să acopere întreaga 
desfășurare a acțiunii : discu
țiile.

oomite- 
pe care 
de a o-

—_ ce
cu adevărat un ■ 

răspunderii g

(Urmare din pag. I) 
cuprinderea în vederea genera
lizării treptate a învățămîntu- 
lui general de 10 ani — 3 560 de 
elevi în clasa a IX-a a școlii 
generale, și apare pentru pri
ma oară clasa a X-a a aceleiași 
școli, cu 3 000 de elevi.

Situațiile acestea ne-au de
terminat să revedem și să per
fecționăm rețeaua școlară a o- 
rașului. Apar unități noi — trei 
in cartiere tinere — Berceni și 
Colentină ; sint corectate cir
cumscripțiile școlare pentru 
mai buna cuprindere a elevi
lor pe criteriul apropierii de 
casă ; se reprofilează cîteva 
unități școlare, încît să se mă
rească numărul locurilor în șco
lile, generale, care se dezvoltă 
cu precădere. Numai rețeaua 
școlilor cu clasele a IX-a și a 
X-a ale școlii generale, a fost■ „ __

a extinsă de la 49 unități la 65.
Planul acesta a fost de acum

■ lansat.
■ — Și se consideră problema 
_ încheiată ?
’. — Organizatoric, da. Dar n.u

■ înseamnă că am pus punct defi- 
a nitiv : nu vom fi rigizi, vom o-

pera corecturi dacă, bunăoară.
■ vom avea mai multe solicitări
■ pentru clasele a IX-a și a X-a 
— Total deschise rămin însă pro
blemele ținînd de viața acestor 
*1 clase. Ea va depinde mult d®

momentul psihologic al declan
șării activității, cum se va face 
el. și foarte mult de învățăto
rii și profesorii repartizați aici. 
Noi ni i-am ales cu grijă. Vreau 
să cred că s-a alcătuit un corp 
de profesori competenți pentru 
clasele întîi și cele terminale 
ale școlii generale. începind cu 
1 septembrie, acești dascăli vor 
avea întîlniri de lucru cu ca
racter metodic, și de schimb de 
experiență — formă de activi
tate profesională pe care inspec
toratul o va menține pentru ei, 
pe întreg parcursul anului de 
învățămînt.

— Mi-aș îngădui să mă reîn
torc la ace) moment psihologic 
al declanșării activității in cla
sele la care v-ați referit. Îmi 
amintesc de raidurile întreprin
se cu un an în urmă prin șco
lile care au avut pentru intiia 
dată clasa a IX-a a școlii gene
rale, că in colectivul lor dom
nea o oarecare tristețe. Părinții 
erau puțin dezorientați. Am au
zit chiar spunîndu-se „pe la 
colțuri“ despre acești elevi că 
ar fi „proștii școlii". Cei mai 
mulți veniseră aici cu gindul eă 
sint pasageri un an și că, la 
viitorul concurs de admitere în 
școlile postgenerale, vor dezer
ta. (are sint concluziile dv., ce 
s-a intimplat de atunci ?

— Atmosfera era aceea pe

tul nu se poate sustrage efe- 
merității. Uzai, șe usucă grabnic, 
asemenea unei case văruite in 
ultimul pătrar. Eròtica însăși stă 
sub semnul rece al umbrei. La
crimile iubitei acuză absența 
sunetului acolo unde exjstă .nu
mai timpul și propria lui pere
nitate Logos de amiază și co
vor erotic"). Contorsionată abu
ziv. poezia „Loc preafericit“ se 
salvează. în .parte, prin veghile 
conștiinței, prin „pinda vocilor" 
interioare.. în schimb, amalga
mată excesiv. „Masă de tăcere" 
are un sens atit de incilcit, incit, 
nici flatînd-o cu un termen pre
țios („poem labirintic“), nu re
zolvăm mare lucru. Mai tulbu
rătoare este „Apropierea de 
poartă". Din nefericire. în „Pă- 
mintul somnului“, autorul eșu
ează, iarăși, in incoerențe și 
sonuri dogite : „ramine din în
tuneric / o poveste cu simburi, / 
un trai de praf, vîrtej / de cu
loarea sturzului poposit, / tor
țele dinților, tirziu, / cu nerăb
dare către casă, / scuipatul lui 
dumnezeu / și norii deșertați în 
pulbere, / / nimic așteptat locu
lui — / un fel de lumină din 
timp — / un drog stacojiu ve
nind prin / umbră spre chiria 
ierburilor, /1 o bătaie de bătri- 
nețe. colinele împrăștie luceferi 
de fiere, sticloși, / ai ajuns în 
cerdacul dimineții, / și e frig la 
capătul / / lumii, e frig, și poftele 
șoimilor / răstoarnă arborii pla
sei de vînătoare..." *tc.

Cu toate acestea volumul 
„Substratum“ se plasează. în 
bună parte, peste media valori
că a debuturilor din ultima vre
me. El este, desigur, inegal. $i 
tocmai elevația cîtorva dintre 
piesele sale acuză, poate, mai 
insistent, lipsa de altitudine a 
altora. în așteptarea etapei în 
care Dan Mutașcu va renunța 
la carențele detectabile azi. cind 
liniile de forță ale debutului vor 
ajunge să fie amplificate în ur
mătoarele cărți, să consemnăm, 

, pentru moment, un talent sigur.
Și să invocăm, cu versul deja 
citat al poetului : „O, simetria 
pașilor de miine“„.

vor rări. Pină atunci (și, poate, 
chiar și atunci !), ele vor mai 
pune. însă, citeva pete de umbră 
pe suprafața multor versuri. De 
unde, justificarea acestui sem
nal de alarmă.

Redresate în „Văzul intirziat 
în nevăzut“, silabele împrumută 
un aer solemn, o ținută augus
tă. Tonul oracular, cu pregnante 
irizări de meditație asupra exis
tenței. se înscrie în gama 
optimă a celui care oficiază :
■ ■■■ ■■■■■«■■■
care ați sesizat-o. Dar gindul 
dezertării a fost abandonat, pe 
parcurs. Din peste trei mii de. 
elevi ai claselor a X-a, doar 100 
au reîncercat la concursuri și 
încă o sută se gîndese să susți
nă examene de diferență pen
tru clasa a IX-a a liceului, cum 
au dreptul. Adevărul este că 
școala generală i-a cîștigat și. că 
vor continua deliberat clasa a 
X-a. Cred că cel mai mult i-a 
atras practica pe care o fac.o zi 
pe săptămînă. La 15-^16 ani, 
adolescenții acceptă ideea pro
fesionalizării și faptul că, în ge
neral. s-a ținut seama de op
țiunea lor privind domeniile de 
practică, meseriile, a accentuat 
începutul orientării profesiona
le prin muncă.' La ora actuală 
se face practică în . peste 50 de 
meserii. E drept, beneficiem de 
multă înțelegere din partea în
treprinderilor și chiar unități 
foarte mari, aglomerate cti sar
cini și cu alte categorii de ti-

• neri veniți la practică, au gri
jă de elevii noștri. Comite
tele sectoarelor de partid ne-au 
ajutat s'ă facem din pravtică 
elementul esențial al procesu- 
lui de învățămînt în< clasele a 
IX-a și a X-a ale școlii genera
le. Anticipez, și nu cred să fiu 
dezmințită, că în vara viitoare 
ne va fi foarte ușor să îndrumăm 
spre prolesii prima promoție a 
clasei n X-a a școlii generale, 
iar acestea vor fi, cu certitudi
ne. în majoritatea cazurilor, 
cele în care s-au inițiat la prac
tică. Avem experiență anul a- 
cesta : elevii claselor a IX-a nu 
vor mai trece prin șocul dezo
rientării ; îi au model pe cei 
dintr-a X-a.

Nu cred că este lipsit de in
teres să reținem că Inspectora
tul își propune să nu lase în' 
afara unei forme de școlarizare 
mei un tînăr care a terminat 
opt clase. Acțiunea de depista
re a lor este continuă pentru a- 
fi îndrumați apoi spre clașa a 
IX-a. școli profesionale iar dacă 
au vîrsta, spre calificarea ia lo
cul de muncă.

— Am întreprins mai multe 
anchete printre universitari des
pre calitatea „produsului“ șco
lilor și am reținut o formulare 
aparținind fără excepție, inter
locutorilor : „totul depinde de 
profesori, de calitatea lor“.

Corpul profesoral al Capitalei a

gol, / văzut intirziat in nevăzut / 
să fiu și eu ini ii penlr-un a- 
murg / eînd ritmul rădăcinilor, 
cusut, / îngenunchează magii 
care curg".

Deși sedus de ' experiențele 
moderniste și' fascinat de Ma
llarmé, Dan Mutașcu are, ade
sea. „erezii“ de simbolist sen
sibilități bacoviene. „Senzualita
tea albului“ pare un veritabil 
recital simbolist cu certe remi
niscențe din „Lacustră“. Cuvin-

■ ■■■■ ■ S ■ ■ ■ ■ ■ ■
critici.primit și elogii dar și 

Dv. ce părere aveți ?
— Aceeași. în cele din 

totul depinde de profesori. Iată 
de ce și aceasta constituie una 
.din problemele numărul unu. 
De mai mulți ani lucrăm la al
cătuirea unui corp profesoral al 
Capitalei de bună, factură inte
lectuală, și etică. Sigur, aceasta 
pornește de. la încadrare. Există 

i ral care ne în- 
face cum se 
.pentru . ocu- 
ridicat mult

urmă,

NICOLAF® ALTAG
■■■■■■■■■■■■a
și-a pierdut valabilitatea. S-a 
intrat greu, pe temeiul pregăti
rii solide, la oricare din célé 
64 de licee de cultură generală 
și de specialitate.

In acest an intenționăm să 
lucrăm mai bine și cu mai mul
tă continuitate pe planul per
fecționării în profesie a două 
categorii de cadre didactice : 
cei foarte tineri și cei care, prin 
natura lucrurilor — fie că au 
terminat de mai mulți ani stu
diile ori au intrat in învățămînt 
cu o pregătire ceva mai slabă 
— trebuie să-și împrospăteze 
cunoștințele. Totodată, selecțio
năm. pentrțt cursurile postuni
versitare acele cadre care au 
nevoie de sprijin, trebuind să se 
pună Ia curent în specialitate. 
Trebuie să liiptăm cu severitate 
împotriva plafonării. atît de 
dăunătoare în profesia de das
căl. Ne bizuim în continuare pe 
sprijinul oamenilor de știință, 
al societăților științifice încît 
sa putețn organiza ■ în Capitală, 
in .Colectivul Său profesoral o 
viață spirituală elevată.

