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PREGĂTIREA PRODUCȚIEI AM/LOI VIITOR Mari unități
economice au

TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

a tăiat panglica
inaugurala a noului pod
românesc de peste Dunăre

In ambianta 
DISCIPLINEI SI A 
COMPETENTEI 
PROFESIONALE

anunțat îndeplinirea
planului anual

Combinatului 
și lndustriali- 

din Hm.

în ultimii ani Uzina de utilaj 
greu „Progresul" — Brăila s-a 
bucurat de faima de a-și fl în
deplinit cu rigurozitate și re
gularitate toți indicatorii în
scriși în planul de stat. Acest 
an va fi încheiat însă cu seri
oase restanțe. Circa 1000 tone 
de utilaje de construcții,. 1000 
tone utilaj siderurgic, 800 tone 
utilaj chimic, contractate cu di
verse intreprinderi beneficiare 
n-au fost onorate cu toate con
secințele păgubitoare ce se vor 
răsfringe în lanț asupra activi
tății acestor unități, asupra 
economiei naționale. în expll- 
carea cauzelor se invocă o mul
țime de factori : colaboratori 
nepunctuali, furnizori de ma
teriale certați cu operativita
tea. revenirea unor beneficiari 
asupra comenzilor lOj- etc. In
fluența lor n-a fost într-adevăr 
neglijabilă. în privința aprovi
zionării de pildă ni se prezintă 
un exemplu greu de crezut șl 
totuși cu nimic exagerat. Com
binatul siderurgic Galați era 
dator Uzinei „Progresul" cu o 
importantă cantitate de tablă 
pe care constructorii de utilaje 
o așteptau ca pe un colac de 

intervențiile lor, 
a fost încărcată 

C.F.R. cu nr.

• APROAPE 3 000 TONE DE UTILAJE VOR FI TRECUTE TN BI
LANȚUL ANUAL LA CAPITOLUL „RESTANȚE". • VITEZA RE
CORD A TRENULUI CU TABLA DE LA C. S. GALATI PENTRU 
UZINA „PROGRESUL" — 4 KM PE ORA • GENEROZITATEA — 
UN SENTIMENT... NEPEDAGOGIC PENTRU CEI CERTAȚI CU 
DISCIPLINA. • TOATE PREGĂTIRILE SINT ÎNCHEIATE. LIPSESC 

DOAR SCULELE CU CARE VA TREBUI SA SE LUCREZE.

salvare. La 
tabla solicitată 
In vagonul ... _ ____
315369727112 care a plecat spre 
Brăila în dimineața zilei de 7 
decembrie. După toate calculele 
trenul in cauză putea acoperi 
distanta de 30 de km dintre 
cele două orașe în mai 
de o oră dar el a sosit la 
nație abia după 6 zile.

— A fost, poate un caz Izolat, 
b întîmplare ?

— Nici vorbă, spune tovară
șa Neagu Manta, șeful serviciu
lui aprovizionării. In aceeași 
zi de 7 decembrie ne-au fost 
expediate cu un alt vagon, ma
teriale din Iași. A avut și el 
nevoie de 7 zile pentru a ajun
ge la Brăila. Sint două exemple 
dintre cele mai recente, dar pe 
parcursul întregului an, nervii 
noștri au fost greu puși la În
cercare, din cauza unor astfel 
de surprize oferite de nenumă
rate ori de Direcția regională 
C.F.R. Galați. Credem că Minis
terul Transporturilor are dato
ria să studieze 
curcăturilor în 
feroviare și să 
venite.

Inginerul șef 
rășul Coste! Spiridon, 
și dînsul că dacă s-ar calcula 
orele pierdute în așteptarea 
materialelor care, deși plecate 
de la destinație se Împotmo
lesc în cine știe ce gară timp 
de zile și săptămîni, s-ar ajunge 
la o cifră impresionantă, con
vertibilă în milioane de lei. La

problema în- 
transporturile 

la măsurile cu-

'A “*• opflfu* nou. 
FortO. PLECAU

COLOCVIUL

Colectivul 
de exploatare 
zare a lemnului 
Vîlcea a anunțat marți în
deplinirea planului anual. 
Unitățile combinatului vor 
realiza suplimentar o produc
ție globală de peste 12 mili
oane lei, reprezentir.d prin
tre altele 60 000 mp furnire 
estetice. 80 mc placaj, 30 
mc lăzi de ambalaj. Este 
de amintit că. acest mare 
combinat al Industriei vîlce- 
ne ai-a îndeplir.tt și planul; 
cincinal cu 25 de zile înainte, 
de termen. în ultimii 5 ani 
combinatul și-a sporit pro
ducția cu peste 70 la sută. 
Acest șpor are la bază. în 
primul rind, valorificarea 
superioară a masei lemnoa
se. De altfel. în cursul vii
torului cincinal valoarea pro
ducției globale realizată pe 
unitate de materie primă va 
crește cu 115 let

Și alte unități economice 
din Județul Vîlcea au anun
țat îndeplinirea planului a- 
r.ual, printre ele numărin- 
du-se Uzina de produse so
dice Govora și Grupul de 
șantiere Voineasa care înal
ță uzina hidroelectrică de pe 
Lotru.

(Agerpres)

NAȚIONAL

DE PEDAGOGIE

Cercetarea
interdisciplinară 
face primii pași

La șfîrșitul Colocviului național privind cercetarea inter- 
disciplinarâ, redacția noastră a adresai președintelui acestui 
colocviu — dr. GEORGE VÂIDEANU, directorul Institutului 
de științe pedagogice — citeva întrebări.

al uzinei, tova- 
spunea

ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a V-a)

• Cinfare patriei

• Pași spre

împlinire

• Pe firul doinei

• Corespondenții
ne scriu

1. în primul rind, v-am 
ruga să explicați de ce ați 
numit această manifestare 
științifică colocviu și nu sim
pozion ; denumirea are o 
semnificație anume 2

1. Sesiunile științifice curente 
se organizează în funcție de 
rezultatele cercetării intr-un 
domeniu sau altul, fiind, de re
gulă, sesiuni de comunicări. 
Or, fără a fi lipsită de precurso
ri îndepărtați sau apropiați, de 
unele modele sau succese care 
aparțin timpului nostru sau pe
rioadei dintre cele două războaie 
mondiale, cercetarea interdisci- 
piinară a învățămîntului repre
zintă totuși o problemă organi
zatorică și metodologică nouă. 
Noutatea este generată atit de 
evoluția și structura științei 
contemporane, cit și de anver
gura transformărilor sistemului 

„de învățămînt.
Prin natura ei pluridiscipli

nară și prin situația ei gnoseolo
gică, tema Colocviului pretindea

SĂ DISCUTĂM DESPRE

Să-i iertăm pre ei 
(numai) pentru că

nu o sesiune de comunicări ur
mate de citeva discuții, ci un 
dialog prelungit între specialiști, 
în scopul confruntării punctelor 
de vedere și al stabilirii moda
lităților de colaborare. Cu alte 
cuvinte, Colocviul nu și-a pro
pus să comunice rezultate și so
luții descoperite, ci să constituie 
prilejul și punctul de plecare 
pentru o cercetare a învățămîn- 
tului proiectată, condusă și va
lorificată în spirit interdiscipli- 
nar. De aceea, organizatorii au 
recurs la un Colocviu, rezervind 
discuțiilor un timp apreciabil și 
incercind, în etapa pregătitoare 
și in ședința plenară inaugurală, 
să-i informeze pe participanți și 
să orienteze dialogul spre pro
blemele esențiale pentru consti
tuirea unei cercetări interdisci- 
plinare. De fapt, dialogul a în
ceput cu multe luni înainte de 
prima zi a Colocviului, prin con
tactele și corespondența întreți
nută între Institut și un mare 
număr de oameni de știință, u- 
niversitari, profesori și învăță
tori din învățămîntul general și 
liceal.

2. Ce ați așteptat d,e la co
locviu, atît din punct de ve
dere al cercetării, cit și din 
punct de vedere al soluțiilor 
practice cu efect operativ în 
invătămint ?

2. In etapa pregătitoare am ce
rut insistent colegilor mei să-și 
reprezinte finalul Colocviului 
pentru a soluționa din această 
perspectivă toate problemele ști-

sint tineri ?
— De ce n-ați venit ieri — alaltăieri cînd v-am chemat ?
— Păi, am avut treabă...
— Iertați-mă, dar acuma sint eu ocupat.
Cei doi tineri, care intraseră la sediul Comitetului U.T.C. al Uzinei Tractorul__ ___ _____ , ___ ................ (intr-un fel care 

cam amintește „datul buzna"), nu păreau deloc stingheriți că se mai află acolo și cîțiva oameni străini, 
că pot să deranjeze. Și nici replica secretarului nu-i. convinsese, cîfuși de puțin, că e cazul să plece. 
Nu. Se vedea limpede că sint hotărîți să nu se dezlipească de pe locul acela, din mijlocul biroului, 
pînâ cînd nu capătă satisfacție. De ce natură, n-am știut, dinții. Ghicindu-mi parcă nedumerirea, unui 
dintre „stoici" mi s-a adresat mie cu ton aproape agresiv :

— Dv. aveți unde să dormiți la noapte ! Eu n-am !
Reproș fără echivoc. Adică, se mai aflau acolo oameni necunoscuți, dar după halate se vedea 

că sint din uzină. Firește, nu atît datorită lor, cit prezenței mele, (un oaspete, o femeie — și ce 
dacă ? !) interesele lor vitale urmau să fie rezolvate cu întîrziere. Față de asemenea argumente m-am 
simțit chiar vinovată și l-am rugat pe tovarășul Alex. Constantinescu — secretarul U.T.C. — să 
dea neînfîrziat curs audienței. Astfel mi s-au dezvăluit circumstanțele In care cei doi rămăseseră 
fără adăpost peste noapte :

La căminul uzinei unde locuiau pînă de curînd, montatorul Nicolae Stan (23 de ani) și 
strungarul Gh. Barbu (20 de ani) au încins un chef zdravăn și... rafinat cu spumă de drojdie și lichior 
aperitiv. Combinația seamănă foarte bine cu un exploziv pentru creiere, chiar mai „exersate" decît 
ale celor doi. Și, intr-adevăr, explozia nu a întîrziat. Numai că efectele ei pustiitoare le-a resimțit 
portarul căminului, Filip Aurel. Că a intrat în camera unde se desfășura cheful e sigur, că a luat

VIORICA CIORBAGIU
(Continuare în pag. a ll-a)

La cumpăna dintre două 
cincinale, în pragul începu
tului de an, pe harta econo
mică- a patriei a fost înscris 
un nou obiectiv: cel mai 
mare pod pentru circulația 
autovehiculelor din țara noas
tră. Legînd malurile Dunării, 
arcul din beton și oțel, de a- 
proape un kilometru și jumă
tate lungime, stă mărturie in
teligenței tehnice românești, 
nivelului de dezvoltare a eco
nomiei socialiste. Aici, între 
Giurgeni și Vadul Oii, între 
pămînturile ialomițene și do
brogene, constructorii socialis
mului au înălțat un adevărat 
monument de artă tehnică, 
care se înscrie spectaculos în 
lungul șir al înfăptuirilor din 
acest cincinal.

A devenit o tradiție în noua 
istorie a poporului nostru, ca 
fiecare succes pe drumul fău
ririi societății noastre socialis
te să fie raportat partidului, 
conducerii sale, să fie sărbă
torit în prezența conducătoru
lui iubit al partidului și sta
tului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în dimineața zilei de marți 
22 decembrie a avut loc inau
gurarea oficială a noului pod 
peste Dunăre de la Giurgeni— 
Vadul Oii. La ora 10,30 tova
rășul Nicolae Ceaușesou, îm
preună cu tovarășii Emil 
Bodnaraș. Ilie Verdeț și 
Mihai Marinescu, vicepre
ședinte al Consiliului de 
Miniștri, sosește, la bordul 
unui elicopter, pe malul stîng. 
al fluviului, în apropierea po
dului. Aici se află un mare 
număr de cetățeni din Giur
geni și din comunele înveci
nate, care au ținut să-l salu
te cu bucurie și dragoste pe 
secretarul general ăl partidu
lui, să-și exprime atașamen-

tul profund față de partid. 
Răsună puternice ovații, 
urale. Mulțimea scandează 1 
4,Ceaușescu — P.C.R.".

Conducătorii de partid 
de stat sint întîmpinați de to
varășul Vasile Mârin, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Ialomița al P.C.R., de alți 
reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se îndreaptă apoi spre pod, 
pe noua șosea care face legă
tura cu acesta.

De-a lungul podului, o ade
vărată magistrală, conducăto
rii sint întîmpinați cu vie în
suflețire de mii și mii de oa
meni ai muncii din județele 
Constanța și Ialomița, nu
meroși constructori. La mijlo
cul podului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducă
tori de partid și de stat sint 
salutați de primul-secrețar al. 
Comitetului județean Constan
ța al, P.C.R., Petre Ionescu, de 
reprezentanți ai organelor de 
partid și de stat dobrogene, 
de ministrul transporturilor, 
Pavel Ștefan.

O gardă de onoare, formată 
din militari ai forțelor noas
tre armate, membri ai gărzi
lor. patriotice și tineri din de
tașamentele de pregătire pen
tru apărarea patriei, prezintă 
onorul Comandantului suprem.

Se intonează Imnul de stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

Oaspeții sint invitați să ia 
loo în tribuna amenajată la 
mijlocul podului. Luînd cu- 
vîntul, ministrul transporturi
lor, tovarășul Pavel Ștefan, 
după ce s-a referit la impor
tanța acestei construcții, me
nită să aducă o contribuție 
substanțială la creșterea și 
accelerarea transporturilor de

Și

r
UZINELE VULCAN. — In 
bătălia ce se dă pentru înde
plinirea sarcinilor de plan este 
cuprins și colectivul secfiei 

pereți membrană.

(Continuare în pag. a Il-a)

Importante 
succese ale 

constructorilor 
Centralei 

termoelectrice 
Deva-Mintia

Constructorii, montorii și 
termoenergeticienii de pe ma
rele șantier al Termocentra
lei Deva au dat în exploata
re, cu 11 zile mai devreme 
decît termenul planificat, al 
treilea grup energetic de 210 
Mw, al acestui important o- 
biectiv al energeticii româ
nești. Astfel, în mai puțin de 
13 luni aceste colective au 
pus în funcțiune trei mari și 
moderne agregate, care au 
făcut posibilă realizarea în 
anul 1970 a unei producții 
suplimentare de peste 300 mi
lioane Kwh energie electrică.

Anunțînd' acest nou succes, 
comitetul de partid, conduce
rile șantierelor de construc
ții și montaj și conducerea 
Centralei termoelectrice De
va-Mintia au trimis o tele
gramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae
Ceaușescu.

mărfuri și persoane pe 
dintre principalele axe 
circuitului economic, la 
tensificarea traficului turistic, 
intern și internațional, înles
nind legăturile dintre litoralul 
Mării Negre, Delta Dunării și 
celelalte zone din interiorul 
țării, a spus : Mărturie a sta
diului atins de economia na
țională, această lucrare întru
chipează rodul talentului și 
capacității creatoare a specia
liștilor și muncitorilor din in
dustria metalurgică, a con
strucțiilor de mașini, precum 
și a proiectanților și construc
torilor. La realizarea lucrărilor 
o contribuție însemnată au 
adus, de asemenea, Forțele 
Armate, numeroase între
prinderi și instituții speciali
zate. Aducem-, și pe această 
cale mulțumiri muncitorilor, 
inginerilor și 
militarilor, tuturor celor care 
au, participat la înălțarea a- 
cestei lucrări.

Referindu,-se apoi la spriji
nul permanent'primit din par
tea conducerii partidului și 
statului, personal a secretaru
lui general, în depășirea difi
cultăților și neajunsurilor 
care s-au manifestat,: în rezol
varea cu .succes: a probleme
lor cu care au fost confruntați 
constructorii, vorbitorul a spus 
în încheiere : Vă rog să-mi 
permiteți, tovarășe secretar 
general, ca în numele celor 
care au contribuit la reali
zarea acestui pod să vă trans
mit cele mai adinei mulțu
miri pentru indicațiile și spri
jinul de care ne-am bucurat. 
Totodată, vă asigurăm că lu
crătorii din transporturi, con
structorii din unitățile ministe
rului nostru, trăgînd toate 
concluziile din experiența a- 
cestei lucrări, sînt hotărîți să 
depună toate eforturile pen
tru înfăptuirea ritmică și la 
termen a sarcinilor ce le re
vin în cadrul noului plan cin
cinal.

întîmpinat cu puternice a- 
plauze, ia cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, care a 
spus : Doresc ca, în numele Co
mitetului Central al partidului, 
al Consiliului de Stat și al 
guvernului, să adresez calde 
felicitări tuturor proiectanți
lor și constructorilor, tuturor 
muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor din întreprinde
rile românești care și-au adus 
contribuția la înălțarea acestui 
important obiectiv. îmi exprim

una 
ale 
in-

tehnicienilor,

convingerea că realizarea a- 
cestei construcții importanta 
pentru economia românească 
va contribui la dezvoltarea în 
mai bune condițiuni a trans
porturilor, va constitui un mo
ment de seamă in activitatea 
ce se desfășoară în acest do
meniu.

Urez tuturor succes și multă 
sănătate.

...Moment solemn. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este invitat 
să taie tradiționala panglică 
inaugurală. Toți cei prezenți 
aplaudă cu însuflețire, în 
vreme ce navele aflate pe flu
viu salută prin vuietul sirene
lor.

Se parcurge pe jos jumăta
tea podului din partea malu
lui dobrogean. Sub tălpi, se 
simte o construcție solidă, pu
ternică.

Proiectul podului dat astăzi 
circulației a fost realizat de 
Institutul de proiectări al Mi
nisterului Transporturilor. în 
timpul execuției lucrării, la 
perfecționarea unor soluții 
și-au ad<us aportul oameni de 
știință de la Institutul de Fizi
că Atomică, Institutul de cer
cetări metalurgice, Institutul 
de cercetări al Ministerului 
Construcțiilor de Mașini, In
stitutul de cercetări al Ministe
rului Transporturilor, filiala 
din Timișoara a Academiei și 
de Ia alte instituții științifice. 
La realizarea acestei monu
mentale construcții, care a ri
dicat nenumărate probleme 
de natură tehnică, au colabo
rat mai multe fabrici și uzine 
din țară. Printre acestea, se 
numără Uzina din Bocșa, care 
a utilizat la construcția tablie- 
rului metalic al podului oțel 
de înaltă rezistență și suduri 
speciale după o tehnologie 
proprie, elaborată de ingineri 
și tehnicieni din uzină, îm
preună cu specialiști de la In
stitutul de cercetări metalur
gice, de la Academie și Insti
tutul Politehnic din Timișoa
ra. Oțelul a fost turnat la Re
șița și laminat la Galați.

Podul are o lungime totală 
de 1 456 metri, traversînd al
bia fluviului pe o distanță de 
aproape 750 metri, cu două 
viaducte de cite 350 metri pe 
fiecare din cele două maluri. 
Partea carosabilă, marcată cu 
patru benzi de circulație, are 
o lățime de 13,80 metri și este 
asfaltată ca și trotuoarele pen-

(Continuare în pag. a V-a)

Tovarășa Dolores Ibarrari a făcut o vizită 
tovarășului Ion Gheorghe Maurer

Tovarășa Dolores Ibarruri, 
președintele Partidului Co
munist din Spania, care se a- 
flă în țara noastră la invita
ția Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
a făcut în cursul zilei de 22 
decembrie o vizită tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
Comitetului Central al P.C.R., 
președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste 
România. Cu acest prilej a a- 
vut loc o convorbire care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
tovărășească, de caldă priete
nie. La întîlnire a participat 
tovarășul Paul Niculescu-Mi- 
zil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român,
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„BRĂȚARA DE AUR"
Cu aceasta a doua ediție, pre
stată aseară, emisiunea-con- 
rs „Brățara de aur" a izbutit 
-și facă mai pregnante — și 
ai telegenice ! — intențiile 
ogramatice. Este vorba, așa- 
r, despre o lăudabilă tenta
ră de a impfine atenției tele- 
ectatorilor o ipostază esențială 
tineretului nostru — seriozi- 

tea sa în muncă, întemeiată 
: o solidă pregătire profesio- 
ilă. Din cite ne amintim, e pen- 
u prima oară cînd micul ecran 
i propune să facă vedete nu 
n voci, din chipuri sau picioare 
umoase, ci — pur și simplu — 
n responsabila cunoaștere a 
inelor meseriei, din îndemînare 
hărnicie. Fiind vorba de corn- 

letarea — -de mult necesară — 
imaginii acestui atît de contro- 
ersat tineret „din ziua de azi", 
scurile meritau oricum să fie 
ifruntate și iată că privite mai 
ideaproape nici nu se dovedesc 
tit de fatale precum păreau.
Emisiunea are In mod cert via- 

i, autenticitate, putere de a- 
racție. Pretextul ei competitiv 

conferă și ritm, un oarecare 
uspans, priză la telespectatorii 
ata oricînd să-și afle și să-și 
prijine chiar de la distanță fa- 
oriții. Pare paradoxal, dar tot 
e aici — de Ia pretextul compe- 
tiv al emisiunii — izvorăsc și 
leajunsurile sale.
Dar înainte de a le nota, se 

uvine să consemnăm că această
i doua ediție a adus în competi- 
ie tineri strungari, constructori, 
adiotehnicicni și mecanizatori 
lin județele Bistrița-Năsăud, 
iotoșani, Brăila, Buzău și Bra- 
ov. Printr-o probă teoretică 
redusă la o singură întrebare)
ii o probă practică (văzută de 
îoi în rezumat filmat), botoșe- 
îenii au ciștigat la strungari și 
:onstructori, iar buzoienii la ra- 
iiotehnicieni și mecanizatori.

Dar dacă am fi întrebați de ce 
au ciștigat aceștia și nu alții — 
pur și simplu n-am avea răs
puns. Intrăm astfel în zonele de 
umbră , ale emisiunii : înghesu- 
ind în 45 de minute patru pro
fesii și 8 probe, competiția nu 
avea cum să fie revelatoare ; 
nici pentru ea însăși, ca compe
tiție, nici pentru tinerii puși 
să-și etaleze pregătirea și in.de- 
mînarea profesională. Chiar 
dacă programul se va hotărî să 
fie mai generos în minute, for
mula emisiunii parcă tot ar mai 
trebui gîndită, pentru că în fond 
stimularea veleităților județene 
e mai puțin importantă decît 
aducerea în prim-plan a tină- 
rului care — prin capacitatea 
sa de a face față exigențelor 
meseriei alese — merită stima 
tuturor și un loc între vedetele 
T.V. ;

Deci, așteptăm ediția a treia.

ȘLAGĂRE 70
în studioul de concerte 

Radioteleviziunii a avut’ Ioc, 
marți seara, un concert care 
a mancat încheierea ediției din 
acest an a Concursului națio
nal de creație de muzică ușoa
ră românească.

înainte de concert. Nicolae 
Călinoiu. directorul Direcției 
muzicii din C.S.C.A.. a făcut 
cunoscute nurrtele laureaților 
actualei ediții. S-a acordat; 
premiul I — cîntecului ,.A- 
ceastă taină să j-ămînă între 
noi" de Radu 'SerBan, pe ver
suri de Coibtgntin Cîrjan; 
premiul II —* ■q&itecelor „A 
doua tinerețe” de George Gri
goriu, pe versurile lui Angel 
Grigoriu și Rom%o- Iorgulescu, 
„Ieri" de Sergio Malagamba, 
pe versuri de Aurel Storin, 
„Merit eu ?“ și '„Mamă dă-mi

al

un sfat" de Vasile Veselovschi, 
pe versuri de Mihai Maximi
lian; premiul III — cântecelor 
„Iertarea" de Florin Bogardo, 
pe versuri de Ioana Diacones- 
cu, „Ca într-o poveste" de Te- 
mistocle Popa, pe versuri de- ••• • jg
Gelu Solomonescu, pe versuri 
de Pred Firea.

Mențiuni au fost acordate cîn- 
tecelor : „De dragul dragostei* 
de Florentin Delmar, pe ver
suri de Aurel Felea, „Vorbe 
vorbe, vorbe” de Camelia Dăș- 
călescu, pe versuri de Flavia 
Buref, „Lasă-mă să cred" de 
Aurel Giroveanu,. pe versuri 
de Fred Firea, „Dorul, pasăre 
măiastră” de Mișu Iancu, pe 
versuri de Angel Grigoriu și 
Romeo Iorgulescu, „Știu tot" 
de Laurențiu Profeta, pe ver
suri de Mihai Dumbravă.

Totodată, s-a anunțat că' 
Premiul discului de muzică u- 
șoară românească pe anul 
a fost acordat de C S.C.A. 
liștilor Anda Călugăreanu 
Dan Spătaru.

A urmat concertul în al 
rui program au figurat lucră
rile laureate

Mircea Block, „Evrika**

centuată prin cordoane de toate 
dimensiunile, bogat ornamenta
te. Enumerăm și alte citeva de
talii ale noii mode : gulere și 
revere late, buzunare mari apli
cate. Eșarfele, pălăriile mari, 
completează ținuta feminină ’71. 
pifilre țesăturile anjjlui viitor 
remarcăm în mod deosebit atît 
materialele uni, cit și fantezi-

(Agerpres)

la 
de 
de

ADIO MINI !
Bogata colecție prezentată 

sfîrșitul săptămînii trecute 
cel mai mare producător 
modă din România, Combinatul
de confecții și tricotaje Bucu
rești a plăcut prin nedezminți
tul rafinament și originalitatea 
modelelor, a plăcut pentru spi-

înmiii

&

I

de candidați pentru alegerea în organele centrale
ale Uniunii Tineretului Comunist adoptate

în conferințele organizațiilor județene ale U.T.C
MARAMUREȘ S ATU MARE

B. D. INTRĂ IN ACȚIUNE : 
rulează la Patria (orele 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21.30), Luceafărul (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

POMUL DE CRĂCIUN : rulea
ză la Capitol (orele 8,30; 11; 13,30: 
16: 18,30; 21).

ȘARADA • rulează la București 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21). 
IN GHEARELE ------------------
ALE DOCTORULUI 
rulează la Festival 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 
(orele 10; 12; 14, 16;

VAGABONDUL: 
toria (orele 8,45; 
Excelsior (orele 9; 
Gloria (orele 9; 
Tomis (orele 9; 
Melodia (orele 9;

AI GRIJĂ DE 
Ia Viitorul (ora 

„Z“ : rulează la 
le 8.30: 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Au
rora (orele 9: 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20 15), Modern (orele 8,45; 11,15; 
13,45; 16,15: 18.45; 21).

OMUL DIN SIERRA : rulează la 
Grivița (orele 9,45; 11,45; 16; 18.15;
20.30) , Alta (orele 15,30: 18; 20.15),
Flamura (orele 9; 11,45; 14,45; 
17,30; 20,15).

CĂLUGĂRIȚA DIN MONZA : 
rulează la înfrățirea (orele 
17,45; 20), Cotroceni (orele 
17,45; 20).

DEPARTE 
LANȚUITA : 
(orele 15.30;

SECHESTRU DE PERSOANĂ : 
rulează la Dacia (orele 8,45—20,30 
în continuare).

RĂZBUNAREA
rulează la Bucegl (orele 10; 12.15; 
16; 18.15; 20,30), Giulești (orele 
15,30; 18: 20.S0), Miorița (orele 9; 
11.15; 13,30, 16; 18,15; 20,30).

KING KONG' EVADEAZĂ : 
lează la Unirea (orele 15.30; 
20.15).

100 DE CARABINE : rulează la 
Lira (orele 15,30; 18; 20,15), Cos
mos (orele 15,30; 18; 20,15).

FEMEIA CE T—
BĂRBAT : rulează la Drumul Să
rii (orele 17,45; 20).

VÂNĂTOAREA DE VRĂJITOA
RE : rulează la Drumul Sării (ora
15.30) .

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE : ru
lează la Ferentar) (orele 15,30; 
17,45: 20).

CĂPITANUL FLORIAN : rulea
ză la Floreasca
20.30) , Flacăra 
20 15).

FANTASME: 
rul (orele 16:

MEDICUL DE 
rulează la Moșilor 
13; 20,15).

STRĂINUL ; rulează la Lumina 
(ora 11).

AMINTIRI BUCUREȘTENE : 
rulează la Popular (orele 15,30; 
18; 20.15).

PARIA : rulează 
le 15.30; 18; 20.15) 
16: 18; 20).

SOARELE ALB 
LUI : rulează la 
15.30; 18: 20,15).

SENTINȚA rulează la Progre
sul (orele 15,30; 18; 20,15).

GREȘEALA REGELUI : rulea
ză la Pacea (orele 16; 18: 20).

RIDEM CU STAN ȘI 
rulează la Timpuri Noi 
9—19,30 în continuare; 
retrospectiva filmului 
tar).

ADIO PRIETENI : 
Lumina (orele 9; 14;
20.30) .

POVESTEA PITICULUI BIM
BO : rulează la Central (orele 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21), Doina (ore
le 9—16 in continuare).

DACII : rulează la Munca (o- 
rele 16; 18; 20).

SPLENDOARE IN IARBĂ : ru
lează la Doina (orele 18; 20.30).

TĂCEREA ~ '
lează la 
(orele 10; 
TROSPECTIVA 
FILMULUI ~ * 
MĂNESC (ora 18); 
DE FILME 
(ora 21).

INVIZIBILE 
MABUSE : 

(orele 8,45;
21) Favorit 

. 18, 20,30). 
rulează la Vic- 

16; 19,30). 
16; 19,30), 
16; 19 30), 
16; 19,30), 
16; 19,45). 