— Ce trebuie să facă școlile, 
colectivul didactic, in aceste zile ?

De la 1 septembrie începe 
viața s de cancelarie. Profesorii, 
toți, încep anul școlar la a- 

Nu-mi plac promi
siunile, dar avèm suficiente ga
ranții că. anul acesta vom fi 
mai buni -gospodari și vom fi 
gata, la timp cu toate pregăti» 
rrtee'do -CeaStât VLată de (an«la- ne depinde, in bună măsură de 
«„„ni ■ * luSru al conducerilor Școlilor. în două săptămîni tre
buie studiate programele școla,. 
te, profesorii să cunoască nouL- £ PrinetreSr?iKPlani«ca?r

^n^e.treburde de început, 
sa se înscrie !n formarea clase
lor, repartizarea diriginților a 
pi ofesorilor, stabilirea jaloane
lor orarelor, care să nu mai su- 

înce” cursurile Secit 
manier«ari nlln'ime- asemenea manieră, puse la punct treburi
le, dingințit și profesorii își vor 
putea cunoaște și studia co)|?(._ 
«vele cu care vor lucra, vor pu
tea începe activitatea cu părin
ții, se pot consult» cu bi
rourile grupelor U.T.C. pentru 
primele activități, pot pregăti 
bine, individual și In colectiv, 
debutul anului școlar.

un cadru ge: 
ggduie ș-p pi ?m 
cuvine. 'Concursul' 
parea posturilor a 
ștacheta încadrării. în plus, anul 
pe care' îl începem consemnea
ză ocuparea a 102 catedre de 
către Tineri absolvenți dé fa
cultăți din recenta promoție, 
cadre cu o foarte bună pregă- 

■ tire de specialitate. E o cifră 
notabilă. Tinerii profesori vor 
aduce ur» aer proaspăt în multe 
colective didactice ți ne punem 
nădejdi mari în capacitatea lor 
ție a se forma ca pedagogi ex- 
telenți.

— Competența în specialita
te, arta pedagogică și pasiunea 
pentru munca Ia catedră sint 
egal distribuite în școlile dv. ? 
Mă gîndese la echilibrul din in
teriorul colectivelor didactice : 
echilibrul de vârstă, de expe
riență. de nivel al pregătirii, de 
pricepere pedagogică. Și mai 
mă gîndese la stabilitatea lor în 
aceeași școală.

— Am impresia că avem de 
luptat cù o prejudecată. Se spu
ne adesea : „licee de centru, 
școli de centru, cu tradiție, cu 
profesori foarte buni, și licee 
de cartier, noi, fără renume, cu 
colective didactice mai „de 
mina a doua“. Or, chiar ziarul 
dv. a remarcat că tocmai a- 

. ceste licee noi, așa-zise de pe
riferie. își fac un renume, au 
exigențe proprii, se personali
zează, au succese la olimpiade, 
la concursuri de admitere. Ca
tedrele lor sint bine alcătuite 
și ținem la stabilitatea cadrelor 
didactice aici. Profesorii acestor 
licee pot susține oricînd con- 
cui's alături de cei de la „Gh. 
Lazăr“. „Mihai Viteazul“, ..Ni
colae Bălcescu“, spre exemplu, 
îmi face plăcere să le remarc 
ambiția cu care luptă liceele si 
școlile „adolescente“ pentru un 
renume. Părinții poate s-au și 
convins că principiul „îmi dau 
copilul la cutare liceu periferic, 
fiindcă acolo se intră mai ușor“
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admitere ce va avea loc

se primesc la secretariatul școli din 
telefon 16-45.

Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le“ (la Teatrul de vară „Herăs
trău“): MOARTEA ULTIMULUI 
GOLAN ora 20; Teatrul „C.- I. 
Nottara“ (la Teatrul de vară „23 
August“): SUS PF, ACOPERIȘ... IN 
SAC — ora 20; Teatrul ,,C. Tăna- 
se“ (la Grădina Boema): SONA- 
TUL LUNII — ora 20.

ANUNȚ

(ÿnefiiü

Grădina Festival

I
VINERI, 21 AUGUST 1970

15.45;

SERVICIUL
Grădina Bu-

O producție a studiourilor din Barrandov 
regia : Milos Forman 

cu : Ladislav lakim, Pavla Mariinkova, Jan Vostrcil.

: rulează la

rulează la
15.30; 17.45;

marele premiu
cannes

LUI SERAFIM 
(o- 

18.30;

SUNETUL MUZICII: rulează la 
Patria (orele 9; 12,45; 16,30; 20,15).

MAYERLING (ambele serii) : 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
12,30; 16: 19,45), București (orele 
9; 12,15; 16,30: 20.15). Grădina Doi
na (ora 20,30), 
(ora 19,30).

DRAGOSTEA
FROLOV : rulează la Capitol 
rele 9,15; 11.30; 14; 16.30;
20.30).

ÎNTOARCEREA doctorului 
MABUSE : rulează la Festival 
(orele 8.45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

DRAGOSTE Șl VITEZA s rulea
ză la Republica (orele 9; 11,15;
13,45; 16.15: 18.45; 20.15). Melodia
(orele 8,45; 11,15; 13,45; 16; 18.30; 
21), Stadionul Dinamo (ora 20,15), 
Parcul Herăstrău (ora 20), Favo
rit (orele 10: 13; 15.30; 18; 20,30).

TIFFANY MEMORANDUM : ru
lează la Feroviar (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Excelsior (o- 
rele 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Modern (orele 9,15; 11,30; 13.45; 16; 
18,15; 20,30). Arenele Romane
(ora 20).

ÎNTÎLNIRE LA VECHEA MOS
CHEE : rulează la Victoria (ore
le 9 11.15; 13.30: 16; 18,30; 20.45).

JANDARMUL SE INSOARA : 
rulează la Centra! (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45, 18.15; 20,30), Bucegi
(orele 10; 16, 18.15), Aurora (ore
le 9; 11.15; 13.30; 16; 18.15), Flamu
ra (orele 11; 16; 18,15; 20.15), Gră
dina Aurora (ora 20,15). Grădina 
Bucegi (ora 20.15).

DACII : rulează la Lumina (o- 
reie 9.15—15.45 în continuare; 18.30; 
20,45).

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Doina (orele 11,30: 13,45; 
18,15: 20.30). Viitorul (orele 15.30; 
18; 20,15).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează Timpuri Noi 
(oreie 9.30—20.30 în continuare),

PETRECEREA : rulează la Grl- 
vtța (orele 10.30; 16; 18.15; 20,30), 
Floreasca (orele 15.30: 18: 20.30), 
Tomls (orele <) 11.15: 13.30 ' "
18.15). Grădina Tomls (ora 20).

SUB SEMNUL LUI MONTE

CRISTO : rulează ia înfrățirea 
(orele 15,30; 17.45; 20), Munca (o- 
rele 16; 18; 20).

INTRUSA : rulează la Buzeștl 
(orele 15,30; 18).

ARGOMAN SUPERDIABOL1- 
CUL : rulează la Dacia (orele 
8,45—20,30 în continuare), Arta (o- 
rele 15.30; 18). Grădina Arta (ora
20.15) .

CASTELUL CONDAMNAȚILORt 
rulează la Unirea (orele 16; 18).

ÎMPUȘCATURI PE PORTATIV : 
rulează la Lira (orele 15,30; 18).

NOUL ANGAJAT : ’ “ ’
Drumul Sării (orele 
20).

•JOC DUBLU IN 
SECRET : rulează la 
zeștt (ora 20,30).

ACEASTA FEMEIE
Giulești (orele 15,30; 18; 20,30), Ra- 
hova (orele 15,30; 18). Gloria (ore
le 9; 11,15: 13.30; 16; 18,15; 20.30), 
Grădina Rahova (ora 20.30).

PAN WOLODYJOWSKI (ambe
le serii) rulează Ia Miorița (orele 
10: 16; 19,30).

VINATORUL DE CĂPRIOARE î 
rulează la Cotroceni (orele 15,30; 
17,45; 20).

MARILE vacante : rulează la 
Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15).

CĂSĂTORIE IN STIL GREC : 
rulează la Volga (orele 16.30; 18.30; 
20,30).

EXPRESUL COLONELULUI 
VON RYAN: rulează la Moșilor 
(orele 15.30: 18), Grădina Moșilor 
(ora 20).

AFURISITUL DE BUNIC : ru
lează la Popular (orele 15.30: 18;
20.15) .

WARLOCK : rulează la Cosmos 
(orele 15.30; 18; 20.15).

PROFESORUL INFERNULUI : 
rulează la Flacăra (orele 16; 18;
20).

ORA HOTARITOARE : rulează 
la Vitan (orele 15.30: 18). Grădina 
Vitan (ora 20,30).

DEPARTE IN APUS ■ rulează la 
Progresul (orele 15.30; 18).

MARI SUCCESE DE ODINIOA
RĂ : rulează la Grădina Capitol 
(orele 19.45: 21,45).

VA PLACE BRAHMS ? : rulează 
la Grădina Unirea (ora 20,15).

SPLENDOARE IN IARBA : ru
lează la Grădina Lira (ora 20.15).

STRĂINII ■ rulează la Progresul 
Parc (ora 20).

Str. Grigorescu nr.
primește candidați pentru concursul de

in ziua de 1 sept. 1970 pentru a fi pregătiți în meseria de „opera
tori stații de epurare a apelor reziduale“

Durata școlarizării este de 2 ani. Pe timpul școlarizării elevii vor 
primi hrană, cazare. îmbrăcăminte și rechizite școlare în mod 
gratuit.

Se primesc candidați numai băieți avind vîrsta de pînă la 16 ani 
împliniți în ' ~
sul țări.

Examenul 
matematică.

Informații
Arad, str. Grigorescu nr. 8,

COCOȘATUL : rulează la Cine
mateca Union (orele 9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21).

FRAȚII SAROYAN : rulează la 
Pacea (orele 15,30; 18: 20,15).

CEI CINCI DIN CER : rulează 
la Ferentari (orele 15,30; 18; 20,15).

• 18,00 Microavanpremieră. E-
misiune de știință • 18,25 Cămi
nul • 19,15 Anunțuri — publici
tate • 19,20 1001 de seri — emi
siune pentru cei mici • 19.30 Te
lejurnalul de seară • 20.00 Film 
artistic : „Prea mic pentru un 
război atît de mare“ — producție 
a studioului cinematografic Bucu
rești • 21,20 „Cununa de pe So
meș" Program de cîntece și dan
suri populare interpi’etate de 
samblul folcloric al .județului 
trița-Năsăud, distins recent 
festivalurile internaționale 
artă populară din Franța și 
lia • 21,35 „Victorie în Mai" 
film TV. realizat de Eugen Mân
drie • 22,20 Vedete ale „Cerbului 
de aur“. Amalia Rodriguez, Ca- 
terlna Casseli. Edith Pieha. Jose- 
phine Baker, Luminița Dobrescu 
• 22.50 Telejurnalul de noapte • 
23,00 închiderea emisiunii.

O producție a studiourilor Defa-Berlin
Regia: Hermann Zschoch«, eu: Manfred Krug, Jaecki Schwartz, 

Jutta Hoffman

(Petercel negru)
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Decorări la
Consiliul de Stat

La invitația Consiliului Gene- ■ 
ral al A.R.L.U.S., joi a sosit în B 
Capitală o delegație a Asociației 
de prietenie sovieto-română, con
dusă de Mihail Serghievici Ku- • 
rianov, redactor-șef al revistei ■

■
■

» 2~~~
2

La Consiliul de Stat al Repu
blicii Socialiste România, joi di
mineața a avut loc, cu prilejul 
împlinirii a 25 de ani de la apa
riția primului său număr, solem
nitatea decorării ziarului „Apă
rarea Patriei“ cu ordinul „Apă
rarea Patriei“, clasa I, pentru 
contribuția adusă la întărirea ca
pacității combative a forțelor 
noastre armate. Au fost înmînate, 
de asemenea, ordine și medalii 
unor ziariști militari și angajați 
civili ai ziarului.

înaltele distincții au fost în
mînate de tovarășul Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat.

La solemnitate au luat parte to
varășii Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C, al P.C.R., general-colonel 
Ion loniță, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al

P.C.R., ministrul forțelor armate 
ale Republicii Socialiste România, 
general-locotenent Ioan Coman, 
membru al C.C. al P.C.R., ad
junct al ministrului forțelor arma
te, secretar al Consiliului Politic 
Superior, Andrei Vela, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., șef ad
junct al secției presă a C.C. al 
P.C.R.

în numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat și al guvernu
lui, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. personal, cei distinși 
au fost călduros felicitați de to
varășul Emil Bodnaraș.

în numele celor decorați, colo
nel Radu Olaru, redactor-șef al 
ziarului „Apărarea Patriei“, a 
mulțumit călduros pentru înaltele 
distincții acordate ziarului și co
laboratorilor săi.

în încheiere. tovarășul Emil 
Bodnaraș s-a întreținut cordial cu 
cei decorați.

„Agitator“ a C.C. al P.C.U.S., 
pentru a lua parte la manifestă
rile prilejuite de cea de-a 26-a 
aniversare a eliberării României 
de sub jugul fascist.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, membrii delegației au fost 
salutați de Nicoiae 
membru al Consiliului General 
A.R.L.U.S., redactor-șef

. ittA* «.fri I ....... .. I,  ....... ... . 11 n».4t
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Moraru, ■
■

• Aseară la Huskvarna (Sue
dia), luptătorul român de „gre- 
co-roinane“, Mihail Boțilă (cat., 
56 kg.), ■ a cîștigat titlul de cam
pion european la juniori. La cat. 
grea, R. Codrean a obținut me
dalia de argint.

Rezultate bune in
campionatele naționale ale juniorilor

ATLETISM__■' Z /'J I. •'

(Agerpres)

- :• , :

*•

„CUPA VOINȚA"

Joi a părăsit Capitala Gilbert 
Longden, membru în Parlamen
tul Marii Britanii, președintele 
Comitetului de conducere al 
Centrului Marea Britanie — Eu-

ropa de Est, care, la invitația 
Institutului român pentru relații
le culturale cu străinătatea, a fă
cut o vizită în țara noastră.

al Re
dacției publicațiilor pentru străi
nătate, Paul Radovan, redactor- 
șef adjunct al revistei „Lupta de 
clasă“, de activiști ai Â.R.L.U.S.

Au fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la ■ 
București, și membri ai amba- ■ 
sadei.

Joi, 20 august, a sosit la Bra- ■ 
șov o delegație de activiști âi ■ 
Comitetului orășenesc Iaroslavl al — 
P.C.U.S., condusă de tovarășul 
B. V. Mak simovici, prim-secretar “ 
al Comitetului orășenesc de par- ■ 
tid, care, la invitația Comitetului ■ 
Municipal Brașov al P.C.R., par- ■ 
ticipă la festivitățile prilejuite de • 
sărbătorirea celei de-a XXVI-a ■ 
aniversări a eliberării României 
de sub jugul fascist și efectuează 
o vizită în schimb de experiență.

Oaspeții au fost întîmpinați de 
tovarășul Șuțu Constantin, prim- 
secretar al Comitetului Municipal 
Brașov al P.C.R., și de alți acti
viști de partid.

■
■

■

• JOI la Atena în cadrul Bal
caniadei de natație, sportivul 
român V. Costa a ciștigat me
dalia de aur în proba de 200 m 
bras cu timpul de 2’35”4/10. 
1. Ganea s-a clasat pe primul 
loc la sărituri de la trambulină.

• IN CADRUL concursului 
internațional de tenis de la Or- 
tisei, în proba de simplu femi-

MERIDIAN

nin, Nigris (Italia) a învins-o cu 
6—0, 6—1 pe Mariana Ciogolea 
(România). Citeva rezultate mai 
importante înregistrate în proba 
de simplu masculin : Spear (Iu
goslavia)—Fletcher (Australia) 
6—3. 6—3; Giltinan (Australia)- 
Facchini (Italia) 6—4. 6—4; Jo- 
vanovici (Iugoslavia)-Capozza
(Italia) 6—0, 7—5.

• LA KATOWICE se desfă
șoară campionatele internaționa
le de tenis ale Poloniei. în pro
ba de simplu feminin, Dibar 
(România) a cîștigat cu 6—1,
6—1 în fața polonezei Arylskâia. 
La masculin. luhveld (U.R.S.S.) 
a dispus cu 6—8, 6—2, 10—8 
S. Dron (România).

După ultima probă, in mod 
firesc o sumară recapitulare a 
momentelor mai însemnate âle 
unui concurs nu poale releva 
mai pregnant, nota lui domi
nantă. Aceste campionate au 
fost sub aspect valoric cu mult 
înaintea celorlalte ediții desfă
șurate pină acum. Și aceasta nu 
numai în privința primilor cla
sați, ci și a următorilor care 
in multe probe au fost despâr- 
țiți de foarte puțini centimetri 
sau secunde de ciștigători. La 
800 m, de exemplu, al șaselea 
sosit a realizat timpul de 1:54.1, 
timp cu care în alte ediții se 
cîștiga detașat campionatul. Ș’ 
exemplele pot 
inainte de alte 
prezentăm sumar cîțiva din nori 
campioni care au lăsat o impre
sie deosebită. Lungimea băieți a 
fost cîștigată de Alexandru 
Abagiu cu 7,30 m în timp ce la 
fete Viorica Jinga și;a confir
mat, alături de Florica Boca, 
supremația asupra celorlalte să
ritoare obținînd 5,97 m și 5,92 m. 
Au ciștigat cu ușurință titlul de 
campioni în probele lor.Marghio
lita Matei, la înălțime. cu 
1.70 m. Mariana Filip. la 200 m, 
cu 24,5 sec. Miron Ceacoi. la 
10 km marș, cu 47:02,2 (timp 
excelent față de arșița in care 
s-a desfășurat proba), Gheorghe

continua. Dar 
comentarii să

Hidi, la 400 m garduri, eu 54,5 
sec.

Ciștigătorul probei de 200 m 
băieți s-a decis doar pe ulti
mul metru ai cursei, cind Con
stantin Stan a reușit să-1 ă- 
jungă pe I. Milrofan. ambii 
realizind un rezultat doar la o 
zecime de secundă de recordul 
probei (21.6). Deosebit de spec
taculoase au fost de astă dată 
probele de 800 și 3 000 m băieți. 
Prima probă a fost ciștigată de 
Francise Ghedeon (1:52,4) in 
urma căruia au sosit în grup 
compact incă cinci concurenți. 
Printre ei și Gheorghe Ghipu 
care deși nu a implinit încă 16 
ani a reușit, cu performanța de 
1:54,1, să doboare recordul de 
juniori mici al probei. Dacă vă 
reamintiți de numele lui, el este 
ciștigătorul Crosului Tineretului 

. din acest an. In cealaltă probă, 
de fond, cuplul metalurgist Cor
nel Dima (8 :33,2) — Floria
Șandru (8:33.8). a intrat din nou 
in acțiune și a ciștigat de astă 
dată intimpinind 
din partea mai 
tului Ion Baciu. 
există concursuri 
prize mari, iată 
surprize de proporții : arunca
rea suliței a fost ciștigată de 
Lucreția Matei (liceul nr. 2 
Cimpulung Muscel) cu o per-

o rezistență 
puțin cunoscu- 
Și, fiindcă nu 
mari fără sur- 
acum și două

formanță excelentă pentru un 
nume puțin auzit : 47.80 m. Și 
csa mai mare surpriză a con
cursului a fost de data aceasta 
la o ștafetă, 4X400 m fete, unde 
echipa clubului atletic Roman 
formată din trei componente 
âle lotului republican printre 
care și campioana probei de 
400 m, a pierdut în fața unei 
echipe mai puțin cunoscute și 
fără nume celebre. „Eroinele“ 
sint componentele ștafetei șco
lii experimentale „Viitorul“ din 
București și sint antrenate de 
nlaestrâ sportului Aurelia Sîrbu. 
Componența ștafetei învingă
toare, care a stabilit și un nou 
record republican pe echipe 
(3:52.6) a fost : Maria Cimpu- 
lungeanu, Maria Bobelnicu, Ele
na Toma și Sofia Cîmpulun- 
geanu.

Am mai reținut recordul ob
ținut la aceeași ștafetă de 
băieți de către C.S.M. Cluj 
(3:21.2), a doua victorie obținută 
de Gheorghe Suha la disc, cu 
48,72 m și aruncarea victorioa
să de ciocan al lui Gabriel Ghel- 
megeanu de 53.42 m.