SUZI : rulează 
20,15).
Feroviar (ore-

15,30;
15.30;

DE LUMEA 
rulează la 
19) 

I DE

„ DEZ- 
Buzești

SFINTULUI :

ru- 
18;

SĂ SE TEAMA DE

(orele 15,30; 18;
(orele 15,30: 18;

rulează la Viito- 
13,15).
[A ASIGURĂRI: 

(orele 15,30;

la Vitan (ore- 
Crîngași (orele

AL PUSTIU- 
Rahova (orele

BRAN : 
(orele 

la ora 20 
documen-

rulează la 
16; 18.15;

E ’ DE AUR : ’ ru- 
Cinemateca Union 
12; 14; 16), RE-

ȘI CONCURSUL 
DOCUMENTAR RO- 

ANTOLOGIE 
VECHI FRANCEZE
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Opera Română : TOSCA — ora 
19,30: (la Sala Palatului) : TRA- 
VIATA — ora 11 ; LACUL LEBE
DELOR — ora 17; Teatrul de O- 
peretă : VOIEVODUL ȚIGANI
LOR — ora 19,30; Teatrul Națio
nal ..I. L. Caragiale" (Sala Co
media) : COANA CHIRIȚA — ora

IACOB ARDELEAN — activist al Comitetului județean al 
U.T.C. ; IOAN CRIȘAN — muncitor, secretar al comitetului 
U.T.C. de la Flotația centrală. Baia Mare ; ANUȚA DUNtA 
— învățătoare, secretara organizației de bază cadre didactice 
de Ia Școala generală Borșa : IULIU FEJES — președinte al 
Biroului de Turism pentru Tineret ; GALL FRANCISC — elev, 
Grupul școlar minier Baia Mare ; NICOLAE MATEESCU — șei 
de sector la C.C. al U.T.C. ; VIOREL MIHAILA — ofițer, se
cretar al comitetului ll.T.C. dintr-o unitate militară, NAGY 
ION — miner la E. M. Baia Sprie ; GHEORGHE SAS — prim 
secretar al Comitetului județean Maramureș al U.T.C.; SILVIA 
VERDEȘ — maistru, secretara comitetului U.T.C. de la Fabrica 
de tricotaje „Unitatea" Sighetul Marmației.

BALOGH ANA — croitoreasă, secretara Comitetului U.T.C. de 
la Fabrica „Tricotex" Satu Marg ; IOAN CORNEANU — prim 
secretar al Comitetului județean Satu Mare al U.T.C. : IOAN 
MUNTEANU — cooperator, secretarul comitetului U.T.C. de la 
C.A.P. Ti ream ; TOROK FRANCISC — secretar al Comitetului 
județean Satu Mare al U.T.C. ; GIGI TRIF — secretar al Co
mitetului municipal Satu Mare al U.T.C. ; DOINA ZIDARU 
— elevă la Liceul Pedagogic Satu Mare.

SUCEAVA

20: (Sala Studio) : CUI I-E FRI
CĂ DE VIRGINIA WOOLF ? — 
ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Sala Studio): GLUGA 
PE OCHI — ora 20; Teatrul de 
Comedie : ALCOR ȘI MONA — 
ora 20; Teatrul Mic : PRIMARUL 
LUNII ȘI IUBITA SA — ora 20; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Bd. Ma- 
gheru) : ADIO CHARLIE — ora 
19,30; (Sala Studio) : CÎND LUNA 
E ALBASTRĂ — ora 20; Teatrul 
Giulești : NUNTA LUI FIGARO 
— ora 19,30; Teatrul „I. Creangă": 
COMOARA DIN INSULA PIRA
ȚILOR — ora 16; Teatrul ..Țăndă
rică" (Calea Victoriei) : O PO
VESTE CU CÎNTEC — ora 10 
(Strada Academiei) : CĂLUȚUL 
COCOȘAT — ora 10 și 17; Tea
trul „C. Tănase" (Calea Victori
ei): SONATUL LUNII — ora 19,30; 
Circul ,,Globus" : SPECTACOL 
PENTRU COPII ȘI ELEVI — orele 
10 și 19.

modelelor, a plăcut pentru 
ritul ei modern.

Mini ? Maxi ? Midi 1 cele 
interogări care incitau pe 
șui ce anunța parada, au 
de fapt două : 7 ...
transformate în ultimă instanță 
in imperativul : midi ! Căci 
mini, mult purtatul, iubitul și 
hulitul mini, a ieșit din colec
ții (se mai poartă doar peste 
pantaloni). Cele mai scurte mo
dele pentru 1971 ajung cel pu
țin pînă la genunchi. între mini 
de ieri și oponentul său maxi, 
creatorii combinatului au optat 
pentru o soluție deopotrivă de 
modernă și practică : „midi", lun
gime care ajunge pină la mij
locul gambei.

Cele două sute de creații au 
arătat că în 1971 se „poartă" 
mai mult ca niciodată suplețea. 
Ea este subliniată prin linia de 
croială foarte apropiată de corp 
in partea de sus, dreaptă sau 
ușor evazată în partea de jos. 
Talia, marcată firesc, este ac-

‘ , i fost 
maxi ? midi ?

urile, țweed-ul, fischgret-ul și 
o adevărată avalanșă de impri
meuri în carouri. -Coloritul pu
țin mai sobru dar deosebit tâe 
subtil feminin cuprinde mai 
ales nuanțe de bej, maro, vio
let, bleumarin, negru și mult, 
mult roșu, o nuanță care învio
rează întreaga îmbrăcăminte.

Noile lungimi ditl. moda femi
nină au cerut, firesc, o replică 
masculină si iată cum, maxi si 
midi au devenit cuvinte de qr- 
dihe și în rîridul bărbaților. In
teresant de remarcat, și pentru 
reprezentanții comerțului aflați 
în sală, a * 
lele maxi 
culine au 
plauze.

In rest,

fost faptul că mode- 
din confecțiile mas- 
primit îndelungi a-

în rest, moda masculină evo
luează mai lent, în detalii mai 
ales. Silueta este subliniată 
printr-o îmbrăcăminte suplă, le- 

■jeră, apropiată de corp. Costu
mul are o linie alungită, sa
coul puțin lejer în partea de 
sus-- evazat in partea de jos cu 

, umeri care nu depășesc lățimea 
naturală. Sacoul, încheiat la 2 
nasturi, are reverele alungite 
șl bogate, șlițuri adinei îp părți 
sau pe mijlocul spatelui. Panta
lonul are o linie dreaptă, cel 
mai adesea cu manșetă 'Cămă
șile, cravatele viu colorate, în
cearcă să sugereze noutafea'-din 
moda masculină, o modă a cu
lorilor vii, luminoase.

O notă aparte au constituit-o 
modelele de inspirație folclo
rică românească. Preluînd doar 
anumite elemente din folclor șl 
adaptîndu-le la îmbrăcămintea 
modernă, creatorii Combinatu- 

de confecții și tricotaje

PRAHOVA
ALEXANDRU AMARIEI — secretarul Comitetului orășeneic 

Sinaia al U.T.C. ; ION BONCOTĂ — adjunct de șef de secție 
la C.C. al U.T.C. ; RADU CATRINOIU — inginer la Uzina 
Poiana Cîmpina ; IOANA DATCU — cooperatoare la C.A.P. 
Gorgota ; VASILE GHEORGHE — frezor Ia Uzina „1 Mai? 
Ploiești ; MIRCEA IONESCU — secretar al Comitetului jude
țean Prahova al U.T.C. ; NICOLAE MOSESCU — cercetător, 
secretarul comitetului U.T.C. de la Institutul de cercetare și 
proiectare și prelucrarea țițeiului Ploiești ; VALERIA NANAU 
— mozaicar, Trustul de construcții-montaj Prahova ; ION 
OPREA — subofițer, secretarul organizației de bază U.T.C., 
compania I-a a P.C.I. Ploiești : LUCIA POPA — elevă la 
Școala profesională chimie din Ploiești : VALERIU RUSU — ->t 
ofițer ; MARIA SECREȚEANU — funcționară la Consiliul popu-f: - 
iar al comunei Valea Călugărească ; CORIOLAN VOINEA ' 
prim secretar al Comitetului județean Prahova al U.T.C.

București au dovedit o puternică 
personalitate, nu numai în a in
terpreta linia modei in lume, ci 
a crea o modă proprie, care să 
aibă succes în lume.

ANETA DUMITRIU

A apărut

TTNĂRUL LENINIST,’ 
revistă a C.C. al U.T.C. 
nr. 12, decembrie 1970

Din SUMAR:

Plenara C.C. al U.T.C. 
Ancheta noastră : Socia
lismul și tineretul ; Con
gresul al IX-lea al U.T.C.: 
Dezbateri ; Jubileul Parti
dului Comunist Român : 
E. lONIȚĂ, Pagini din 
lupta antifascistă a tine
retului studios ; Tineretul 
pe meridianele lumii : V. 
NICOLCIOIU, F.M.T.D. în 
mișcarea de tineret con
temporană.

(Urmare din pag. I)
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• 9,00—10,30 Noi forme de orga
nizare și retribuire a muncii în 
cooperativele agricole de produc
ție. Consultație pentru lucrătorii 
din agricultură • 18.00 Deschide
rea emisiunii — Universal șotron. 
Enciclopedie pentru copii • 18,30 
Cabinet economic TV. Modificări 
structurale economice în viitorul 
plan cincinal • 19,10 Tragerea 
Pronoexpres • 19,20 1001 de 
Emisiune pentru cei mici • 
Telejurnalul de -------
Tele-cinemateca. 
Kilimanjaro". r____ r__
Nuvela „Confesiunea" de 
Hemingway. în viziunea 
tcgrafică a regizorului 
King. In distribuție : ___
Peck, Ava Gardner Susan Hay- 
word • 21,55 Poșta TV. de Ion 
Buchefu o 22,10 Cadran interna
țional s 22,50 Telejurnalul 

noapte.

seară o
„Zăpezile 

Premieră pe
Ernest 

cinema- 
Henry 

Gregory,

sau nu parte activă la petrecere "---* v;c_(după cum afirmă falsele 
time) nu se știe exact.> Cert 
este ‘ 
Ies 
care 
bile, 
ziua 
a rămas o taină și, în conse
cință. s-a dispus evacuarea ce
lor doi petrecăreți din cămin. 
La ceasul cînd i-am întîlnit eu, 
veniseră la secretarul U.T.C. 
ca să protesteze.

— Noi sîntem tineri ! Dar el 
(adică portarul) e în vîrstă, are 
vreo 40 de ani. De ce nu ne-a 
lăsat în pace ? De ce ne-a pro
vocat ?

— Am căutat gazdă, fără re
zultat. Ne-am plictisit să mai 
oăutăm...

— De ce să fim evacuați din 
cămin ? Nu-i drept ! Ș-apoi 
ne-am împăcat cu portarul...

Atîta pătimașă ințonștiență 
m-a lăsat mută de uimire, 
cele din armă, am riscat, 
o întrebare :

— Omul acela, căruia 
mutat, fălcile, v-a iertat ?

— Sigur, în schimbul 
mii de lei... (așa să fie oare?'!!).

— Și voi. 1-ațl iertat pe el cu 
toate că v-a... supărat ?

— Păi, ce era să facem ? De
cît să ajungem cine știe pe 
unde... (citiți : la miliție).

Pînă la urmă, cei doi „ne
dreptățiți" au plecat ca să aș
tepte o judecată mai amănun
țită în organizațiile U.T.C. din 
care fac parte (secțiile 
și Axe și pinioane). O 
neliniștită s-a înstăpînit în bi
rou după închiderea ușii. Apoi, 
ing. Simion Săpunaru, șeful 
secției Șasiu, cu care vorbisem 
pînă atunci tot despre tineri 
dar așa, în general, a izbucnit 
pe neașteptate : „Nu-i cunosc, 
dar pot paria că sînt amîndoi 
niște băieți foarte buni ! Vreți 
să vă convingeți ?“

Sigur că voiam. Drept care 
au fost rugați să refere despre

a- 
de directe, 
urme vizi- 
estetice, în 

următoare. întâmplarea nu

însă că portarul s-a 
cu o serie

i-au lăsat 
și nu prea_

în
totuși
i-ați'
unei

Motor 
tăcere

MARIA ANTONEAC — elevă la Liceul pedagogic Suceava ; 
IOAN CUȘNIR — inginer, secretarul comitetului U.T.C. de la 
Combinatul de celuloză și hîrtie Suceava ; VASILE DUMI- 
STRACEL — prim secretar al Comitetului județean Suceava al 
U.T.C. ; EMIL MERENCA — medic la policlinica „Vatra Der- 
nei“ ; ION PRELIPCEANU — tâmplar la IPROFIL Rădăuți ; 
ELENA STRUGARU — cooperatoare la C.A.P. Siteni ; SEP- 
TIMIU TODEA — adjunct de șef de secție la C.C. al U.T.C. ; 
ALEXANDRU VORNICU — prim secretar al Comttetului mu
nicipal Suceava al U.T.C.

TIMIȘ
RADU BALAN — prim secretar al Comitetului județean 

Timiș al U.T.C. ; ADRIAN CÎMPUREANU — student, anul II. 
Facultatea de mecanică, Timișoara ; SECULIN DOBRIVOI — 
cooperator, C.A.P. Rudna ; FILIPP GHIZELA — cercetătoare în 
cadrul filialei Academiei R. S. România ; SOFRONTE FLOREA 
— secretar al Comitetului județean ai U.T.C. ; ROZA MARIA 
FINK — ziaristă la „Neuer Banater Zeitung" Timișoara : 
AUREL MARIAN — izolator, întreprinderea 1 construcții Timi
șoara ; AGNETA NEUROHR — muncitoare, secretara comitetu
lui U.T.C. de la întreprinderea „1 Iunie" Timișoara ; VASILE RO- 
TARESCU — elev la Grupul școlar „Electromotor" Timișoara » 
DOINA VASIESCU — profesoară la Liceul agricol Lugoj.

Cercetarea

interdisciplinară
(Urmare din pag, ®

Luna Cadourilor — sursă de bucurii și pentru cei mici

tinerețea lor, fără să dea echi- 
val'erit&i-:.. -.

' — ăgunăzi —
■ continuă ideea Alex. Constan- .

' tinescu — cu un puști de 17 ani “ 
de la secția sculărie. Blotor Ni- 
colae. .-„Trece ...drept o vedetă 
spirituală printre colegi. ‘ Com
portamentul .. lui „ieșit din_ co
mun" mi-a atras, nu o dată, a-

maiștrii de la secțiile unde 
lucrează : „Am auzit și eu ce- 
s-a întâmplat. Sînt de-a ‘ dreptul 
surprins. Barbu e un băiat bun, 
muncitor.." (maistrul B. Han
giu).

Inginerul Săpunaru exulta 
de satisfacție : „Nu v-am spus 
eu ? Și să știți că Hagiu e un 
om- foarte sever!". ,, ----- —„ ■ .

Despre Nicolae Stan, maistrul-- . tenția. IhL’pîus;~emițea' o ^sene 
I. Moldovan spunea rîzînd mol- 1 ; 11
com, cu. simpatie parcă : „E,. 
harnic, secătura dracului. Cam ț 
bețiv- și afemeiat, dar încolo... 
A venit' odată beat-turtă de la 
Sibiu, de n-ă putut ' nici lucra. 
L-am dus, cu forța la frizer și 
l-am tuns — zero. .Acuma i-a 
crescut iar părul..."

M-am . uitat cu , atenție la fer
ventul apărător al „băieților 
buni" ; nu, nu-și schimbase opi
nia, dar era totuși trist.

" se „poate „de 6mene.se. Important 
este, însă, ca greșelile. Ibr să 
nu se perpetueze pînă la ma- 

. turitate și șă ajungă astfel tră- 
“Sături de ' caracter. îmi; aduc 
aminte, cu strîngere de inimă, 
de un tînăr inginer, Ion Fabia- 
nu - care și-a făcut stagiul în 
secția șasiu. Zic tînăr, deși mi 
se pare impropriu : părea că 
toată. oboseala pămîntului se 
adunase în el. Cînd era mai 

.„odihnit" stătea în mijlocul 
halei. și citea ziarul, sfidînd pe 

că are’*- toată lumea. Am făcut ‘ toate 
' încercările, .posibile. N-a rtfers...
Poate că' n-am epuizat totuși, 
mijloacele de a-1 trezi ? Cîte- 
odată mă încearcă regretul: pro- 

... —.™, ■,, r—,_____- Uhșhil. că n-ar fi plecat din uzi-
numai la noi, &£- atribuie; une? •na, la sugestia mea și a altora, , j ,—.. ----g ,,dââă... Acuma este pe undeva

^.tin 'Deltă. Știu exact că toți 
tinerii au dificultăți la începu-

' de pretenții, nejustâficate. L-am 
. .■întrebat. tȘ,-.'dă el ? în schimb. 

■ Mi-a răspuns, cu -impertinența 
care-1 -caracterizează, că are 
destulă vreme înainte pentru 
fapte '-și, deocțimclatS', Liincl tî
năr e în’dhbpttil lui Tegițim să 
ceară ! t ■ o.r t

La noi în uzină>.' șj «JțS&h că nu
ori, cu indulgență drăgăstoasa., >. 
epitete cum sînt „lichea" ' ' său - 
„papițoi". Chiar eu însumi pot

SÂ-I
spune că am avut și „mai am 
slăbiciuni de acest fel...

— Și le regretați ?
— Din păcate, da. îmi amin

tesc, bunăoară, că am investit 
multă încredere intr-un fost 
boxer din uzină. Nu doar pen
tru virtuțile pumnului său. Era 
(este) tînăr, simpatic. I-am tre
cut destule cu vederea. Speram 
că-mi va răsplăti îngăduința, 
dar n-a fost așa...

— Dv., tovarășe ‘ inginer, îmi 
datorați un. răspuns direct. Așa
dar, ați fost și sînteți, invaria
bil, un tolerant ? Nu vi s-a în- 
tîmplat niciodată să fiți mai 
puțin „milos"?

— Ba da, recunosc, mi se în- 
... __ _____ . tâmplă și. mie, deși nu cu prea

Cei doi au atitudinea unei anu- •' -mare ușurință: ’Vreau să spun 
că am, în general, multă răb
dare. Tinerii au dreptul să gre
șească, uneori. Mi se pare cît

fost vorba 
dv., tovarășe 
aveți ? Să le 
numai fiind-

— Fiindcă tot a 
despre iertare, 
inginer, ce părere 
fie iertate greșelile 
că . sînt tineri ?

— Opiniez și eu pentru dis
ciplină severă, dar nu absurdă. 
Educația trebuie să fie elastică, 
asemeni unui resort : cînd se 
întinde prea mult, să-1 aduci 
înapoi. O linie rigidă este fali
mentară...

— Absolut de acord cu dv;’ 
Nu despre isprăvile în sine ale 
celor doi tineri aș vrea să vor
biți, ci despre felul cum le pri
vesc ei înșiși.

— N-ați văzut ? Nici nu con
cepeau că era nepotrivit să se 
îmbete, în cămin sau aiurea 1

mite categorii de tineri, care 
„bat cu pumnul în masă" pre- 
tinzînd mereu cîte ceva pentru

tul meseriei. Dar. pe cită vre
me alții le-au depășit demult, 
cum este de pildă colega lui, 
ing Eugenia Tănase. pe care 
ați cunoscut-o (o cunoscusem 
la centrul, de calcul electronic 
al uzinei n.a.), Fabian a refuzat 
pur și simplu să devină un in
giner mecanic pe măsura pre
tențiilor acestei meserii. Sigur, 
nu trebuie să fim foarte îngri
jorați : tinerii care solicită, 
prin comportamentul lor, „ier- 
tare!‘ alcătuiesc un procent de 
nici 20 la sută. Mai mult decît 
pe vremea cînd eram eu tînăr 
(n.n. = are 38 de ani) dar ori
cum puțin. Și totuși...

★
Cum și cît să fii de indulgent 

față de greșelile tinerilor? — 
iată o întrebare la care nimeni 
nu s-ar hazarda, cred, să enun
țe un răspuns cu pretenție de

adevăr absolut. Calificativul 
de „băieți buni" pe care ing. 
Săpunaru s-a grăbit să-l atri
buie celor doi protagoniști ai 
întâmplării de la cămin are, 
probabil, acoperire în fondul 
lor sufletesc. Departe de mine 
intenția de a-i considera „ire- 

întreb numai 
concesive pre- 
referire a mai

strului („E harnic, secătura dra
cului !“), contrazisă de fapte 
tocmai în partea ei pozitivă („a 
venit beat la lucru...") sînt de 
natură să limpezească drumul 
unui tînăr tentat să zăbovească 
pe la cotituri obscure. Dar, de 
fapt, e inutil să fac supoziții 
cînd inșiși ei, eroii amintiți, 
spun că „e nedrept" să fie lip
siți de adăpost la cămin, numai 
pentru că... sînt tineri .'

„Indulgența < 
■de greșelile tinerilor 
seamnă înțelegere. Eu 
printre cauzele milei se 
și un anumit grad de 
rență a vîrstnicilor și 
celor de aceeași vîrstă față de... 
buclucurile în care intră sau 
poate intra un tînăr. De vină 
sînt și organizațiile noastre, 
adică noi toți, pentru că nu am 
depășit îndeajuns anumite ste- 
reotipe în educația tinerilor. 
Lozincile despre noblețea mun
cii și a comportării exemplare 
nu mai ajung. îh condițiile 
noastre de azi. Trebuie să gă
sim altceva, mai convingător" 
— îmi spunea tovarășul Dumi
tru Calancea, prim-secretar 
Comitetului municipal ~ 
al U.T.C.

Iată, deci, nu numai 
de meditație, ci de

cuperabili". Mă 
dacă aprecieri 
cum duioasa

exagerată față --- :i— jn.nu
cred că 
numără 
indife- 

chiar a

al
Brașov

o temă 
_ ______ T._r __ acțiune 
neintîrziată. Subtextul din spu
sele inginerului Săpunaru era 
acesta : Nu-i grav : sînt numai 
vreo 20 la sută tineri suscepti
bili de a fi „iertați". Mai grav 
este că acești 20 la sută (pro
centul nu-i totuși matematic), 
pot naște prozeliți, care să spo
rească procentul. De aci și ra
țiunea rîndurilor de față.

ințifice și organizatorice. Pentru 
cercetarea educațională am aș
teptat de la acest Colocviu o de
terminare a condițiilor presupuse 
de interdisciplinaritate, o inten
sificare a colaborărilor dintre 
formațiunile de cercetare și o 
solicitare mai precisă a științelor 
sau disciplinelor care se îndreap
tă spre domeniul educației. Pen
tru învățămint am așteptat pro
puneri ameliorative privitoare Ia 
sistemul existent și teze privi
toare Ia învățămîntul deceniului 
al IX-lea. In viitorul apropiat, 
adică în prima jumătate a anu
lui 1971, ne propunem să elabo
răm un program unitar de cer
cetare interdisciplinară a învă- 
țămîntului sau cel puțin o evi
dență. a temelor, colectivelor și 
colaborărilor existente. Obiecti
vul mai îndepărtat, situat în a- 
nul 1977 sau 1978. îl constituie 
elaborarea pe bază de cercetări 
fundamentale și aplicative com
plexe a coordonatelor sistemului 
de învățămint al României so
cialiste din deceniul al IX-lea.

3. V-a oferit ceea ce ați 
așteptat ?

3. Niciodată o manifestare ști
ințifică pedagogică nu a reunit 
atît de valoroși și de numeroși 
reprezentanți ai științelor, ai în- 
vățămîntului superior și mediu. 
Niciodată asupra problematicii 
pedagogice nu s-au aplecat cu 
atîta interes nu numai specialiș
tii aflați în cercetare sau în in- 
vățămînt, ci și reprezentanții 
forului de decizie, în frunte cu 
ministrul învățămîntului, Mircea 
Malița. Departe de a constitui 
un obișnuit act de politețe și de 
stimulare a creației științifice, 
prezența activă și semnificativă 
a președintelui Academiei de 
Științe Sociale și Politice, prof, 
univ. Miron Constantinescu, a 
președintelui Academiei române, 
academician Miron Nicolescu și 
a ministrului învățămîntului sub
liniază însemnătatea temei și 
trebuința propulsării educației 
pe baza unei cercetări interdisci- 
plinare organizate și valorificate 
în spirit modern.

Perceperea specificității și a 
complexității problematicii învă
țămîntului de către reprezen
tanții diferitelor științe repre
zintă probabilun pas mare spre 
o, cercetare interdisciplinară efi
cientă ; ceea ce s-a obținut în 
acest domeniu depășește aștep
tările noastre. Și îh alte direcții 
Colocviul ne-a adus rezultate 
peste prevederile noastre. Pro
blema relației dintre cercetare și 
decizie, ca și aceea a conduce
rii cercetării au beneficiat de 
propuneri de o factură nouă.

Dialogul interdisciplinar asu
pra educației a demarat uneori 
cu dificultăți. înfrunfind dileme 
și dezacorduri de viziuni sau de 
limbaj. în unele grupe nu s-a 
realizat integral programul pro
pus : de exemplu, nu s-a de
terminat liste de probleme care 
pretind interdisciplinaritate și 
nu s-au analizat contribuțiile 
specifice ale diferitelor științe și 
utilitatea lor. Unii specialiști au 
tratat problema planului de în
vățămint tot de pe poziția pasi
unii pentru o anumită disciplină 
și nu prin prisma principiilor 
teoriei contemporane a conținu
tului învățămîntului. De aceea, 
dacă am cumula propunerile di
feritelor grupe am ajunge la un 
plan de învățămint cu 55—60 de 
ore săptăminal și nu la un con
ținut care să incorporeze princi
piile și cunoștințele fundamen
tale, cu maximă valoare orienta
tivă și operațională, lăsînd ele
vilor mai mult timp pentru me
ditație și pentru activități cultu
rale. Dar. așa cum se remarca 
în multe grupe și în cuvîntul de 
închidere, punerea problemelor 
și depistarea dilemelor și a deza
cordurilor reprezintă primul pas 
spre o colaborare interdiscipli
nară.

4. Cit timp socotiți că i-ar 
fi necesar învățămîntului să 
asimileze recomandările de 
valoare cu care s-a soldat, 
în final, colocviul ?

4. Ca și alții, nutresc speranța

că acest Colocviu va fi bogat în 
bune urmări, că el ar putea 
inaugura o nouă etapă în cerce
tarea educațională și în valorifi
carea acesteia în folosul practicii 
școlare și al forului de decizie.

In următoarele 3 luni Institu
tul de cercetări pedagogice va 
transcrie toate benzile și va or
dona recomandările în funcție 
de domenii (conținutul învăță
mîntului, tehnologia didactică, 
orientarea școlară și profesio
nală, admiterea în învățămîntul 
superior, valorificarea cercetării 
etc) și în funcție de beneficiari 
(catedrele universitare de psiho
logie și pedagogie, Centrul pen
tru problemele tineretului, Con
siliul Național al organiza
ției pionierilor, C.C. al U.T.C., 
Ministerul învățămîntului, Mini
sterul Sănătății etc.). Evident că 
Institutul nostru va fi primul și 
principalul beneficiar al propu
nerilor lansate de Colocviu. Vom 
propune Ministerului Invățămin- 
tului un ansamblu de decizii 
care să poată intra în vigoare la 
începutul anului școlar viitor și 
vom publica un volum al lucră
rilor Colocviului care să pună 
invățămîntul mediu și superior 
în situația de a profita cit mai 
curînd de sugestiile care i-au 
fost oferite.

In cît timp și de către clți vor 
fi asimilate recomandările va
loroase ale Colocviului este greu 
de apreciat. Aș face însă obser
vația că există două căi pentru 
transformarea practicii educa
ționale : a) calea directă, care 
constă In propagarea noutăți
lor prin conferințe, sesiuni știin
țifice, publicații ; în acest caz 
cercetarea intră într-o legătură 
nemijlocită cu personalul didac
tic ; b) calea indirectă, care 
constă în introducerea unor ino
vări sau restructurări (noi pro
grame, fișe pedagogice, un nou 
sistem de examinări etc.), prin 
intermediul unor decizii; or, 
multe dintre recomandările Co
locviului solicită forul de decizie.

5. Dar cercetării pedagogi
ce, cît timp îi este trebuin
cios pentru a porni pe piste
le deschise de această mani
festare științifică ?

5. Prefer să vorbesc despre 
ceea ce își propune să întreprin
dă Institutul nostru. Vom deter
mina pentru fiecare temă din 
planul nostru colaborările inter- 
disciplinare necesare și realiza
bile. Vom solicita insistent și 
precis colaborarea altor forma
țiuni de cercetare sau a unor 
specialiști cu interes autentic și 
persistent pentru problematica 
învățămîntului.

împreună cu Comisia pentru 
coordonarea cercetării științifice 
din Ministerul învățămîntului, 
vom elabora programul unitar 
al cercetării pedagogice urmă
rind amplificarea colaborărilor 
utile și eliminarea repetițiilor i- 
nutile. Apoi, ne vom ocupa de 
constituirea și inițierea echipe
lor interdisciplinare. de perfec
ționarea metodologiilor etc.

6. Considerați că „mănușa" 
aruncată de colocviu celor
lalte discipline care pot con
cura Ia modernizarea învă
țămîntului românesc, au pri
mit provocarea, ii vor răs
punde prompt ?

6. Cred că dacă la acest coloc
viu pedagogia a contractat noi 
obligații față de sine și față de 
științele pe care le invită la co
laborare interdisciplinară, și dis
ciplinele solicitate și capabile să 
propulseze educația s-au angajat 
și vor răspunde apelului. Ele nu 
sînt invitate să ajute pedagogia 
care s-ar afla în dificultate, sau 
să împlinească sarcini care re
vin sau pot reveni numai peda
gogiei, ci să introducă in cerce
tarea educațională punctul 
vedere 
lor.

. . de
și potențialul specific

N. R. 
cipanții

Redacția — prin narti- 
săi la lucrările Coloc

viului — își rezervă dreptul de 
a-și spune punctul de ve
dere privitor la unele proble
me abordate de „Colocviu" in
tr-un viitor articol.
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PE
F I RU L
DOINEI

ONTIC
Spală-mi ochii-n grîu cu lapte 
Ana, dragoste și noapte, 
Și pe palmele de sare 
culcă abur de uitare.
Cînd mi e sufletul o rană 
Umple 4jn fîntînă-țl Ană, 
Vas adine cu două toarte 
Dintru viață pînă-n moarto. 
Căci mi-s buzele amare 
Prund de flăcări și răcoare... 
Taină grea de noapte, Ana, 
Toarnă miere și dojană.,. 
Limpezitul mi se cere : 
Neastîmpăr ori tăcere...

MAKIN CONSTANTIN 
Liceul din r'lerblnfi

MEC

DE

ZBmOD
Nu vezi, mamă, cornul lunii 
Mi a cîntat adine in rană 
Ochii mi-ard jucind pe funii 
Și mi-o frică do sprinceană. 

Fă-mă, mama, cui de aur 
Cu bolciug do mătrăgună, 
Dă-mi un piopt vinjos de taur 
Și fîntină-n ochi, cu luna... 

Ochi de lună călător 
In pădurea adincotd, 
Fă-mă mamă, zburător 
Să m-ascund in somn de fală...

PAUL HAI.AIII K
Liceul „C. Negrtrstf” Iuți

DOINĂ
DE 

SOARE
Curcubeu de foc 
Lanț întru mijloc 
Rogute mă cheamă 
Spre albastra vamă 
Și mă du departe 
Prin porțile-nalte 

In albul vesmint 
Cu iie de vint, 
împletit in zare 
Dintr-un strop de soare 
Dăltuit in nori

— Zîmbet de voinic — 
Dăltuit in nori

— Rîs de pețitori.

MONICA CHIRTOS
Liceul nr. 1 Satu Mare

lluntrafle la „îndemn de por rste" <lc Lucian Hluua.