Un concurs din care răminem 
cu speranța îmbunătățirii in 
curind a performanțelor și la 
atleții seniori.

EMIL RUSU cel
mai bun la
pedalaj solitar

SILVIU DUMITRESCU

DE AUDIENTĂ

(Agerpres)
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CITITORII
SESIZEAZĂ'

LEAC PENTRU HULIGAN 
STA, TREBUIE SA FIE 

MINISTRAT
$1

EXI- 
AD-

in cauză au dat greș, nu înțe
legem de ce organele de miliție 
aie municipiului nu au inter
venit pină acum. Pentru că 
Decretul nr. 153/1970 este adop
tat tocmai pentru a face ino
fensivi pe aceia care tulbură 
ordinea publică și liniștea ce
tățenilor, 
nici acum.

Oricum, nu-i tîrziu

CURIER JURIDIC

Tinărul Constantin 
reanu din municipiul 
Neamț a ajuns la virata 
trebuia să aibă rostul ___
Foștii săi colegi și-au ales fie
care drumul. Majoritatea au 
dobindit o calificare și lucrează 
in diverse întreprinderi și insti
tuții, pășind sigur pe calea afir
mării profesionale. Cîțiva sint 
studenți sau încă elevi ai unor 
școli tehnice. Numai el. Con
stantin Ungureanu, la cei 21 de 
ani este de profesie... fără. Să 
nu vă închipuiți insă că nu 
face nimic. Timpul liber, și are 
destul, și-I consumă într-un șir 
de scandaluri care au îngrozit, 
pur și simplu, o stradă în
treagă. Semnatarii unei scri
sori trimise redacției, 15 la nu
măr, descriu cu îndreptățită 
revoltă citeva din manifestările 
lui huliganice, atit in familie 
cit și pe stradă, de neîndurat 
pentru vecini și mai ales pen
tru copiii din cartier 
acesta, atunci cind se îmbată, 
obișnuiește să „facă 
fie“.

„Datorită atitudinii sale — 
ne scriu corespondenții noștri 
— a reușit să se facă cunos
cut in tot cartierul însă, lucru 
curios, pină acum nu s-a luat 
nici o măsură care să-l deter
mine să-și schimbe comporta
rea. Noi am încercat să-I con
vingem dar fără rezultat“.

Dacă încercările cetățenilor

Ungu- 
Piatra 

la care 
său.

cu care
instruc-

ȘTRAND LA DOMICILIU!

Locatarii 
da Gheorghe Barițiu nr. 26, 
sectorul 8, București, nu mai au 
nevoie, pe timpul verii, 
deplaseze la ștrand. Prin 
voința I.A.L.-ului li s-au 
rat condiții de inot Ia... 
ciliu. „Atunci cind plouă 
scrie Ion Covaciu, unul din lo
catari — sintem nevoiți să 
luăm altitudine. Altfel... Apa 
izvorăște din toate părțile, din 
conducte, pereți, dușumea. Noi 
am încercat să oprim infiltrația 
apei, am făcut și sesizări. Ni
mic nu s-a schimbat totuși. 
Apa ciștigă teren, mobilierul 
se degradează, iar noi aștep
tăm“.

Ce putem recomanda cores
pondentului nostru ? Poate su
gestia să propună organelor de 
resort ale sectorului, care tot 
nu se sinchisesc de sesizările 
dînșilor, să le asigure și plajă. 
Probabil că va fi mai ușor de 
rezolvat.

imobilului din stra- 
Barițiu nr.

să se 
bună- 
asigu- 
domi- 
— ne

RĂSPUND FACTORII 
AVIZAȚI

UN GRUP DE PĂRINȚI — 
satul Strîmba, comună Josenii 
Bîrgăului, județul Bistrița Nă- 
săud. Deocamdată, introducerea

unui mijloc de transport între 
satul Strîmba și comuna Josenii 
Bîrgăului, unde se află școala 
generală, nu este posibil. Con
siliul popular județean a anali
zat împreună cu delegații 
I.R.T.A. — Bistrița condițiile in 
care se află traseul și au ajuns 
Ia concluzia că drumul este 
încă impracticabil și nu prezintă 
garanții pentru securitatea cir
culației. Aceasta datorită mai 
multor degradări, surpări și 
alunecări de teren intervenite 
in urma inundațiilor din luna 
mai. In momentul recondiționă- 
rii drumului, solicitării dv. i 
se va da curs.

VASILE SAULEA, comuna 
Năruja, județul Vrancea. Așa 
cum am aflat, dosarul dv. de 
pensionare nu a ajuns încă la 
organele județene de asigurări 
sociale. Nu a fost trimis de 
Combinatul siderurgic Galați, 
unde ați fost angajat și cu care 
vă rugăm să luați legătura pen
tru clarificarea situației. După 
pensionare, dacă comisia medi
cală vă consideră apt pentru o 
muncă mai ușoară, pentru în
cadrare in muncă, putefi lua 
legătura cu Direcția județeană 
pentru problemele de muncă 
și ocrotiri sociale Vrancea.

Inspectoratul școlar 
Botoșani v-a creat 
să urmați cursurile 
pentru infirmi mo- 

frecventă. La

LILICA ANA DIACONESCU 
— Botoșani, 
al județului 
posibilitatea 
unui liceu
tori, la fără 
cursurile de zi, cu internat, nu 
se poate, deoarece in rețeaua 
Ministerului învățămintului și 
a Ministerului Sănătății nu 
există astfel de locuri.

ELENA ALEXANDRU 
cău. Condițiile de acordare a in
demnizației de naștere sint pre
cizate in Decretul nr. 954/1966 
și insirutțiunile 
care publicate în 
Potrivit acestora, 
este de o mie de 
dă mamelor care 
cepind cu data 
1967 cel de-al treilea copil și 
următorii. La stabilirea dreptu
lui de 
nașterea 
pil și a 
calcul și 
indiferent cind s-au produs a- 
cestea, chiar dacă copilul pen
tru a cărei naștere se solicită 
indemnizație sau copiii născuți 
anterior nu se mai află în în
treținerea mamei sau nu mai 
sint in siață. In sfîrșit, indem
nizația se plătește de către 
consiliul popular din raza că
ruia își are domiciliul stabil 
mama beneficiară.

ANTON FLORE A - Tirgu 
Mureș. — Trecerea dv. de la o 
întreprindere la alta nu s-a 
făcut in urma unui transfer ci 
iu temeiul articolului 18, ali
niat b, din Codul Muncii, «are 
reglementează încetarea rapor
turilor de muncă la inițiativa 
uneia din părți. Deci, ați făcut 
o confuzie.

VIRGIL NEDELCU - Vaslui. 
Timpul lucrat ca mic meseriaș 
se consideră vechime in mun
că. la pensionare, numai in ca
zul in care persoana la care 
vă referiți in scrisoare face do
vada că in perioada respectivă 
a cotizat la fostele asigurări 
sociale sau la casele de pensii 
preluate de stat pe baza legii 

din 1949. pentru organi- 
asigurărilor sociale de

sale de apli- 
același an. 
indemnizația 

lei și se acor- 
vor naște în

de 1 ianuarie

indemnizație pentru 
celui de-al treilea co- 
următorilor, se iau in 

nașterile
în momentele următoare ?Plutonul rulează lent... Cine ca evada

Ieri, în cursul dimineții, s.â 
desfășurat etapa a treia, contra 
timp individual, pe traseul mon
tan Brașov — Poiană, traseu a 
cărei frumusețe deosebită, coricu- 
renții nu au avut tirnp să o ad
mire decît la întoarcere, după 
curșă, cînd au coborît în ,.pas de 
voie“, mai mult sau mai puțin 
veseli în raport cu locul ocupat. 
O etapă scurtă, doar 13 kilometri, 
care i-a supus unui examen sever 
și edificator. Examen care a ope
rat o triere serioasă stabilind o 
indiscutabilă ierarhie a valorilor 
reale. 13 km. de urcuș în serpen
tine, kilometri de-a lungul cărora 
fiecare concurent, plecînd din 
două în două minute. în ordinea 
inversă a clasamentului general 
din ajun a avut de luptat cu ace
le cronometrului (acest adversar 
care selecționează necruțător) și 
în același timp cu urcușul destul 
de pronunțat pe alocuri. O sec
vență a „Cupei Voința“ în care nu 
a fost suficient să mergi bine de 
unul singur, ci a mai fost abso
lut necesar să aî șl certe calități 
de urcător, să știi să-ți distribui 
în mod judicios eforturile. să-ți 
regjezi un ritm de pedalaj adec
vat, utilizînd în mod eficace 
schimbări de viteză în funcție de 
duritatea serpentinelor, de scurte
le pante mai line, sau de ușoare 
văi prielnice relaxării. El bine, 
toate aceste calități complexe le-a 
întrunit dinamovistul EMIL 
XlTSU care, cîștigînd etapa, și-a 
consolidat poziția de lider.

Etapa a 4-a cu plecarea în bloc 
desfășurată pe ruta p,rașov — Tg. 
Secuiesc — Brașov (114 km) a fost 
cîștigată de W. Egved (România) 
în 2h 37’ 45” (medie orară : 43.360 
km). Alergătorul vest-german 
Kornmayer a ocupat locul doi în 
același timp, urmat de Șt. Ene cu 
2h 38’ 14”.

în clasamentul general E. RUSU 
•re un avans de 1’ 50” fată de cel 
de al doilea clasat Al. Sofronie ; ,
pe locul trei se află N. Ciumeti la 
1’ 55’’ iar pe 
î’ 05”. Astăzi 
pă : Brașov —

locul 4 Burlacu la 
are loc ultima eta- 
Rucăr — Brașov.

EMIL IENCEC
anterioare

nr. 10 
zarea 
stat.

ANA
Timpul cit ați întrerupt activi
tatea salariată pentru creșterea 
copilului mai mic de șapte ani 
nu se consideră 
muncă. Dacă vă reîncadrați la 
aceeași unitate in termen de 90 
de zile de la data încetării 
cauzei care a determinat între
ruperea activității. 
H.C.M. 9D 1968. 
veți beneficia de 
muncă in aceeași 
să se ia in considerare insă pe
rioada întreruperii.