CORESPONDENȚII 
NE SCRIU DIN...

București
în Iun • hinilii It A .»v Iii loc 

Niito egida InsvectorMllIlni șco
lii al < .ipil.ilrl, II ('ntiillrlti 
lui inunlcijml n.i.C, și a C’uil- 
Nlliiilui orAșenosc al oraMulza- 
țlri dr pionieri o constat uit e 
a responsabililor revistelor 
Violare din Here «I școli ge
nerale. ConsfAttilrra a scos în 
relief boxul* activitate revuis
tică <liia ('apltala (Arii, unde 
apar aproape 90 dr titluri <tr 
11 \ i .(<- școlarr, multe cu o
frumoasă tradiție șl cu o su
perioară prezentare graflcA, a 
prilejuit un interesant schimb 
de experiența șl a subliniat 
necesitatea editării unei revis
te centrale a elevilor.

Membrii cenaclurilor din 
toate liceele Capitalei se gă
sesc antrenați într-un concurs 
literar închinat celui de al 
IX-lea Congres al U.T.C., ini
țiat la sugestia cenaclului mu
nicipal Săgetătorul de către 
Inspectoratul școlar și Secția 
de școli a Comitetului U.T.C. 
București. Concursul are ca 
scop stimularea creației cu 
problematică majoră, inspira
tă din realitatea vieții socia
liste și aspirațiile tineretului 
nostru și se va desfășura pe 
trei secții (poezie, proză, dra
maturgie). Cele mai bune 
creații vor primi premii și 
mențiuni, vor fi prezentate 
într-un recital special, difuza
te în presă și radio și in
cluse într-o ediție festivă a 
antologiei „Săgetătorul".

IRINA GORUN

Liceul „M. Kogălniceanu" 
din Huși are un cenaclu lite
rar cu ședințe bilunare, con
dus de prof. Mihai Cărăușu. 
In acest mic laborator de 
creație se citesc și se discută 
producțiile elevilor și se aleg 
materiale pentru revista șco
lii Năzuința", revistă aflată 
în al doilea an de existență.

Un alt cenaclu există pe lin
gă Casa de cultură. Trei sfer
turi din membri sînt elevi.

VALENTINA TECLICI

Tirgoviște
Două evenimente au marcat 

In nil linele luni viața lileia 
ră a liceelor tlrgov iștene.

După aproape o Jumătate 
de secol ,i reapărut revista 
.Vlăstarul0 editată de elevii 
liceului „IcnăchlțA Văcăres- 
cti". Acum cîtev.i decenii în 
paginile el și-au făcut debutul 
scriitorii Cicerone Th eodo res
ell, Matei Alexandrescu, Tra
ian Lalescu, loan Ciorănescu. 
pe atunci elevi ai școlii.

La începutul lunii noiem
brie, societatea literară ,,A1. 
Vlahuță" grupînd cele mal ta
lentate condeie din cele cinci 
licee ale municipiului, și-a re
luat activitatea.

Societatea a primitj dpnylnl- 
că 15 noiembrie a.c., vizita 
membrilor cenaclului „Săgetă- 
torul" al elevilor din Bucu
rești.

Cu acest prilej, cele două 
cenacluri au adus, printr-un 
medalion literar, un c omagiu 
poetului ,,A1. Vlahuță", de la 
a cărui moarte s-au împlinit 
la 19. XI, 51 de ani. In con
tinuare s-au făcut lecturi din 
cele mai bune creații ale 
cenacliștilor. Apoi, oaspeții 
însoțiți de gazde au vizitat 
Muzeul tiparului și al cărții 
vechi românești, Muzeul scrii
torilor tîrgovișteni, Complexul 
muzeistic de la Curtea Dom
nească și Casa memorială Gh. 
Petrașcu, surse mereu proas
pete de emoție și inspirație 
artistică.

MIHAIL VLAD

► Giurgiu
Cele două licee de cultură 

generală ale orașului dună
rean : „Ion Maiorescu“ — al 
cărui centenar s-a sărbătorit 
anul trecut — și Liceul nr. 2, 
care în curînd va primi nu
mele lui Tudor Vianu — au 
cenacluri literare și reviste 
proprii : .,Școala noastră", e-
ditată de liceul I. Maiorescu 
și „Avînt tineresc", editată de 
Liceul nr. 2. Ultima revistă, 
șapirografiată, își va începe 

In curînd scria aparițiilor li» 
pălite cu un număr festiv.

In cadrul ședințelor de ce
naclu desfășuriite bilunar hjiu 
remarcat printre alții • Fim lua 
bui ic.m. ileana Ferncș de i.> 
liceul ,.I. Maiorescu**, Mm le
na Popa, Paulina incov, ion 
Bufnea de le i loeul ni. 2.

Există și un activ cenaclu 
municipal sub egida Casei de 
cultura, ia oare activează yt 
vîrstnlci șt elevi, condus <lr 
prof, Virgil Georgeacu.

mariana șovarel

fo/a Mare
Dintre rcvl.tel. liceelor I.AI- 

niArenr care In nlll.nnl timp 
fl-mi amplificat ronțlniitiil >1 
perlodlzat mal ferm apariții
le, sc tlelayenzA „Freamăt", 
revista a Liceului nr. >. Huna 
prezentare a revistei se dato
rează ,1 aetlvllățll susținute a 
cenaclului .1.. Blaza" coordo
nat de prof. Marla t'urteanii.

O frumoasă activitate se 
desfăyoarA sl la Liceul „Gh. 
Șlncal" unde sectorul critic 
este bine reprezentat prin 
Cornel Cadar ,1 Kodlca Vă- 
leanu.

In curînd se va înființa ce
naclul municipal al elevilor.

DOINA POP

Timișoara
Cenaclul municipal .,Prelu

dii bănățene", al elevilor timi
șoreni, înființat fn septem
brie 1967 .și îndrumat de prof. 
Dorina Mărgineanțu și I. Man- 
gu, și-a reluat activitatea.

Din agenda cenaclului pen
tru acest an școlar spicuim 
un concurs de poezie tndhlnai 
aniversării semicentenarului 
partidului, un schimb de ex
periență la București, cu ce
naclul municipal Săgetăto
rul", editarea celei de-a treia 
plachete de versuri și proză, 
întîlniri cu scriitori din oraș 
și din București.

MIHAI PETROVICI



Poartă
romaneasca

CONSTANTIN CRINGANU
Liceul nr. 2 — Hirlod

ți caii cei albi și roșii și negri 
coamele pline de flăcări — 
jerbe de ierburi aprinse — 
caii galopind 
spre căpătui lumii 
și apoi spre început

Atunci ne-am întors capetele spre poartă 
și-am răsărit a doua oara

Ilustrație la volumul „Un pămint 
numit România* de Nichila 

Stănescu.

GLASUL 
TĂU

Glasul tău, partid, e izvorul primăverii, 
vuietul rugurilor de muguri 
străbatînd toate cîntările țării, 
sus, dominînd liniștea păsărilor solare. 
Simt vibrînd o inimă fierbinte 
în pieptul cerbului luat de torent 
și-n visele mele pătrunzi 
prin toate ușile.

înfloresc trandafirii dimineții 
Albi, în cumpăna luminii, 
înfloresc trandafirii dimineții 
îmbujorați.
Numai pentru inima 
Patriei.
Cerul s-andinat 
S-asculte simfoniile 
Pămîntului.
In inima aceasta 
Ei vor fi
Trupul iubirii.

AUREL CALIGA
Liceul din Faurei

Cer sprijinit în fluiere de lapte 
Cu zbor cîntat în frunze ți răzleț. 
Am coborît cu stelele din noapte 
Cu ochii-nrourați de dimineți.

Meandrele de vînfuri se-ngropară. 
Si în Carpații dorului ne-am prins 
Să ne legăm cu inimile — Țară — 
Să-i fim de Doină, cînt de necuprins.

Stejarii au jădăcinile-nstelate
Sub care sîngele îți amintește... 
Cersprijinit în fluiere de lapte 
Pasărea Măiastră cîntă românește.

ION EVU
Liceul Nr. 1 — Hunedoara

v u
FARA
CUVINTE
Mi-am simțit ochii, 
Visele, gîndurile 
în munți ți în rîuri.
Mi-am simțit sufletul 
în boabele aurite de grîu. 
întreaga ființă mi se adunase 

parcă din tabloul acela 
cu ramă de lumină și adevăr. 
Și îmi iubesc sufletul 
ți lumina.
Și e atîta adevăr, îneît 
simt cum urcă prin mine 
și prin toți oamenii spre cer 
Patria...

ION MUREȘAN
Liceul „G. Coșbuc" — Cluj —

VOIWNIȚ
Pădurile zidesc la temelia 
Pămîntului, albastru de baladă 
Și în pereți plesnește cochilia 
Semințelor, pe fluiere să cadă.
Izvoarele în munți au prins să fiarbă 
în corn de cerb hălăduit de dor, 
Cînd anotimpul rodului în iarbă 
l-adulmecă suflarea, — vînător.
Respiră-n ziduri brazi îngenunchiați 
Ca plute verticale, nai de aur. 
Și-n cîntec, păsări albe din Carpați 
String timpu-n aripi ca pe-un vechi tezaur. 
Și, ctitorite, boabele răsfrîng 
Către izvor, însămînfarea mea. 
Căci fiind în țară înrodit adînc 
Simt veșnicia-n umăr ca pe-o stea.

PAUL BALAIIUR
Liceul „C. Negruzzi“ — Iași



PINA CIND

DE FAPT

ALFA (Somnul)

pal- 
zîm-

Născută în 1953 la Ardu- 
sat — Maramureș, Elevă în 
clasa a Xl-a a Liceului „Gh. 
Șincai" din Baia Mare. Pre
mii pentru poezie la con
cursul național al pionieri
lor și laureată la olimpiade
le de literatură. Participan
tă la taberele de creație li
terară. Prezentată în emi
siuni radiofonice.

Publicată în antologia 
„Copii-poeți*, în ziarele ma
ramureșene, în „Cutezătorii' 
și „Preludiu*. Pregătește un 
volum de versuri.

Pînă cînd pleoapele se rotunjesc 
înspre zgomot
Alunec la vale
Pe ochi de broaște țestoase. 
O, și-acum stăruie pe călcîie 
Vîjiitul din oglinzile lor.
La capăt, smintitele se aruncă
In bălțile de pe globul 
Din camera mea.
Iar valea se umple 
Pînă la linia orizontului.

DAN
NICOLAll

Născut în 1954, la Ploiești. 
Elev în clasa a X-a a Liceu
lui Nr. 2 din Ploiești. Mem
bru al societății literare a li
ceului și redactor-șef ad; 
junct al revistei „Ritmuri 
noi*. Premiul I pentru poe
zie la concursul național al 
pionierilor. Prezentat la emi
siuni radiofonice. Partici
pant la taberele de creație. 
Publicat în antologia „Copii- 
poeți”, în „Cutezătorii*, „Lu
ceafărul* și „Preludiu*.

Zodia meșterilor
Erau adunați sub brațul de sînge al apusului 
oameni purtînd în trupuri miresmele muncii, 
oameni mirosind a tutun și lut umed, 
și mușchii lor liniștiți 
păreau pești așezați în albii de rîu 

încercat de stihii.

Oamenii aceia poposeau cînd și cînd 
pe margini de drumuri, pe buze de dealuri 
unde-și așezau straie albe și căști de metal 
pe-o sprinceană.

Priveau în zare ceva, descîntînd i 
„Aici va fi. Aici. Nu altunde".
Apoi sfințeau locul cu ramuri de brad
și stîlpî de lemn cu seva mustind
sub coaja zdrelită
și răneau pămîntul blind, cu dragoste parcă, 
sprijineau cu umerii țevi, vene de-oțel, 
purtînd sînge smuls din pămînturi, 
peste pămînturi — așa cum acasă, pe prispă, 
înveliți de miresmele serii 
și-ar purta cu grijă copiii.»

Și de-acum încolo 
vulturi albi vor crește 
de sub pînza verde 
de grîu ne-nceput. 
la ascultă, mamă, 
sunetul cum crește 
din adîncuri sacre 
de sortit pămînt 
și mi-l tălmăcește 
căci secunda parcă 
năvălind în sînge 
facerea vestește. 
Pipăi osul tainic 
semănat în brazdă 
flacăra-i sticloasă 
pleoapa pîrjolețte 
și-nțeleg cum apa 
șiroind sub daltă,

PRIMĂVARĂ
Scot cameristele soarele 
Din rufe inconștiente 
Și fot Pămîntul cunoaște 
O zbatere pe boturile cățeilor. 
Contopiri răsunînd ca 
Risuri acolo unde se îneacă 
Marea pe sine ;
Oamenii migrează unul din altul 
Și cit se cîntăresc
Din revărsările lor 
Pînă în afara urechilor l 
Saltă corăbiile noastre
Pe mingea uitată aseară în curte 
Și asta nu e oare destul ?

Somn desprins 
din somnul pietrei 
Picură începutul 
și cuvîntul nu are sens. 
Sîntem aspri ca muntele, 
unduioși 
ca lemnul 
și lucrurile 
par neîncepute 
pentru că somnul 
e începutul.

ZBOR (Peștele)

Zbor prelungit în suneL 
Fragmentare a mișcării. 
Plutește poate 
adîncul deasupra.
Uimiți pășim 
într-un cerc de-nceput 
și frunțile ni se sparg 
de oglinzi.
Văpaie de-aramă 
sfidînd 
nemișcarea.

EFIGIE (Tors de 
adolescent)

piatră peste chipuri 
chipuri rotunjește, 
Și lumina-i lege 
suflet, adăpare 
din fîntîni străbune 
legate-n peceți, 
vorbă pătimașă 
Cîntec, încercare, 
pentru cei din tagma 
noilor profeți. 
Vino, hai cu mine ! 
Către-o matcă nouă 
ne-ndreptăm de zor. 
Vremilor de-acuma 
FACERE le-oi spune, 
iar cărării drepte 
drum spre viitor.

Plutește albul : 
unire a pietrii-n adine 
cu verticalele ape.
Ne rotim.
Umbrele sînt mai grele 
ți albi 
ți teamă 
ți lumină sîntem 
ți ah ! ce n-am da 
goi să-nsoțim 
apusuri de soare

Era Vlad. Prinsese cu 
ma pragul de sus și 
bea aplecat asupra ei.

— Hai !
Și porniră amîndoi spi 

cetate. își dezmierdau ar
spre 

ru
mul în iarba înaltă care le 
clătina pașii. Silueta lui 
Vlad se profila prelung, de
cupată pe fondul intens al 
cerului. Se așezară între 
ruinele, risipite ți înecate 
de țarină.

Ea sufla în globul unei 
păpădii care se sparse în 
văzduh. Cîțiva fulgi se aț- 
ternură pe uniforma deco
lorată de soare. Degetele 
încîrligate pe catarama san
dalelor, se odihneau aiurea. 
Vlad fluiera aceeași melo
die din clasă. Apoi tăcu ți 
se-ntoarse spre Ea.

— L-ai iubit ? Cum ?
— Așa...
Atunci băncile scîrțîiau 

de-a lungul coridoarelor ca 
niște marfare. El trebuia 
să reașeze băncile în sala 
de dans, pentru că El fă
cea întotdeauna muncile 
astea. Și cînd au venit, El 
stătea jos la poartă ți ru
pea biletele de intrare.