IZBAȘEANU — Tulcea.

vechime in

potrivit 
anexa VII. 
vechime in 
unitate, fără

Rubrică redactată de
MIRCEA NICOLAE
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Gălățui - Călărași
(Urrnare din pag. I) un buldb-

Scriitorul
tori, pe inginerul Ionel Grigo- 
riu, directorul șantierului, in 
1949 el insuși brigadier la Salva- 
Vișeu, Barbu Stan, secretar al 
Comitetului județean Ialomița 
al P.C.R.. Const. Râdescu, vete
ran al șantierului Bumbești-Li- 
vezeni, ing. Mihai Mia, șeful 
lotului Dragalina, Virgil Lupu, 
comandantul șantierului națio
nal al tineretului Geamănu-Pie- 
troiu-Ștefan cel Mare

Facem cunoștință cu brigadie
rii celui mai tinăr șailtier na
țional al tineretului din țară. 
I’etre Mihaicu, screperist. Are 
numai 18 ani, dar trece printre 
ccj mai destoinici meseriași. 
Acest lucru e dovedit in pri
mul rind, de realizări. Din apri
lie și pină acum, in fiecare lună 
realizează depășiri constînd in 
peste 1 500 mc excavați. Fiica 
Preda, tehnician topometru, Tu- 
dor Stoica, șofer. Către ei și-au 
îndreptat privirile colegii de 
muncă atunci cind s-a pus pro
blema alegerii comandantului 
brigăzii respective : „E harnic 
e priceput, e un bun tovarăș“ 
— acestea au fost cuvintele 
prin care i-au caracterizat pe 
fiecare. Puține și simple, clar 
pline de semnificații. In primul 
rind. al brigăzii de screperiști, 
un tinăr ce ajunge abia la umă
rul celorlalți. E Dinu Crăciun, 
băiat despre care prin iulie a 
vorbit tot 
era scund.
să-l scoată

repartizat, la alegere, 
zer. sau o săpătoare de șanțurii 
A lucrat cîte o săptămină pe 
fiecare și nu i-a convenit. în- 
fruntînd hotărirea conducerii 
șantierului, s-a întors pe scre
per. Alături, Stelian Stei, ca 
și Ion Nițu. Profesorul și uce
nicul. Sau mai bine zis, fostul 
ucenic, pentru că de citeva zile 
și Ion Nițu a primit carnetul 
de screperist. Dar cum s-ar pu
tea depărta de acela care l-a a- 
jutat să deprindă tainele mese
riei îndrăgite? O surpriză: în 
care întîlnirri pe Petre Drăghici, 
cu ortacii săi, care cu o săp
tămină în urmă, incă erau pe 
șantierul Pietroiu-Ștefan cel 
Mare, unde au cîștigat întrece
rea, iar pentru rezultatele ob
ținute brigada lor fiind distinsă 
cu Diploma de onoare a C.C. ăl 
U.T.C.

„Lucrez de acum aici, 
fierul Gălățui-Câlărași.
plică destoinicul comandant. 
Acolo incheiasem lucrările gre
le. iar aici abia acum sint in 
momentul maxim. Am cerut sâ 
venim aici. Conducerile celor 
două șantiere ne-au aprobat și 
acum lucrăm să ne situăm și 
aici lot pe primul loc“.

...Se apropie inserarea. Cdi 
prezenți asistă la un interesant . 
program artistic. Vreo 200 din
tre brigadieri s-au urcat în gra
bă în citeva autocamioane. Sint. 
o parte dintre cei care asigură 
lucrul in schimbul de noapte in 
punctele importante âle șantie
rului...

pe șan- 
ne «x-

șantierul. Pentru că 
conducerea a hotărît 
de pe screper și i-a

(Urmare din pag. I)
Citesc în revistele noastre uneori fraze care mă umplu 

de uimire. Un critic cinematografic ironiza, destul de sub
til, ce-i drept, intențiile unui cineast de a sublinia patrio
tismul dintr-un film, altfei mediocru. Un alt condeier, 
recenzent al unei cărți a subsemnatului se indigna, de 
asemenea, că găsește într-un capitol al „Princepelui“ 
mărturii despre dragostea față de acest pămînt al nostru,- 
al tuturor, lată că am ajuns să roșim și in fața unor sen
timente sacre, moștenite o dată cu nașterea noastră, și 
asta numai din snobism, numai pentru că unii cred că a 
fi cetățean al lumii este mai important decit să fii cetă
țean ai patriei. Oroare...

Cind vorbim despre scriitorul, socialmente angajat, tre
buie să ne gîndim la imensa răspundere care apasă ne
văzut pe umerii săi, la iradierea pe care o are fiecare 
cuvînt tipărit în conștiința semenilor, lată de ce selecția 
textelor trebuie făcută cu o extremă grijă, iată de ce 
intențiile cele mai benigne de a persifla unele clișee 
ale vieții, conțin în ele înșile primejdii infinite, cum orice 
mic cinism se poate transforma într-o bombă morală, cu 
consecințe catastrofale în mintea unora. Nu pledez pen
tru scriitorul care să umble cu nuielușa printre cititori si- 
lindu-i să bea cighiazmă de trei ori pe zi, pudibonderia 
îmi face greață, dar o înaltă conștiință a omului de con
dei este obligatorie. Spuneam într-un interviu publicat 
de acest ziar, nu de mult, că m am cam săturat de 
talentele la kilogram, mi-e dor de niște caractere. Prea 
acredităm noi orice vers bine făcut și-l lipsim de greu
tatea lui în aur, prea ne en'uziasmăm, cu și fără motiv, 
numai din plăcerea de a descoperi de dimineață pină 
seara scriitori noi. O responsabilitate uriașă stă în umbra 
fiecărei pagini tipărite, lată că în împrejurări ca acelea 
evocate la începutul acestor cuvinte ne arată că puter
nica viață nu iartă pe nimeni și nimic. în fața examenelor 
decisive, socoteala cea mare se face și atunci se poate 
vedea mai bine cit de goale pot să rămînă unele cărți, 
cit de inutile, cît de nejustificate.

A scrie fără să crezi în pagina plină de semne, este, 
cum spunea cineva, a fine discurs norilor...

ION BĂIESU

AVENTURILE
Peru ne promisese, deci, marea cu sarea, Vidi (cel despre care 

ziarele ziceau că l-ar fi făcut òm pe marele Pelé, cu ani în urmă, 
cind era un oarecare jucător la Santòs), anunțase că va băga 
fiori de groază în brazilieni ți va întoarce Cupă cu dosul în sus. 
Ca să fie complet tot acest tacîm de alpaca propagandistică, peru- 
vienii au intrat pe teren cu un copil-mascotă durduliu, dulce și 
nostim foc, care s-a fotografiat înfășurat în steag șf a trimis bezele 
cu mînufa lui grăsulie spre peluze și tribune.

Dar meciul a fost un bluff șt n-a durat, propriu-zis, decit un

dată, se dovedea în continuare un portar prea mediocru față de 
valoarea echipei pe care o servea. Mă gindeam atunci cum ar 
arăta Brazilia cu un fenomen ca Tamango în poartă, adică cu un 
om care să dea acestei echipe de briliante și nițel umor, dar îmi 
las apoi sufletul să se bucure de un-doi-urile desăvîrșite ale cu
plului Pele-Țostap, aflat într-o zi de aur. Suveranul a reușit în 
minutul bl o lovitură de biliard perfectă (hară-șut-bară), pentru 
folosința operatorilor și fotografilor, iar Tostao i-a rărit degetele 
lui Rubino cu un voie, la numai un minut după aceea.

12. NICI CHIAR AȘA!
sfert de ceas, răstimp în care Rivelino șt Tostao au înscris cîte un 
gol, profitînd de nevinovăția profesională a lui Rubino (pe care, 
sint sigur, o Dunăre Giurgiu l-ar fi scos demult din pîinej și 
de împleticeala fundașilor Chumpitaz și Fuentes, care se mișcau 
ca doi saci umpltiți cu nisip. Spectatorii mexicani — orice s-ar 
zice, oameni de suflet, totdeauna alături de cei mici și slabi — 
îi chemau să-și ia avînt, dar echipa lui Didi făcea și ea atit cit 
putea.

De pildă, prin minutul 27, Gallardo a înscris fără să se forțeze 
în urma unicului lor atac, căci Felix, cum mai spuneam și altă-

Urmează un timp de plictiseală, apoi Cubilas reduce scorul la 
3-2, pentru ca spre final Jairiinho să înscrie golul zilei, dintr-un 
unghi pe care îl numim de obicei imposibil.

Peruvienii își iau mascota la subțioară și pleacă acasă, îmblîn- 
ziți, iar brazilienii fac turul stadionului în triumf și tumbe.

La Toluca, unde Mexicul juca cu Italia, mare și neașteptată 
tragedie. Gazdele s-au repezit de la început ca turbate spre poarta 
italienilor, se părea că va fi o nebunie mare, mai ales că în mi
nutul 13 s-a și tras prima salvă de artilerie: Gonzales marcase 
un gol lui Albertosi, profitînd de înghesuială și gălăgie. Valcareggi

simte că jocul echipei lui n-are cheag și își aduce aminte că are 
un om pe care îl amărîse pînă atunci ținîndu-l lingă el pe bancă 
și-l trimite în joc, în locul lui Sandro Mazzola. E vorba de Rivera, 
cel care a sunat clopotul deșteptării atacului italian. Au urmat patru 
goluri bubuitoare și Mexicul întreg s-a îmbrăcat în doliu. Cam 
cumplită umilință pentru gazde să fie date afară din competiție 

atit de brutal. Șocul s-a simțit prin liniștea grea care a căzut 
peste toate orașele mexicane și prin reproșurile violente adresate 
a doua zi în ziare portarului Calderon, învinovățit de toate golurile 
și numit „groparul Mexicului“■

Unicul scandal al sferturilor s-a produs la Ciudad de Mexico, 
unde belgianul Van Ravens a reușit cel mai rușinos arbitraj din 
tot campionatul.

Sovieticii au avut o primă+epriză înflăcărată, cu frumoase ocazii 
construite de Bîșoveț și Munteanu, în ciuda unui feroce antijoc 
și a unor brutalității de-a dreptul criminale comise de tiruguayeni. 
Urmează o a doua repriză , de hărțuială și trînteli vîrloase, pe o 
căldură sufocantă, timp în care se vede limpede că sud-americanii 
sint deciși să rupă o duzină de picioare și coaste, ca să nu pri
mească gol.

Prelungirile au chemat din nou pe teren două echipe care mer
geau în patru labe de oboseală și care nu mai doreau altceva de 
la viață decit să se sfîrșească chinul și să se arunce cu banul. Fi
rește, așa trebuia să se întîmple, dacă acea jalnică ființă morală 
numită arbitru n-ar fi gindit și pus în fapt un adevărat asasinat 
pe la spate. In ultimul minut de joc, sud-americanul Esparrago 
ieșise cu minge cu tot dincolo de tușa terenului, jucătorii sovie
tici se opriseră, arbitrii și-au făcut cu ochiul, înaintașul american 
a revenit în teren șt a înscris. Fluierătură și semn cu mina in di
recția centrului, zăpăceală și stupefacție pe teren și meciul se 
termină într-o fundătură urît mirositoare.

A doua zi, sovieticii se duc cu jalba la F I.F.A., care F.l.F.A. 
însă a ridicat din umeri, zicînd că arbitrul e suveran, face ceea 
ce face pe contul lui și că mortul de la groapă nu se mai în
toarce.

Un ziar mexican a numit gestul arbitrului, furt la drumul mare, 
zicînd în titlu „Nici chiar așa l“,dar uite că chiar așa a fost.
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IMANIFESTASI
CU PRILEJUI 

FUI 23 AUGUST
Tn capitala sovietică a avut loc 

joi după-amiază adunarea festivă 
a reprezentanților oamenilor 
muncii din Moscova consacrată 
celei de-a 26-a aniversări a eli
berării României de sub jugul 
fascist. în prezidiu au luat loc 
F. A. Kulakov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., V. N. Novikov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.. V. Konotop, memhru 
al C.C. al P.C.U.S., prim-secretar 
al Comitetului regional Moscova 
al P.C.U.S., președintele condu
cerii centrale a Asociației de prie
tenie sovieto-române, O. V. Rah- 
manin, prim adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.U.S., B. N. 
Pastuhov, membru supleant al 
C.C. al P.C.U.S., secretar al C.C. 
al ComsomOlului. mareșalul Uniu
nii Sovietice F. I. Golikov, vice
președinte al conducerii centrale 
a asociației de prietenie sovieto- 
române, general-colone.1 N. V. 
Ogarkov, prim-locțiitor al șefului 
Marelui Stat Major, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., conducători ai unor 
ministere și instituții centrale, or
ganizațiilor obștești, membri ai 
conducerii centrale a Asociației 
de prietenie sovieto-române, oa
meni de cultură. în prezidiu au 
luat, de asemenea, loc, Teodor 
Marinescu, ambasadorul Republi
cii Socialiste România în Uniunea 
Sovietică, acad. Cristofor Simio- 
nescu. membru al Biroului Consi
liului General al A.R.L.U.S., con
ducătorul delegației A.R.L.U.S.

Luînd cuvîntul, V. Konotop a 
sublinitat marile succese obținute 
de poporul român sub condu
cerea partidului său comunist în 
anii de după eliberare și s-a re
ferit Ia relațiile multilaterale de 
colaborare dintre U.R1S.S. și Ro
mânia. A vorbit apoi V. M. Mi- 
hev, strungar la Uzina de rul
menți nr. 1 din Moscova, fruntaș 
al muncii comuniste.

în încheiere a luat cuvîntul 
ambasadorul 
Marinescu.

României, Teodor

Cu ocazia 
ambasadorul 
România la Praga, Ion Obrado- 
vici, și alți membri ai ambasadei 
române au depus coroane de 
flori la monumentele și mormin
tele eroilor români căzuti in 
luptele împotriva fascismului, 
pentru eliberarea Cehoslovaciei, 
în localitățile Zvolen, Kromeriz, 
Bmo, Lucenec, Piestany, Banov, 
Humpolec și Pustimer.

Zilei de 23 August, 
Republicii Socialiste

Se solicita înscrierea pe 
apropijatei sesiuni a unor puncte privind resta
bilirea drepturilor legitime ale R.P. Chineze la 
O.N.U. și desființarea „Comisiei O.N.U. pentru 
unificarea și refacerea Coreei".

NAȚIUNILE UNITE 20 (A- 
gerpres). — Reprezentanții per
manenți la O.N.U. ai R. P. Al
bania, Algeriei, Republicii Popu
lare Congo, Cubei, Irakului, Mali, 
Mauritaniei, Republicii Socialis
te România, Siriei, Sudanului, 
Republicii Unite a Tanzaniei, Re
publicii Arabe Yemen, Republi
cii Populare a .Yemenului de sud 
și Zambiei au adresat secretaru
lui general al Organizației Națiu
nilor Unite, U Thant, o scrisoare 
prin care, în numele guvernelor 
lor, solicită înscrierea pe ordinea 
de zi provizorie a celei de-a 
XXV-a sesțiuni a Adunării gene
rale a Organizației Națiunilor U- 
nite a punctului intitulat : „Resta
bilirea drepturilor • legitime ale .

la

ordinea de zi a

bilirea drepturilor • legitime 
Republicii Populare Ghineze 
O.N.U.“

Scrisoarea reprezentanților 
lor 14 state a fost difuzată 
docupient oficial al Adunării 
neraLe a O.N.U.

Țările semnatare ale cererii de 
înscriere a acestui punct pe or
dinea de zi a Adunării generale 
a O.N.U. urmează să depună la 
Secretariatul O.N.U., potrivit 
procedurii existente, un memoriu 
explicativ în legătură cu această 
problemă.

ce
ea 

ge-

riei, R. P. Bulgaria, R.S.S. Bielo
ruse, Republicii Populare Congo, 
Cubei, R. S. Cehoslovace, Mauri- 
taniei, R. P. Mongole, R. P. Polo
ne, Somaliei, Sudanului, Siriei, 
R.S.S. Ucrainiene, R. P. Ungare, 
U.R.S.S. și Republicii Populare a 
Yemenului de sud au cerut în
scrierea pe ordinea de zi provi
zorie a celei de-a XXV-a sesiuni 
a Adunării generale a O.N.U. a 
unui punct intitulat: „Retragerea 
trupelor S.U.A. și a tuturor ce
lorlalte trupe străine care, sub 
steagul O.N.U., ocupă Coreea de 
Sud“. în aceeași zi, a fost distri
buită ca document oficial scri
soarea reprezentantului perma
nent al Republicii Socialiste Ro
mânia la O.N.U., adresată secre
tarului general al O.N.U,, în care 
se arată că România sprijină ce
rerea de înscriere pe ordinea de 
zi a sesiunii a punctului privind 
retragerea trupelor S.U.A. și a 
tuturor trupelor străine care, sub 
steagul O.N.U.. ocupă Coreea de 
Sud.

Nava americană care, în pofida protestelor opiniei publice din
S.U.A- și din lumea întreagă, a fost scufundată în . Oceanul 

Atlantic cu o importantă cantitate de gaze toxice.

În Comitetul 
pentru dezarmare

La sediul Națiunilor Unite din 
Geneva a avut loc joi cea de-a 
489-a ședință de lucru a Comite
tului pentru dezarmare.

Luînd cuvîntul în cadrul dez
baterilor reprezentantul R. P. Un
gare, Imre Komuves, s-a pronun
țat pentru convocarea conferin
ței asupra securității europene. 
El și-a exprimat speranța că. o 
asemenea conferință ar contribui 
la realizarea destinderii, la întă
rirea securității și la dezvoltarea 
cooperării pașnice între statele

re-europene. Imre Komuves a 
levât, totodată, că actualele con
flicte militare din lume, precum 
și bazele militare situate pe te
ritoriile altor state constituie ba
riere în calea dezarmării generale 
și totale. Roberto Caracciolo, șe
ful delegației italiene, a cerut ță
rilor participante la lucrările co
mitetului pentru dezarmare 
treacă la negocierea „cît mai
rînd posibil, a reducerii înarmă- 
lor convenționale“. .

să
cu-

ORIENTUL
APROPIAT

• Regele Hussein la

Cairo • Convorbiri

la O.N.U

r CAIRO. — Regele Hussein 
el Iordaniei a sosit joi la Cai
ro. într-o vizită oficială de trei 
zile. Suveranul iordanian a 
fost întîmpinat pe .aeroport de 
președintele Nasser și de co

laboratorii săi apropiați. Ob
servatorii politici acordă o im
portanță deosebită acestei vi
zite. Se știe că Republica A- 
rabă Unită și Iordania sînt 
cele două țări arabe care au 
acceptat planul Rogers de so
luționare a crizei din Orientul 
Apropiat. Vizita este menită 
să ofere 
lor celor 
coordona 
mătoare.
este subliniată și . de compo
nența delegației iordaniene, 
din care fac parte, alături de 
regele Hussein și de prințul 
moștenitor Hasșan, principa
lii membri ai guvernului, pre
cum și Soleiman Năboulsi, 
fost prim ministru iordanian 
în anul 1957, care nu a.mai 
participat în ultimii 13 ani la 
activitatea - guvernamentală.

prilejul conducători- 
două state de a-și 
politica in etapa ur- 
Insemnătatea vizitei

NAȚIUNILE UNITE 20 (A- 
gerpres). — La O.N.U. a fost di
fuzată scrisoarea reprezentanților 
pemjaneriți la O.N.U. ai Algeri
ei, R. P. Bulgaria, R.S.S. Bielo
ruse, R. P. Congo, Cubei, R. S. 
Cehoslovace, Mauritaniei, R. P. 
Mongole, R. P. Polone, Republi
cii Socialiste România, Sudanu
lui, Siriei, R.S.S., Ucrainiene, R.P. 
Ungare, U.R.S.S. și Republicii 
Populare a Yemenului de sud 
prin care se cere secretarului ge
neral al O.N.U. înscrierea pe or
dinea de zi provizorie a celei 
de-a XXV-a sesiuni a Adunării 
generale a O.N.U. a unui punct 
intitulat: „Desființarea Comisiei 
O.N.U. pentru unificarea și refa
cerea Coreei".

Tot la 18 august, la O.N.U. a 
fost difuzată in mod oficial Scri
soarea prin care reprezentanții 
permanenți la O.N.U. ai Alge-

DE•ÎN NOAPTEA 
MIERCURI SPRE JOI, pentru a 
doua oară în decurs de 24 de 
ore, în localitatea Prek Tameak, 
situată la 15 km nord-est de 
Pnom Penh, s-au desfășurat lup
te violente între forțele de re
zistență populară cambodgiene 
și trupele regimului Lon Noi.