Ea s-a hotărî! să-l aștep
te. S-a așezat pe o treapta, 
cu căciulița pe genunchi ți 
paltonul pe umeri. Apoi i-a 
auzit pașii apropiindu-se 
după ultima ușă trîntită. în
totdeauna _ îi auzea întîi 
pașii. Pașii lui reflectați de 
coridoare.

Te-am așteptat I
Ochii lui luminau mirați 

întunerecul de la încheietu
rile scării. Pe stradă s-au 
izbit de fulgii asprii, sfrecu- 
rați de felinare. Tnghițeau

MIHAI 
DRAGOMAN

Născut în 1954, la Alba lu- 
lia. Elev în clasa a X-a a Li
ceului nr. 1 din Alba lulia. 
Membru în conducerea so
cietății municipale a elevi- 
lor din Alba lulia și a ce
naclului școlii. Premiul I 
pentru poezie la concursul 
național al pionierilor. Par
ticipant la taberele de crea
ție literară. Prezentat în emi
siuni literare la radio și te
leviziune.

Publicat în antologia „Co- 
pii-poeți’, în 
„Luceafărul”, 
nul* și „Preludiu*. Pregătește 
un volum de versuri.

„Cutezâtorii', 
„Contempora-

DOR DE
ÎNSOȚIRE

De ce 
cînd pleacă florile 
nu-mi întind 
ți mie o mină 
subțiată 
de strungul lunii ? 
E așa de greu să 
treci prin toamnă 
scuturat de lumină I 
E-așa de greu să 
te foci copac și 
să plîngi uscat 
din ramuri!

IULIANA- 
ANDREEA 
SZEKELLY

Născută în 1952 la Cluj. 
Elevă a clasei speciale de 
fizică a liceului „E. Racovi- 
ță* din Cluj Membră a co
legiului redacțional al re
vistei liceului și a cenaclu
lui municipal „Lucian Bla- 
ga*. Scrie versuri și proză. 
Traduce din lirica maghiară. 
A colaborat la presa locală 
și „Preludiu*.

lacomi fulgi. Le era sete. 
Obrajii ardeau de sfială ți 
de oboseala dansului. El o 
cuprinse deodată de umeri. 
Ea se strînse lîngă El. Era 
ciudat cum s-au recunoscut 
alături. Trotuarele strălu
ceau ca niște rîuri. Și părea 
că străzile părăsesc orașul. 
Casele au rămas străjuind 
lagunele. Fulgii se risipeau 
sugrumați de apă.

Apoi sosi autobuzul. El 
se scotoci la nesfîrțit prin 
buzunare. îți schimbase 
haina ți uitase... Aerul a n- 
cremenit, iar ciuda ți nervii 
lui au molipsit-o. S-au în
tors unul către celălalt ți

VIZIUNI 
DE NOAPTE

Uite, sufletele 
desculțe, aleargă ți plîng... 
Sufletele păsărilor 
năruite pe-o aripă 
curg în frigul luminii 
ușoare...
Sufletele ciutelor 
suspină prin 
codrii din oase de ploi... 
Sufletele clinilor 
la răscruce de ape 
întind ramuri de urlet. 
Vezi, din vinele 
retezate ale stelelor 
se scurge sînge...
Oh, e-atît de moale noaptea I 
Numai pașii gîlgîie, 
pașii ușori ai sufletelor, 
desfrunziți...



DESPRE EL
MANOLE

ANAMAR1A 
POP

Patria
Aici,
Sub fiecare pas 
se deschide ne-ncetat 
un izvor 
de-al cărui smalț se freacă 
timpul.
Pășiți ușor».

PATREL BERCEANU 
Liceul din Băilețti

ningea, pentru că atunci i 
s-a făcut frig și singurătate. 
Ea îl -iubea pentru brațele 
înlănțuită )ți~ asprimea sto
fei care mîngiiăse obrajii, 
îl iubea pentru sărutul ne
îndrăznit.

El începu să spună ceva, 
îndrugă mult, repede și sub 
nas. Ea deja fugise.

L-a așteptat la muchia 
fțarcului și l-a condus apoi 
a stația de autobuz. Ar fi 

vrut să se întoarcă în oraș 
cu El. Ce mutră ar fi 
făcut taxatoarea cînd ar fi 
cerut patru bilete. „Știți 
doamnă, pentru adineauri . 
El însă n-a lăsat-o să se 
întoarcă.

...Se ridicară și porniră în 
jurul cetății. Vlad fluiera 
mereu. Vlad avea ochi de 
agrișe. Era înalt peste mă
sură de înalt, și avea ochi 
de agrișe necoapte. Ceasul 
solar cernea orele, hulubi 
de umbră. Se proptiră 
poartă și bătură ritmic 
pumnii :

— Pentru luni !
— Pentru marți I
— Pentru ieri !
— Pentru azi I.
Ecourile se ridicau

Născută în 1952, la Turda. 
Elevă în clasa a XIl-a a Li
ceului „Mihai Viteazul* din 
Turda.

Premii și mențiuni la con
cursurile literare județene 
(O. Goga, L. Blaga etc.).

Membră a cenaclului mu
nicipal de elevi „L. Blaga’ 
din Cluj și a colegiului re
dacțional al revistei școlare 
„Fire de tort'.

Publicată în antoloqiile 
„Excelsior*, „Tineri-poefi", în

„Tribuna*, „Luceafărul*, 
„Gazeta literară", „Prelu
diu*.

Are sub tipar un volum 
de versuri și în pregătire un 
al doilea.

Acest 
copac 

Acest copac pulsînd ritmuri 
solare, 

unduitor în sine de amintiri 
străbune, 

suav aplecat peste muchii 
de pietre lunare, 

roditor întru prea plinul 
zodiei rubin, 

iată-și mlădie șoapta-n 
chemare.» 

Cu tulbure vuiet dinspre 
păduri 

zvîcnesc mlădițe de neam > 
oieri năucind la oblînc 
fluier de foc 
coboară picioare de plai 
îngenuncheate-n asfințit; 
la marigitri de codrii 
se-arată haiducii 
cu poteci împletite pe umeri, 
ei, toți, fermecați în 

mătasea chemării 
de dulcele grai 
al acestui copac.

PATREL BERCEANU 
Liceul din Băilești

M-ai închis prea devreme 
în templul așteptărilor, Manole. 
încă nu a sosit ceasul jertfelor 
și lasă-mă să mai respir ceața părului tău, 
prea proaspăt pentru despărțiri.
Mă dor ploile Manole, 
iarătă-le păcatele și lasă-le slobode ;
Mă dor vînturile Manole, 
iartă-le glasul și lasă-le să cînte ;
Mă dor pădurile Manole, 
iartă-le frunzele si lasă-le să iubească ; 
Mă dor toamnele Manole, 
iartă-le galbenul și lasă-le să blesteme ; 
Nu, Manole, nu pune ultima cărămidă, 
nu-mi răpi ultimul metru pătrat de cer, 
nu-mi smulge icoanele din mine...

O să întind brațele ți-o să întreb 
De ce oare păsările tac ?
Aș vrea păsările să aibă o viață imensă : 
O viață-șarpe, o viață-pasăre, o viață-copac.

S a spart cercul unui an 
în trunchiul riului, și timpul 
a lunecat lingă pietre. 
S-a spart cercul unui an 
și apa a întinerit

într-o albie batrînă. 
Și-am sărutat 
cu un cîntec de undă 
umerii de-nceput 
ai țării..

SFÎRȘIT

CÎND ?

O SA întind drattle

au izbucnit în rîs. Au cobo- 
rît în goană cu o stație mai 
devreme.

Crengile parcului alune
cau sub omăt, dincolo de 
greutate. Și-au înlănțuit 
brațele ți au tăcut mai de
parte. Obrazul Ei atinse o 
clipă umărul lui. Stofa lu
necă peste umărul obrazu
lui Ei. Genele i se zbătură 
înfricoșate de apropiere. Se 
cutremură.

— Te iubesc.
' El rămase pe loc. O privi. 
Brațele lui sloiuri, degetele 
ei fierbinți. Aerul rece se 
strecura între ei, viclean ca 
un șarpe. El nu înțelegea.

Ea îl iubea pentru

de-a 
lungul oaselor lor netermi
nate și subțiri.

— Atunci de ce-ai 
scris ți despre mine ?

— Pentru că Eu sînt 
Vlad I

— Dar de fapt despre El 
era vorba.

— De fapt despre El...
— Atunci pentru ce-ai 

mai scris ți de mine ?
— Pentru miercuri, 

pentru joi, 
pentru noi...

— Pentru noi I

ION
MUREȘANU
Născut în 1955, în comu

na Vultureni — Cluj. Elev în 
clasa a IX-a a Liceului „Gh. 
Coșbuc* din Cluj. Membru 
al cenaclului școlii și al ce
naclului orășenesc „L Bla
ga'. Premiul I la concursul 
național al pionierilor, edi
ția 1970. Prezentat la emi
siuni radiofonice. Publicat la 
„Cutezătorii* și „Preludiu*.

O să întind brațele deasupra bălților
Tn anotimpul cu umbre de stîni 
Și-o să simt pînă în palmele sufletului
Cum sîngele ploilor mi se încheagă pe mîini.

Va coborî ceru-n copaci cînd o să rostesc 
Necunoscute cuvmte, necunoscut jurămînt 
Copitele cerbilor, albe copitele cerbilor 
Se vor înrădăcina în pămînt.

Cînd începe anotimpul venirilor tale ? 
Cearcănele merelor sînt deja negre, 
griul a răsărit de mult 
și nisipurile s-au copt.
Apa e limpede
și algele așteaptă să fie văzute.
Vînturile mă-ngînă 
și-ți presară buchete de lumină în cale, 
toamna se face podeț peste așteptările mele 
iar margaretele din păru-mi bolnav, 
îți arată drumul.
Pescărușii și-au spălat penele 
iar brazii și-au luat rochie nouă.
Cînd începe anotimpul venirilor tale ?

In dimineața acestei zile 
am plecat. 
Am plecat, 
poate să îmblînzesc vînturile, 
să adun alge 
(pentru rocnia mea de mireasă 
Am plecat, 
poate să-mi răcesc sărutările 
în palatele tale de gheață, 
să-mi schimb culoarea ochilor 
ți să-mi împletesc în păr cireșe. 
Dar cînd am ajuns, 
în gene mi-a crescut o pădure de argint, 
ior tu, te-ai transformat într-un cerb...

Românie
Glasuri de fluiere 

făcute din tot atîtea inimi, 
pe drumuri de poveste 

dau cerului ocol 
cu numele tău, Românie 

Lumina ta se vede de departe 
pe Argeș, pe Dunăre, 
pe boita tricoloră, 
întineresc bătrînii 

și-ți caută în cufere taina 

de-altădată, 
ți oamenii păstrind iubirii 

sărbătoare 

împărtășesc destinul 

dorul ți liniștea ți-avîntul 
cu pîine ți sare.

CONSTANTIN BĂDIȚA 
Liceul industrial de construcfii- 

Craiova

Ilustrațiile din acest nu
măr sânt executate de ele
va MARIANA. ȘOVĂREL 
de la Liceul nr. 2 Giurgiu.
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TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU 

a tăiat panglica 
inaugurală a noului pod
românesc de peste Dunăre

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, a primit din partea tovarășu
lui KIM IR SEN, secretar general al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, următoarea telegramă :

în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din 
Coreea și al meu personal vă adresez Dumneavoastră și prin 
Dumneavoastră Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, tuturor comuniștilor și poporului român, mulțumiri 
profunde pentru felicitările călduroase și salutul tovărășesc 
adresat celui de-al V-lea Congres al Partidului nostru, pre
cum și ou ocazia realegerii mele la Congres in funcția de 
secretar general al Comitetului Central.

Felicitările partidului Dumneavoastră au constituit un 
imbold insuflețitor pentru poporul nostru, care a făcut bi
lanțul succeselor sale strălucite, obținute în perioada tre
cută în revistă și care este ferm hotărit să înfăptuiască cu 
succes noile sarcini trasate de Congres.

Fiind convins că relațiile frățești de prietenie și colabo
rare statornicite între partidele noastre se vor întări șî dez
volta tot mai mult și în viitor, pe baza principiilor marxism- 
leninismului și internaționalismului proletar, in lupta co
mună pentru socialism și comunism împotriva imperialis
mului, în frunte cu imperialismul american, urez din inimă 
ca poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Ro
mân, să obțină noi succese în lupta pentru edificarea so

(Urmare dm pag.

tru pietoni de pe ambele fe
luri ale podului.

Noul pod rutier are cinci 
deschideri (trei de cite 160 
metri și două de cite 120 me
tri), iar viaductele au deschi
deri de pînă la 50 metri. Ele 
dau posibilitatea desfășurării 
în bune condițiuni a naviga
ția tuturor tipurilor de nave 
fluviale și totodată scurgerii 
sloiurilor de gheață în tim
pul iernii.

Dacă s-ar fi lucrat cu oțel 
obișnuit, ar fi fost nevoie de 
o cantitate aproape dublă (cir
ca 9 000 tone) față de circa 
5 400 tone cit s-a consumat 
din noul tip de oțel de înaltă 
rezistență. In același timp, s-a 
înlocuit tradiționala nituire 
cu sudura specială a ansam- 
blelor și subansamblelor me
talice, care s-a executat pe o 
lungime de peste 200 000 me
tri. La executarea acestei deo
sebit de importante lucrări 
speciale, au fost antrenați su
dori de înaltă calificare de la 

uzinele „23 August" și „Grivi- 
ța Roșie" din București, „Pro
gresul" din Brăila, Șantierele 
navale din Galați și altele.

Proiectanții și constructorii 
marelui pod. transdanubian au 
avut de rezolvat în premieră 
și alte probleme tehnice, prin
tre care găsirea celei mai bune 
soluții de fundâre (pile funda
te pe coloane de beton cu dia- 
metre de 2—3 metri, bătute la 
o adincime de pînă la 47 me
tri sub albia' fluviului), reali
zarea de grinzi uriașe de be
ton armat în greutate de 150 
tone, asamblarea la sol a ta- 
blierului metalic, transporta
rea, lansarea la apă și ridica
rea la cota finală a tronsoa
nelor metalice în greutate de 
pînă la 600 tone fiecare.

Probele de rezistență, făcu
te timp de mai multe zile la 
sfîrșitul lunii noiembrie 1970, 
au atestat calitatea remarca
bilă a acestei importante rea
lizări a științei și tehnicii ro
mânești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid 

și de stat, împreună cu repre
zentanții organelor locale de 
partid și de stat din județele 
Constanța și Ialomița, cu in
gineri și specialiști care au 
condus și coordonat lucrările 
pe marele șantier al podului, 
urcă pe puntea motonavei 
„Muntenia".

De la prora vasului, podul 
se oferă privirii, în întreaga-i 
desfășurare, ca un imens arc 
boltit deasupra fluviului. La 
bordul motonavei, între secre
tarul general al partidului și 
specialiști are loc un schimb 
de opinii privind mai ampla 
folosire a Dunării ca mijloc de 
comunicație în transportul 
mărfurilor și călătorilor. Este 
relevată necesitatea extinde
rii și modernizării unor por
turi dunărene, cum sînt Giur
giu. Călărași. Oltenița paralel 
cu amplasarea în zonele afe
rente a unor întreprinderi in
dustriale a căror aprovizionare 
cu materii prime ar fi facilitată 
în mod deosebit de tansportul, 
lesnicios și ieftin, pe apă.