• EGON BAHR, secretar 
stat la Cancelaria federală

de
R.F.G., s-a întors din vizita sa 
de Ja Washington. El a abordat 
cu oficialități ale Departamen
tului de stat probleme legate de 
evoluția situației politice din 
Europa.

CALM LA BELFAST

Urmașii bravilor 
„gaucho“

Curajosului, harnicului și 
pitorescului locuitor al cîm- 
piilor întinse care alcătuiesc 
teritoriul țării, „gaucho", U- 
ruguayul i-a dedicat o sta
tuie situată în inima orașu
lui Montevideo. Inscripția, 
care poate fi citită pe soclu, 
exprimă succint dar, totoda
tă, cu nuanțe de poezie, ve
nerația uruguayenilor pentru 
înaintașii lor, care au popu
lat, în urmă cu mulfi ani, 
vastele pămînturi străbătute 
de Rio del Plata, au primit 
infuzie de sînge indigen și 
au plămădit un neam de oa
meni bravi și iubitori de li
bertate, „gauchos". Datorită

lor rezultate din aceea că 
sprijinirea economiei pe ex
portul a cîtowa produse a- 
grare devine în zilele noas
tre, tot mai neavantajoasă, 
plină de riscuri și repercu
siuni nefavorabile. Se insistă 
actualmente asupra necesi
tății de a dota agricultura 
uruguayană cu tehnica mo
dernă, și de a se înfăptui re
forma agrară, paralel cu un 
program de investiții orien
tat spre construirea unor în
treprinderi industriale mo
derne, pentru fabricarea, u- 
nor mașini, astăzi importate. 
O serie de proiecte vizează 
sporirea producției de ener-

• DUPĂ ATMOSFERA DE 
CRIZA care a dominat in ulti
mul timp atit la Belfast, cit și 
la Londonderry, calmul ciștigă 
din ce in ce mai mult teren in 
Irlanda de nord. Incidentele au 
devenit din ce in ce mai rare. 
Noaptea trecută a fost inregis- 
trată a explozie izolată. Ea s-a 
produs in imediata apropiere a 
postului vamal Ennișkillen. N-au 
fost înregistrate victime. Obser
vatorii politici din Belfast men
ționează și o oarecare îmbunătă
țire a relațiilor dintre trupele 
britanice dislocate in Irlanda de 
nord in vederea menținerii or
dinii și populația locală.

• AGENȚIA CHINA NOUA 
anunță că Ciu En-lâi. premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze, a primit delegația japo
neză de prietenie, condusă de 
Kozo Sasaki, fost președinte al 
Partidului Socialist din Japonia, 
care face o vizită în R. P. Chi
neză. De asemenea, premierul 
Ciu En-lai a primit o delegație 
de activiști ai Partidului Socia
list din Japonia.

• REPUBLICA GUINEEA a 
informat Organizația Mondială 
a Sănătății, cu sediul la Geneva, 
că pe teritoriul său bintuie de 
cîteva zile o epidemie de o pro
veniență necunoscută. Un prim 
bilanț al acestei epidemii arată 
că 27 de persoane au murit, iar 
230 sînt internate în spitale. Se 
presupune că ar fi vorba de ho
leră. Autoritățile din Guineea a'i 
cerut sprijinul de urgență 
O.M.S.

„BULEVARDUL 
BUCUREȘTI“ 
LA TEHERAN

Consiliul Municipal al ora
șului Teheran a hotărît să a- 
corde bulevardului Bazerga- 
nan din capitala iraniană nu
mele de „Bulevardul Bucu
rești“. După cum se știe, în 
timpul recentei vizite în Ro
mânia a șahinșahului Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi A- 
ryamehr, Consiliul municipal 
al capitalei României a acor
dat numele de „Teheran“ 
unui bulevard bucureștean.

CAIRO. — După întrevederea 
sa cu Mahmud Riad, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Arabe Unite, șeful grupului de 
observatori ai O.N.U.,, generalul 
Ensio Silasvuo, a avut miercuri 
seara o lungă convorbire cu Sa- 
lah Gohar, subsecretar de stat 
egiptean la Ministerul Afacerilor 
Externe. Potrivit agenției France 
PresSe, a fost evocată cu acest 
prilej problema posturilor de ob
servatori, închise în urma inten
sificărilor operațiunilor militare 
în zona Canalului de Suez.

Reprezentantul permanent al 
Republicii Arabe Unite Li Orga
nizația Națiunilor Unite, Moha- 
med Hassan Zayyat, a avut, 
miercuri, la New York, o între
vedere cu Gunnar Jarring, repre
zentant special al secretarului ge
neral al O.N.U. în Orientul A- 
propiat, anunță ziarul egiptean 
„AL AHRAM". Deși nu a fost 
făcută nici o precizare în legătu
ră cu conținutul întrevederii, este 
posibil că au fost abordate ches
tiuni referitoare la pregătirea des
chiderii convorbirilor de pace în 
problema Orientului Apropiat, 
sub auspiciile ambasadorului 
Jarring.

• SENATUL AMERICAN a 
respins miercuri amendamentul 
propus de senatorul Edward 
Brooke, cu privire la limitarea 
sistemului antibalistic Safcguard. 
Contra amendamentului au vo
tat 53 senatori, iar în favoarea 
sa 15 senatori. Se remarcă re
zultatul strins pe care Adminis
trația l-a obținut numai după 
eforturi și manevre intense. Res
pingerea amendamentului Broo
ke permite guvernului S.U.A. să 
treacă la dezvoltarea sistemului 
Safeguard, acțiune de natură să 
extindă cursa înarmărilor 
tr-un domeniu nou.

„COSMOS-357“
• ÎN UNIUNEA SOVJETICA 

a fost lansat la 19 august sate
litul . artificial al Pămîntului 
„Cosmos-357“, informează agen
ția TASS. Aparatajul instalat la 
bord funcționează normal.

calităților lor, ei au reușit, 
în pofida numărului redus, 
să treacă cu succes printr-o 
lungă și frămîntată perioa
dă istorică, plină de vicisitu
dini și de amenințări, au 
știut să reziste marilor în
cercări înainte și după pro
clamarea independenței de 
stat a Uruguayului. Iar a- 
cum, la 145 de ani de la 
proclamarea independenței 
(în urmă cu aproape un se
col și jumătate, la 25 august 
1825, era lichidată domina
ția colonială și dobîndită 
independența națională), ca 
urmare a eforturilor conti
nue ale poporului pe calea 
progresului economic și so
cial, Uruguayul se poate 
mîndri cu realizări notabile.

In prezent, în Uruguay se 
preconizează accelerarea 
procesului de industrializare, 
obiectiv considerat imperios 
pentru înfruntarea greutăfi-

gie electrică. Printre obiec
tivele actuale se numără, de 
asemenea, naționalizarea în
treprinderilor aparținînd ca
pitalului străin și a băncilor 
particulare.

între Republica Orientală 
a Uruguayului și Republica 
Socialistă România s-au sta
tornicit relații de colaborare 
și prietenie. Ambele țări do
resc ca aceste relații, schim
bul de valori materiale, și 
culturale, să se dezvolte con
tinuu, corespunzător intere
selor celor două popoare, 
ale promovării climatului fa
vorabil colaborării și înțe
legerii internaționale. Cu 
prilejul apropiatei sărbători 
naționale a Uruguayului — 
Ziua Independenței — po
porul, tineretul român, urea
ză poporului Uruguayan 
prosperitate și pace.

>

TINERETUL LUMII

Cu o oarecare întîrziere, unele agenții aia presă și ziare 
occidentale au semnalat că reînceperea, în cea de-a doua 
săptămînă a iui august, a cursurilor pentru „cea de-a treia 
repriză" a actualului an universitar în Filipine, a coincis cu 
o recrudescență a frămîntărilor studențești în țara insulară 
din Pacific. Amfiteatrele universității din Quezon (cea mai 
mare din țară) au fost ocupate de cîteva sute de studenți 
în cadrul unei greve temporare de protest. Totodată, timp 
de două zile s-au desfășurat în cinci instituții de învățămînț 
superior din cele trei centre universitare ale țării mitinguri 
studențești de protest, împrăștiate cu multă dificultate de 
poliție, care a operat arestări în rîndul tinerilor. Una din 
cele mai furtunoase acțiuni s-a desfășurat la Institutul teh
nic superior „Arzaz" unde studenții s-au baricadat în labo
ratoare blocînd orice activitate.

Declanșarea, cu vigoare sporită, a mișcării revendicative 
studențești în Filipine intervine după o relativă acalmie 
care a caracterizat viata universitară în ultima perioadă. 
Această relansare are cauze și semnificații precise, specifi
ce. E vorba de faptul că, la sfîrșitul anului trecut, după o 
susținută mișcare revendicativă studențească, Ministerul in
strucțiunii și orientării profesionale a oublicat o declarație 
în care anunța că „guvernul este decis să vină în întîmpi- 
narea acelor sugestii și revendicări care ar putea duce la 
un progres în universitatea filipineză". Declarația preciza că 
va fi elaborat în scurt timp un proiect „de restructurare și 
dezvoltare a școlii superioare cu sprijinul serios al statului", 
lăsînd să se înțeleagă că revendicările principale ale studen- 
țimii și sugestiile uner părți a corpului didactic, vor fi rezol
vate. Această luare de poziție publică a autorităților a de
terminat o atenuare a frămîntărilor studențești și o „suspen-

Replică la 
un refuz

dare" a manifestărilor vizînd reforma universitară, în așf *5- 
tarea măsurilor promise.

Recent, autoritățile filipineze de resort au anunțat că s-a 
hotărît crearea în următorii patru ani a unei noi universități 
mari, cu șase pînă la nouă facultăți precum și extinderea a 
două institute de învățămînț superior și mărirea numărului 
de locuri la Institutul național politehnic din Manilla. Con
comitent, aceleași autorități au precizat că nu sînt pre
văzute în viitorul apropiat nici un fel de alte măsuri și ini
țiative în domeniul învățămîntului superior și că o reformă 
a universității „nu pare necesară". Ministerul instrucțiunii și 
orientării profesionale a mai făcut cunoscut, prin presă, că 
„principiul autonomiei universitare este în studiu dar că 
aplicarea lui integrală nu e socotită actualmente „posibilă 
și necesară".