Prezența la festivitatea inau

gurală a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, întîlnirea cu cei ce 
au înălțat grandioasa cons
trucție, intrată la sfirșit de 
perioadă cincinală în patri
moniul de valor; al patriei so
cialiste, precum și cu specia
liști și cu cadre din activul de 
partid și de stat din județele 
Ialomița și Constanța au cons
tituit un nou prilej de discu
ții privind valorificarea supe
rioară a bazinului românesc 
al Dunării. în perspectiva ma
rilor sarcini ce ne stau în fa
ță pentru a face să propășeas- 
că tot mai mult România so
cialistă.

ION MARGINEANU
NICOLAE POPESCU- 

BOGDANEȘTI

Fotografii : ANGHEL PASAT 
și ION DUMITRU.

*
După inaugurare, noul pod 

a fost deschis circulației ru
tiere

cialistă și prosperitatea țării.
Alteța Sa prințul Shahpoor 

Mahmood Reza Pahlavi, fra
tele Șahinșahului Iranului, 
care a făcut o vizită în țara 
noastră la invitația ministru
lui industriei miniere și geo
logiei, a părăsit marți dimi
neața Capitala, îndreptîndu-se 
spre patrie.

La 22 decembrie, a avut 
loc, la Ministerul Afacerilor 
Externe, solemnitatea semnă
rii Planului de colaborare 
culturală și științifică între 
Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată 
Germană, pe anii 1971—1972.

Planul cuprinde schimburi 
de delegații în domeniul știin
ței și învățămîntului, artei și 
culturii, prese., radiotelevi- 
ziunii, cinematografiei, spor
tului și altor domenii. Sînt 
prevăzute, de asemenea, par
ticipări ale cadrelor didactice 
și studenților la cursurile de 
vară de limbă și literatură

A luat sfirșit 

Consfătuirea pe țară 
a legumicultorilor

Marți a luat sfirșit Consfă
tuirea pe țară a legumicultori
lor. în cele două zile, at au 
durat lucrările. participanții 
au dezbătut cele mai impor
tante și actuale probleme ale 
producției și valorificării legu
melor, rezultatele dobindite în 
acest an. precum și sarcinile 
pentru asigurarea în 1971 a 
unor producții sporite, menite 
să satisfacă cerințele popu
lației și ale industriei de con
serve. Pe baza experienței do
bindite de unele unități agri
cole cooperatiste și de stat, a 
propunerilor făcute în cadrul 
dezbaterilor, consfătuirea a 
adoptat un program de îmbu
nătățire a organizării și valo
rificării producției de legume. 
Prin aplicarea acestui pro
gram și folosire^ eficientă a 
bazei tehnico-materiale. mult 
dezvoltate comparativ cu anii 
precedenți. se scontează ob
ținerea unei producții cu 50 
la sută mai mare deeît cea 
realizată in acest an. Se cre
ează. de asemenea, condiții ca 
legumicultura să aducă veni
turi mai mari unităților agri
cole, lucrătorilor din acest 

română, respectiv de limbă și 
literatură germană, care au 
loc în fiecare an în cele două 
țări, precum și schimburi în
tre instituțiile de învățămînt 
superior din Republica Socia
listă România și Republica 
Democrată Germană. Docu
mentul mai consemnează 
turnee ale unor formații ar
tistice și colective teatrale, 
organizarea de expoziții și di
verse alte manifestări cultu
rale.

Cu prilejul celei de-a 10-a 
aniversări a Frontuluj Națio- [ 
na! de Eliberare din Vietna
mul de Sud. ambasadorul a- I 
ceste- țări la București. Ngu- i 
yen Duc Van. a organizat 
marți seara la Clubul corpu
lui diplomatic o ga’ă de f:lme. i

Asistența a vizionat filme 
documentare cuprinzind mo- J 
mer.te din lupta poporului sud- 
vietnamez pentru eliberare și 

nation ală.

setter de producție agricolă, 
în încheierea lucrărilor, a 

luat cuvintul tovarășul losif 
Banc, me—bru supleant a! Co
mitetului Executiv al C.C. al 
PC R . vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri.

Participant:: au adoptat o 
telegramă adresată Comitetu
lui Centra! al Partidului Co
munist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Unitățile economice din sec
torul 5 al municipiului Bucu
rești au realizat ia 21 decem
brie sarcinile de plan revenite 
pe anul 1970. Potrivit calcule
lor preliminare, există con
diții optime pentru ca pină ja 
sfîrșitul anului, industria de pe 
teritoriul acestui sector al Ca
pitalei să realizeze suplimen
tar peste 200 milioane lei la 
producția globală și 240 mi
lioane lei la producția marfă.

Ar-.unțlnd acest nou succes. 
Biroul Comitetului de partid 
al sectorului 5 — municipiul 
București a adresat o telegra
mă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

CRONICA
Marți dimineața, tovară

șul Ion Iliescu, prim-secre- 
tar al Comitetului Central 
al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, a 
primit pe Michel Jouet. se
cretar general al F.M.T.D., 
membru al biroului națio
nal al Mișcării Tineretului 
Comunist Frapcez (M.J.C.F.) 
și soția sa Silvie Jouet, co
respondentă a ziarului 
L'Humanită la Budapesta, 
care la invitația C.C. al 
U.T.C. efectuează o vizită 
în țara noastră. în cursul 
întrevederii a avut loc o 
informare reciprocă asupra 
preocupărilor, obiectivelor 
și activității desfășurate de

Ședința de constituire a Comisiei 
de cercetare științifică 

din învățămintul superior
în prezența tovarășului 

Leonte Răutu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
marți a avut loc ședința' de 
constituire a Comisiei de cer
cetare științifică din învăță
mintul superior.

Comisia — din care fac par
te academicieni, rectori, pro
fesori universitari — a anali
zat activitatea, de cercetare 
desfășurată în ultimii 4 ani, 
proiectil! pros-'amului de cer
cetare pe perirÂda 1971—19110, 
precum și utjefe măsuri de 
îmbunătățire â eficienței mun
cii științifice?-„

Cu acest prilej, președintele 
Comisiei de cercetare științi
fică. ministru] Mircea Maltța, 
a subliniat ponderea învă-ă- 
mîntului superio- românesc in 
ansamblul cercetării științifi

Premiile decernate de Comitetul
de conducere al Uniunii Compozitorilor 

pentru lucrări muzicale și de muzicologie
pe anul 1969

Comitetul de conducere al 
Uniunii Compozitorilor a de
cernat următoarele premii pen
tru lucrări muzicale și de mu
zicologie pe anul 1969 :

Lucrări simfonice mari: Mi
hail Andricu — Simfonia a X-a.

Lucrări simfonice de propor
ții mai mici : Corneliu Dan 
Georgescu — „Alb-negru“.

Lucrări vocal-simfonice : Si
gismund Toduță — oratoriul 
„Miorița" (pe versuri populare).

Lucrări de operă și balet : 
Gheorghe Dumitrescu — Ope
ra „Decebal" (libret propriu) și 
Li Viu Glodeanu — opera radio
fonică „Zamolxe" (libret după 
Lucian Blaga).

Lucrări simfonice-camerale : 
Theodor Grigoriu — „Elegia 
pontica" (pă versuri de Ovidiu).

Muzică de cameră : Nicolae 
Cotnan — 6 lieduri (pe versuri 
de Sapho. Michelangelo, Sand
burg șj Mariana Dumitrescu).

Lucrări corale : Anton Zenian 
— Suită pentru cor mixt (pe 
versuri populare).

Cîntece pentru copii : Doru 
Popovici — „Țara" (pe versuri 
de Maria Banuș).

Ctntece de masă : Doru Po

U. T. C.
U.T.C. și respectiv M.J.C.F. 
în rjndul tineretului și a 
participării tinerei generații 
la viața politică, economică 
și socială, exprimîndu-se 
dorința de a dezvolta în 
continuare legăturile de so
lidaritate. prietenie și co
laborare dintre U.T.C. și 
M.J.C.F. De asemenea, s-a 
realizat un util schimb de 
păreri asupra unor eveni
mente și fenomene actuale 
din mișcarea internațională 
de tineret, precum și asu
pra activității și obiectivelor 
F.M.T.D. întîlnirea s-a des
fășurat într-o atmosferă 
cordială, tovărășească.

ce din țara noastră, precum și 
vocația sa de slujire nemij
locită a dezvoltării economice 
și industriale. Vorbitorul a 
arătat că învățămintul supe
rior dispune astăzi de o largă 
rețea de cercetare : 17 insti
tute și 37 unități subordonate, 
pe lingă cele aproape 1 000 ca
tedre care dețin planuri de 
cercetare. El s-a referit apoi 
pe larg la temele concrete de 
cercetare înscrise în planul 
pe 1971. precum și în progra
mele naționale de perspectivă.

In încheiere, ministrul Mir
cea Malița a relevat că cerce
tările întreprinse de cadrele 
didactice continuă tradiția 
școlii științifice din țara noas
tră. abordînd cu competență 
subiecte din domeniile cele 
mai moderne ale științei.

povici — „României" (pe ver
suri de Mihai Eminescu).

Operetă -- Comedie muzica
lă : Radu Șerban — „Cafeaua 
cu lapte de adio" (textul de 
Aurel Storin).

Muzică ușoară — melodii de 
dans : George Grigoriu — 
„Neuitate" (pe versuri de An
gel Grigoriu și Romeo Iorgu- 
lescu).

Muzică ușoară - piese de es
tradă : Laurențiu Profeta — 
„Cîntece țigănești" (pe versuri 
de Miron Radu Paraschivescu).

Muzică ușoară — cîntece liri
ce : Vasile Veselovschi — „Co
piii din București" (pe versuri 
de Puiu Maximilian).

Muzică de fanfară i Dumitru 
F.remia — „Evocare", poem vo- 
cal-simfonic (textul de Valeriu 
Cîmpeanu)

Lucrări didactice, de folclor 
și critică muzicală : Gheorghe 
Ciobanu — „Lăutarii din Cle- 
jani" și Alfred Hoffman — Vo
lum de critici muzicale.

Lucrări de ■ estetică șl de 
popularizare : Dumitru Bughici 
— „Forme muzicale" și George 
Sbârceâ — „Mihail Jora".

n ambianța disciplinei SPORT •
(Urmare din pag. I)

greutățile în aprovizionarea cu 
materiale se adaugă altele cu 
aceeași încărcătură de subiec
tivitate. Este vorba de randa
mentul scăzut al muncitorilor, 
de productivitatea nesatisfăcă
toare, indicatori evident dimi
nuați de marea fluctuație a 
forței de muncă pe care a în
registrat-o uzina în acest an. 
în numai 11 luni au plecat din 
uzină 1.300 de salariați și tot 
atît s-au angajat. Situația ne 
îndeamnă și ea la un calcul 
sugestiv.

— După cite zile de la anga
jare. noii salariați se integrea
ză în producție ?

— Majoritatea au nevoie de 
cel puțin o săptămînă pentru 
a-și găsi „locul", pentru a se 
acomoda cu ritmul de muncă
— ne precizează tovarășul in
giner șef N. Vineș.

Să considerăm doar cite două 
zile pierdute de fiecare nou 
salariat după angajare și tot 
vom avea în față imaginea im
presionantă și ilustrativă a 
peste 20 000 ore-om, risipite 
în acest an, timp în care s-ar 
fi putut realiza o bună parte 
din utilajele ce vor fi trecute 
în bilanțul anual la capitolul 
„restanțe".

„Da, ni se spune la conduce
rea uzinei, ne dăm seama că 
fluctuația forței de muncă este 
o frînă în activitatea noastră 
dar nu putem face mare lucru 
în stoparea ei". Și ni se fac cu
noscute motivele instabilității 
tinerilor — pentru că ei con
stituie majoritatea plimbăreți
lor și organizația U.T.C. trebuie 
să-și spună cuvintul în acuta 
problemă a educării .acestora în 
spiritul muncii și răspunderii
— care se angajează, se califică, 
apoi își caută o întreprindere 
mai mică unde se lucrează mai 
ușor. Acceptînd-o astfel ca pe 
o fatalitate, conducerea uzinei 
a dezarmat în fața fluctuației, 
a argumentelor care o susțin

— Ce credeți că am putea 
face ? sîntem întrebați la rîndui 
nostru Dar nu ni se așteaptă 
răspunsul pentru că toată lumea 
e convinsă aici, că nu se poate 
face mai nimic și că e nevoie 

de o lege specială pe această 
linie.

— Cîți muncitori dintre cei 
pe care cartea de muncă ti re- 
oomandă ca „vîntură lumea", 
ați angajat în uzină ?

— N-avem o situație concre
tă dar știm precis — ne asigură 
șeful serviciului personal — că 
am angajat și dintre aceia care 
înainte de a bate Ia ușa noas
tră mai „staționaseră" în alte 
10—15 întreprinderi, pentru ca 
după două-trei luni de la an
gajare să ne revedem din nou 
cu ei, de data aceasta cerîn- 
du-ne să le desfacem contrac
tul.

Cine a obligat Uzina „Pro
gresul" să angajeze în rîndui 
colectivului său, oameni certați 
cu disciplina, lipsiți de obișnu
ința muncii și a răspunderii, 
care de la prima veaere nu 
prezintă nici o garanție a serio
zității lor ? Ni s-a răspuns că 
angajarea fără discernămînt 
este dictată de lipsa forței de 
muncă Dar în același timp, 
maiștrii, șefii de secții susțin 
pe bună dreptate că astfel de 
salariați mai mult perturbează 
procesul de producție deeît îl 
vitalizează. Concluzia discu
ției noastre cu specialiștii uzi
nei, cu muncitorii de bază, cu 
conducătorii direcți ai activită
ții din sectoare a fost aceea că 
in Uzina „Progresii!*, Legea 
organizării și disciplinei mun
cii, clară și răspicată în preve
derile ei, nu se folosește în su
ficiență măsură ca un instru
ment eficient în întronarea unei 
atmosfere de muncă serioasă, 
în toate compartimentele și 
schimburile de producție, a răs
punderii totale a angajaților de 
pe toate posturile, pentru înde
plinirea fără rabaturi a sarci
nilor lor. Și obligativitatea 
aplicării fără menajamente a 
legislației, revine în exclusivi
tate conducerii uzinei.

Desigur, nerealizarea unor 
indicatori atît de importanți 
cum sînt producția globală și 
marfă se răsfrînge cu implica
ții majore asupra activității în 
continuare a uzinei. Cu toate 
acestea însă pentru a diminua 
influența restanțelor din acest 
an asupra planului pe 1971 s-au

sculelor. Centrala 
pentru utilaje și 
de mașini—Bucu-

pînă 
unde 
cele

Inoercat și reușit în acest sens 
o serie de acțiuni tehnice șl de 
organizare, notabile.

— Au fost încheiate pînă 
acum peste 85 la sută din con
tractele cu beneficiarii noștri 
— ne spune tovarășul inginer 
șef C. Spiridon, întreaga pro
ducție a trimestrului întîi este 
acoperită cu documentație. A- 
proape 90 la sută din comen
zile pe același trimestru au și 
fost lansate în fabricație, sec
toarele calde asigurîndu-și ast
fel încă de pe acuma un deca
laj de circa o lună și jumătate 
față de secțiile de uzinare. In 
paralel, întreaga tehnologie de 
fabricație a fost revizuită și 
îmbunătățită, asigurîndu-se o 
economie de 200 000 ore în tri
mestrul întîi și peste 400 tone 
metal pe întregul an 1971.