Dincolo de măsurile care tind, în perspectivă, să atenue
ze supraaglomerarea din sălile de cursuri, revendicărilor 
studențești li s-au răspuns, prin urmare, printr-un refuz. Nici 
un indiciu despre micșorarea taxelor universitare foarte ri
dicate sau despre facilități strict necesare de ordin social 
(cămine, burse etc.), care să permită accesul în facultăți a 
unui număr sporit de tineri dotați din rîndul familiilor cu 
venituri modeste. Și, mai ales, nici un indiciu despre modi
ficarea actualelor structuri învechite ale universității, struc
turi datind în mare parte de pe Vremea cind arhipelagul 
filipinez avea statut semi-colonial.

Aceasta fiind situația, era firesc ca studențimea să reîn- 
ceapă viguros acțiunile revendicative. Știrile, provenind din 
capitala filipineză, vorbesc de pe acum de temerile ca sfîr
șitul actualului an universitar să reediteze finalul anului uni
versitar 1964, cînd, în cadrul unei ample mișcări pentru re
forma universitară, ciocnirile de stradă între studenți și po
liție și încordarea extremă din amfiteatre au dus ia închi
derea facultăților și reprogramarea examenelor de sfîrșit 
de an.

Imagine din Dresda (R.D. GERMANA).

daneză urmează 
punct un proiect

Disputa platformei
continentale"

Concorde“ la examen

în capitala
să fie pus la . ,_____
de tratat privind împărțirea 
platformei continentale a Mă
rii Nordului. Experți din O- 
landa, R.F. a Germaniei și Da
nemarca vor examina în pri
mele două zile ale lunii sep
tembrie diverse aspecte ale 
proiectatului tratat, anunță 
Ministerul Afacerilor Externe 
al Danemarcei.

După cum se știe, ca urma
re a descoperirii unor impor
tante zăcăminte de țiței și 
gaze naturale în Marea Nor
dului, platforma continentală 
a devenit obiectul unui litigiu

• După cum s-a mai anunțat, 
în cîteva țări au fost semna
late epidemii de holeră. Au
toritățile sanitare naționale 
',și internăționale acționează 
energic pentru limitarea e- 
fectelor molimei, pentru a 
împiedica răspîndirea ei în 
diverse alte regiuni ale lu
mii. In urma depistării unor 
cazuri de holeră în Libia, o 
campanie de vaccinare a în
ceput în toată țara.

în capitala libiana s-a a- 
nurițit-că situația se află sub 
control, iar măsurile preven
tive vor fi întărite.

Incepind de miercuri. în 
Turcia a fost declanșată o 
largă campanie de profilaxie 
a holerei. Au fost instituite 
severe măsuri de control me
dical pentru toți turiștii ve- 
niți din străinătate.

Autoritățile medicale din 
R.S.F. Iugoslavia — anunță 
agenția TANIUG — au dis
pus vaccinarea antiholerică 
obligatorie a tuturor persoa
nelor care vin în Iugoslavia 
din Irak, Iran. Israel. Iorda
nia, Kuweit, Liban, Egipt și 
Siria.

Autoritățile sanitare italie
ne au dispus ca. incepind de 
miercuri, toți călătorii care 
provin din Siria și Liban să 
fie supuși unui sever control 
antiholeric.

I

Cind prototipul avio
nului supersonic de pasa
geri anglo-francez „Con
corde" a spart zidul sune
tului. el a trecut unul din 
examenele hotăritoare ale 
viitorului său. Pilotul șef 
de încercare Brian Trub- 
shaw, a declarat după 
ce a străbătut o parte din 
„coridorul bang-ului" : 
„Aparatul s-a comportat 
admirabil și noile mo
toare sînt bune...“ Pu
blicitatea ' făcută in jurul 
acestei declarații urmă
rește să insufle optimism 
adepților proiectului. Iar 
acest optimism le este la 
fel de necesar ca aerul de 
respirat deoarece „pro
iectul Concorde“ ar putea 
fi întrerupt de la o zi la 
alta, cu toate că pină a- 
cum Franța și Anglia au 
investit peste 
din cele două 
dolari prevăzuți 
întreaga realizare.

Intr-adevăr, 
„001“ (francez) 
(britanic) sînt 
acum unor „încercări cri
tice", cum le califică săp- 
tăminalul britanic 
OBSERVER". Ele 
să demonstreze că 
capabile să zboare

jumătate 
miliarde 

pentru
aparatele 

și „002" 
supuse

„THE 
trebuie 
1) sînt 
cu vi-

teze supersonice de la 
Paris și de la Londra la 
New York. transportind 
128 pasageri, împreună cu 
bagajele respective și că 

2) respectă prevederile im
puse do guvernele brita
nic și francez in legătură 
cu combaterea zgomotu
lui și a poluării atmosfe
rei. Și chiar dacă iși do
vedesc capacitatea in am
bele cazuri, intervine 
discuție criteriul 
bilității...

Acum după ce 
sunetului a fost 
prima oară i 
constructorii vor să 
dauge aparatului tot felul 
de utilaje pentru dimi
nuarea zgomotului și a 
direi de fum : firma 
franceză SNECMAacreat 
un „aparat de liniște“, 
care lărgind spațiul de 
contact între jetul de gaze 
și aerul rece reduce zgo
motul ; combustibilului 
folosit de motoarele „O- 
lvmnus 593“. produse de 
„Rolls-Royce“, i s-au a- 
dăugat substanțe in vede
rea micșorării cantității 
de gaze, iar ulterior 
va instala un sistem 
de vaporizare.

De rezultatele inregis-

in 
renta-

bariera 
pentru 

depășită, 
a-

se
nou

trate în cursul „încercă
rilor critice", care vor fi 
bineînțeles analizate de 
ordinatoare, depinde dacă 
cele 16 companii aeriene 
care și-au exprimat in
tenția de a achiziționa 
74 de aparate, vor face 
comenzi ferme. Se consi
deră că primii clienți. 
BOAC și Air France deci 
principalele companii 
britanică și franceză vor 
semna contractele in ia
nuarie 1971. Fină atunci, 
insă, „Concorde“ trebuie 
să-și etaleze calitățile in 
văzul întregii lumi, almin- 
teri BOAC n-ar risca a- 
chiziționarea unor apara
te, al căror preț se ridi
că la 10 milioane de lire 
sterline fiecare, cind afa
cerile nu merg strălucit, 
iar concurența făcută de 
superavioanelc america
ne ,.Boeing-747‘‘ s-a ma
terializat in transportul a 
peste un milion de pasa
geri de cind au intrat in 
lunctiunc. Și. ar fi sufi
cient ca BOAC să nu se 
grăbească, pentru ca gu
vernul britanic să impu
nă o aminarc a proiectu
lui. In definitiv, aeordnl 
angjo-francez prevede 
dezvoltarea proiectului, I
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dar nu stipulează nimic 
privitor la producția vii
toare, ceea ce înseamnă 
că cei doi parteneri vor fi 
liberi să spună la momen
tul oportun fie DA, l'ie 
NU, după cum le dictează 
interesul. De 
presa 
cut 
siuni

pe acum 
britanică s-a fă- 

ecoul unor ver- 
potrivit cărora 

„guvernul conservator
caută pretexte pentru o 
amînare" ; și cu toate că 
ministrul tehnologiei, Rip- 
pon, a dat publicității 
dezmințirile de rigoare, 
persistă totuși zvonul că 
angajamentele asumate 
de fostul guvern laburist 
vor fi modificate.

Pentru ca „proiectul 
Concorde“ să devină ren
tabil, vor trebui construi
te și vîndute cel puțin 200 
de aparate si, deocamda
tă, perspectivele nu sînt 
deloc strălucite. Pe de 
altă parte, campania „an- 
ti-Concorde" ia forme vi
rulente în special in Ma
rea Britanic, unde o par
te din opinia publică a- 
preciază că menținerea 
proiectului nu ar trebui 
tăcută pe seama unor eco
nomii realizate la capito-

lele bugetare de irivăță- 
mint sau cultură. Intr-o 
scrisoare deschisă, un 
adept al Asociației „Anti- 
Concorde Project" scrie : 
„Actualele aparate Con
corde cu toate că sînt 
prezentate ca prototipuri 
au în realitate valoarea 
unor modele experimen
tale de preprototipuri, cu 
multe probleme încă ne
rezolvate. Este mai mult 
decit indoielnic că compa
niile aeriene vor face 
comenzi pe baza unei co
lecții de asigurări asupra 
..— ---- îmbună-unor viitoare 
tățiri“.

...Va fi însă suficient ca 
o singură companie să 
cumpere un singur „Con
corde“, pentru ca toate 
celelalte companii care se 
respectă să fie 
de „moda nouă' 
cedeze la fel ; 
atit mai mult 
data livrării 
anglo-francez, 
aparate supersonice ame
ricane vor fi depășite.

obligate 
i" să pro- 
aceasta cu 
cu cit la 

avionului 
actualele

Z. FLOREA

între statele riverane : R.F. a 
Germaniei, Olanda și Dane
marca. Fiecare dintre aceste 
țări dorește să obțină o zonă 
cît mai mare pe care s-o ex
ploateze. Convorbirile dintre 
reprezentanții celor trei țări 
— desfășurate cu diverse pri
lejuri — au evidențiat existen
ța unor serioase divergențe. 
Conflictul a ajuns în fața 
Curții Internaționale de Justi
ție de la Haga care a reco
mandat celor trei guverne să 
înceapă tratative în vederea 
reîmpărțirii, pe o bază echi
tabilă, a platformei continen
tale a Mării Nordului. Dat 
fiind interesele contradictorii, 
observatorii politici manifestă 
rezerve în ceea ce privește 
șansele elaborării unui pro
iect de tratat care să mulțu
mească întrutotul cele trei 
țări.

SENSUL UNEI 
REVOCĂRI

Guvernul federal al 
S.U.A. a revocat scutirea 
fiscală asupra veniturilor 
din donații acordată an
terior unor școli parti
culare, în urma refuzu
lui acestora de a des
ființa practicile segre- 
gaționiste.

La Washington s-a anunțat, 
de asemenea, că în viitor vor 
fi luate măsuri similare îm
potriva tuturor școlilor parti
culare care refuză să se su
pună regulamentelor de dese- 
gregare.

După cum se știe, de au
rind Ministerul de justiție al 
S.U.A. a intentat o serie de 
acțiuni împotriva unor distric
te școlare din statele sudice 
ale S.U.A. pentru a le deter
mina să aplice programul de 
desegregare a învățămîntului 
-c-x ' - • ■ ■ noului anpînă la începutul 
școlar.
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