O singură incertitudine mal 
umbrește, după cum ni se spu
ne aici, pregătirile uzinei în 
vederea asigurării condițiilor 
optime pentru îndeplinirea sar
cinilor sporite pe anul viitor t 
asigurarea 
industrială 
construcții 
rești n-a comunicat nici 
Ia această dată uzinei, 
trebuie să-și comande 
19 000 bucăți scule de care are 
nevoie în trimestrul întîi, în- 
călcîndu-și și neglijîndu-și atri
buțiile. obligațiile sale față de 
unitățile din subordine. Condu
cerea M.I C.M. nu trebuie să 
tolereze lipsa de operativitate 
și solicitudine a centralei res
pective față de nevoile strin
gente ale uzinelor.

Temeinice, inspirate, deta
liate, măsurile stabilite și deja 
în faza de aplicare, vor garan
ta un bun demaraj în producția 
anului viitor. Dar conducerea 
uzinei trebuie să ia în conside
rare faptul că întreg ansamblul 
de măsuri nu vor avea totuși 
eficiența optimă, nu vor supri
ma inadvertențele din ritmul 
de muncă semnalate pe par
cursul acestui an dacă ele nu 
vor fi grefate pe fondul unei 
discipline serioase, a folosirii 
gospodărești a fiecărui minut 
din programul de muncă, a uti
lizării la capacitatea maximă a 
utilajelor.

Deschiderea taberei
la Săcele

celor 60 de cadre didactice exi
stente aici. Programul de des
tindere și recreere are ca prin
cipal punct de atracție excur
siile zilnice. Nu numai drume
ții in munți la cabane și con
cursuri de orientare turistică 
ci și deplasarea la Brașov și 
Poiana Brașov cu cele 4 auto
care puse la dispoziție. în mij
locul elevilor urmează să fie 
invitați sportivi de frunte, mae
ștri emeriți ai sportului, antre
nori emeriți ca Emilian Cris- 
tea, Lazăr Baroga. și Gh. Zîm- 
breșteanu. Deosebit de intere
sante se anunță demonstrațiile 
de culturism, concursul de judo, 
galele de filme sportive. în 
ultima zi de tabără, un carna
val, pregătit încă de pe acum, 
va consemna Încheierea unei 
părți din vacanța de iarnă, 
care s-a dovedit încă din pri
mele zile bogată și interesantă.

la Sirnea
șezări, situate în pasul Bran, 
au venit la Sirnea să participe 
la acest eveniment. Un specta
col în aer liber, cu participa
rea corului căminului cultural, 
recitatori, soliști vocali au tran
sformat prima seară a vacan
tei într-o adevărată sărbătoare, 
în încheiere, după ce schiorii 
din asociațiile sportive din Sir
nea și Fundata au făcut de
monstrații de schi în nocturnă 
retragerea cu torțe la căminul 
cultural a încheiat prima zi de 
vacanță a simenilor cu adevă
rat festivă.

ADINA VELEA

sportive de
Luni, într-o atmosferă spe

cifică începutului de vacanță, 
la Săcele-Brașov s-a deschis 
tabăra de instruire și odihnă 
organizată de C.C. al U.T.C. în 
prima serie au venit 700 de e- 
levi din licee sportive și școli 
profesionale, președinți ai aso
ciațiilor sportive școlare din 
toate județele țării. In cele 10 
zile de tabără, elevii, împârțiți 
în 22 de grupe, vor desfășura 
o Intensă activitatea sportivă : 
concursuri, excursii etc. Totul 
a fost pregătit pînă la ultimul 
amănunt. Un singur neajuns, 
care nu ține de... organizatori : 
lipsa zăpezii. Tocmai de aceea, 
activitățile au fost orientate 
spre sporturile de sală : volei, 
baschet, tenis de masă, șah. în 
tabără ființează și un cabinet 
metodic care coordonează in
struirea elevilor privind orga
nizarea în școlile lor a sportu
lui de masă, sub îndrumarea

Vacantă5

în județul Brașov la Sirnea, 
sat turistic de sub muntele 
Piatra Craiului, începerea va
canței a prilejuit festivități cu 
totul inedite. Pe dealul din a- 
propiere, cei 150 de elevi ai 
școlii generale, împreună cu pă
rinții lor au amenajat o pîrtie* 
de schi electrificată ce coboară 
de pe unul din dealurile din 
apropiere, pînă în vatra satu
lui. Inaugurarea a coincis cu 
prima zi de vacanță cînd în sat 
s-au reîntors de la facultăți, 
licee și școli profesionale, flă
căii simenilor plecați la învă
țătură.

Toată suflarea* satului, prie
teni, rude și vecini din alte a-

Primele zile ale vacanței șco
lare au coincis cu cea mai im
portantă competiție rezervată 
tinerilor scrimeri — „Cupa 
Speranțelor". Șase echipe de 
fiecare „armă", calificate în 
urma unor faze zonale, s-au 
prezentat pe planșele de la 
Floreasca II pentru disputarea 
mult rivnitului trofeu care a- 
vea să desemneze pe cea mai 
bună echipă reprezentativă de 
oraș. Din cei aproape 100 de 
concurenți gata de start, au in
trat mai întîi în focul întrecerii 
floretiștii și sabrerii. Emoțiile 
firești vîrstei într-un concurs 
de amploarea acestuia, n-au dus 
însă și la surprize. Astfel, pri
ma echipă a Bucureștiului și 
cele care au reprezentat ora
șele Oradea, Satu Mare, Timi
șoara, avînd în componența lor 
pe majoritatea trăgătorilor lo
tului de tineret și-au disputat 
cu ardoare șansele reușind ac
țiuni tactice bine gîndite, faze 
de arme „curate", și procedee 

tehnice bine puse la punct. Pe 
primul loc s-a situat echipa 
București A, avind in compo
nența ei pe aspiranții la titu
larizare în reprezentativa de ti
neret pentru mondialele de la 
Chicago, din aprilie 1971). C. 
Dinu și G. Ursovici, cărora Ii 
s-au adăugat AI. Ionescu și L. 
Meleca. Am mai remarcat, de 
asemenea, pe timișorenii Por- 
dea, Heln și stingaciul Crișan,

„Cupa 
speranțelor" 

pe orădenii Hetz și Ruff pre
cum și pe sătmărenii Aniculă- 
esei și Moisc.

Ea sabie, se pare că succesul 
va surîde tot unei echipe din 
București. Reprezentativa A, a- 
vînd în componența ei pe C. 
Marin, G. Mocanu, E. Oancea 
și S. Crișu (de fapt echipa 
„Viitorul" București) elevi ai 

profesorului L. Glișcă conduce 
neînvinsă în clasament și nu se 
împacă cu ideea că va putea 
pierde ultimul meci în fața e- 
chipei din Oradea, o formație 
oarecum modestă.

Pe locul secund, formația 
Brașovului cu două individua
lități : A. Creițaru și D. Iliescu, 
a cedat mai ușor deeît arată 
scorul (5:4), formației Capita
lei. Deci, la jumătatea concur
sului. putem spune că tinerii 
prezenți pe planșe au fost la 
înălțimea exigențelor specialiș
tilor, și-au apărat în mod co
rect șansele, au oferit asalturi 
frumoase de ridicat nivel teh
nic, mulțumind prin comporta
rea lor pe cei care se ocupă 
zi de zi de pregătirea sportivă 
a acestora — antrenorii.

Astăzi și mîine, vor intra în 
concurs floretistele și spadasi
nii. Sperăm că și aceștia vor 
fi la înălțimea celor care au 
încheiat, ieri, concursul.

S. SPIREA
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NEW YORK 22 (Agerpres). — 
Ambasadorii Franței, Marii Bri- 
anii, U.R.S.S. și S.U.A. la Na- 
iunile Unite, au avut luni o 
louă întrevedere în problema O- 
ientului Apropiat, la care au dis- 
■utat posibilitățile reluării misiu
ni reprezentantului special al 
ecretarului general al O.N.U., 
Junnar Jarring. Această reuniu- 
îe — a 50-a de Ia începerea 
convorbirilor celor patru amba- . 
adori pentru studierea căilor de 
oluționare a conflictului arabo- 
sraelian in baza rezoluției Con- 
iliului de Securitate din 22 no- 
embrie 1967 — s-a ținut la re
prezentanța Uniunii 
J.N.U.

Viitoarea întâlnire va avea loc 
a 6 ianuarie 1971.

Sovietice la

*

Dezvoltarea relațiilor României 
cu țările socialiste

Protocol româno-sovietic
MOSCOVA 22 — Corespon

dentul Agerpres, Laurențiu 
Duță, transmite : în zilele de 
21iși 22 decembrie 1970, a avut 
loc la Moscova sesiunea a pa
tra a Comisiei interguverna- 
mentale româno-sovietice de 
colaborare economică.

La sesiune, părțile au ana
lizat modul în care organele 
competente din cele două țări 
și grupele mixte de lucru, con
stituite în cadrul Comisiei in- 
terguvernamentăle, au adus 
la îndeplinire sarcinile con
venite între cele două părți în 
perioada anterioară. Ele con
stată eu satisfacție că în acti
vitatea de colaborare și coope
rare economică și tehnico- 
știintifică, precum și în schim
burile reciproce de mărfuri 
dintre Republica Socialistă

Acord comercial cu R. D. Germană
BERLIN 22 — Coresponden

tul Agerpres, Ștefan Deju, trans
mite : în urma tratativelor, care 
au decurs într-o atmosferă de 
prietenie și deplină înțelegere re
ciprocă, la 22 decembrie a.c. au 
fost semnate la Berlin acordul 
privind schimbul de mărfuri 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Democrată 
Germană pe perioada 1971—1975 
și protocolul comercial dintre ce
le două țări pe anul 1971.

Volumul schimburilor comer
ciale dintre cele două țări în pe
rioada 1971—1975 va crește cu 
70 Ia sută în comparație cu pe
rioada 1966—1970. Pentru anul 
1971, se prevăd livrări reciproce 
de mărfuri care depășesc cu 13 
la sută prevederile protocolului 
comercial pe anul 1970.

în următorii cinci ani, potrivit 
acordului încheiat. România va 
exporta în R.D. Germană insta
lații de foraj și alte echipamente 
petroliere, utilaj energetic, ma- 
șini-unelte, buldozere, mijloace 
do transport auto, vagoane de 
marfă, rulmenți, produse electro
tehnice, de mecanică fină, pro-

duse optice, produse ale indus
triei chimice, produse ale in
dustriei lemnului, fructe și legu
me proaspete și prelucrate, di
verse bunuri de larg consum, etc. 
R.D. Germană va livra mașini- 
unelte, utilaje de ridicat și trans
portat, mașini și instalații pen
tru industria metalurgică, texti
lă, alimentară și poligrafică, uti
laj minier, produse de mecanică 
fină și optică, vagoane de călă
tori, nave de pescuit și de trans
portat, armături, rulmenți, pro
duse chimice, îngrășăminte pota- 
sice, material fotochimic, diverse 
produse de larg consum etc. A- 
cordul prevede, de asemenea, 
schimburi reciproce importante 
de produse siderurgice. Totodată, 
el reflectă extinderea acțiunilor 
de cooperare industrială în do
meniul mecanicii fine și opticii, 
al mașinilor-unelte etc.

Documentele au fost semnate 
de Comei Burtică, ministrul co
merțului exterior al României, și 
Horst, Solie, ministrul pentru 
problemele economice externe al 
R.D.G.

România și Uniunea Republi
cilor Sovietice Socialiste s-au 
obținut noi realizări. în ve
derea dezvoltării în continua
re a acestei activități s-a con
venit asupra unor măsuri pen
tru finalizarea unor noi ac
țiuni de colaborare și coope
rare economică și tehnico- 
științifică de interes reciproc.

Totodată, s-a analizat sta
diul de pregătire a lucrărilor 
privind dezvoltarea schimbu
rilor comerciale româno-sovie
tice pe anul 1971 și pe perioa
da 1971—1975. s’.abilindu-se 
măsuri pentru lărgirea în con
tinuare a livrărilor reciproce 
de mărfuri dintre Republica 
Socialistă România și Uniunea 
Sovietică.

Protocolul încheiat cu acest 
prilej a fost semnat, din par
tea română, de Gheorghe Ra
dulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, iar din.. 
partea sovietică de M. A. Le- 
seciko. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.

• GUVERNUL URUGUA
YAN a decretat luni o am
nistie parțială a deținuților 
politici, in efortul de a re
duce climatul de tensiune 
politică ce se menține de 
mai multă vreme in țară, 
informează agenția Associa
ted Press. Vor fi amnistiați, 
in baza decretului amintit, 
toți acei deținuți politici 
care au fost încarcerați in 
taberele militare in baza 
așa-numitor ..măsuri promp
te de securitate", adoptate 
în iunie 1968, șt care au e- 
chivalat cu instituirea stării 
de urgentă. Persoanele a- 
restate după adoptarea aces
tor măsuri, in majoritatea 
lor lideri sindicali, au fost 
deținute fără o botârirc ju
decătorească prealabilă.

Nu vor beneficia de apli
carea acestui decret deținu
ți! politici împotriva cărora 
s-au 
către 
Printre 
număr 
de membri
de guerilă urbană, cunoscu
tă sub denumirea de -Ta- 
pamaros1*.

Decretul privind aminis- 
tierea deținuților politici a 
fost precedat de o largă 
campanie națională virind 
anularea așa-numitelor „mă
suri prompte de securitate*.

pronunfat verdicte dc 
diversele tribunale, 

aceștia se află un 
de aproximativ 200 

ai organizației

ANIVERSAREA CREĂRII ARMATEI
POPULARE VIETNAMEZE Șl A 

ZILEI REZISTENTEI NAȚIONALE

Adunarea de la Hanoi
La Hanoi a avut loc o adunare organizată de Comitetul 

Central al Frontului Patriei din Vietnam, Ministerul Apă; 
rării Naționale al R. D. Vietnam și de Comitetul din Hanoi 
al Frontului pentru a sărbători cea de-a 25-a aniversare a 
creării Armatei Populare Vietnameze și cea de-a 24-a ani
versare a Zilei rezistentei naționale, informează agenția 
V.N.A.

naționale, informează agenția

pregătiri pentru națio
Președintele Republicii 

Chile, Salvador Allende, a 
semnat luni proiectul de 
reformă constituțională ca
re va permite naționaliza
rea marilor bogății cupri
fere ale țării. Cu același 
prilej, șeful statului chi
lian a semnat și decretele 
privind constituirea „Se
cretariatului general al ti
neretului" și a „Consiliului 
național al muncitorilor 
rurali".

Evenimentul a fost marcat 
printr-o măre întrunire publică, 
organizată în Piața Constituției 
din fața palatului prezidențial 
„La Moneda", de la balconul că- 
rtiia președintele s-a adresat par- 
tâcipanților la miting.

Relevînd importanța cardinală 
pe oare o are pentru Chile na
ționalizarea cuprului, Allende a 
chemat Congresul să adopte fără 
întîrziere proiectul de reformă 
constituțională „pentru ca țara 
să poată deveni stăpîna zăcămin
telor sale de bază", iar „cuprul 
să fie al chilienilor". Naționaliza
rea integrală a companiilor cu
prifere străine, a subliniat pre
ședintele Allende, va aduce po
porului chilian independența e- 
conomică ; actul naționalizării va 
furniza statului chilian un venit 
de 70 milioane dolari anual. Nu 
vom uita, a spus vorbitorul, că, 
începind din anul 1930 marile 
companii exploatatoare ale cu
prului nostru au realizat profituri 
evaluate la 3 700 milioane dolari, 
respectiv 40 la sută din bogă
ția totală a țării. Salvador Allende 
a precizat, totodată, că „vor fi a- 
cordate indemnizații" societăților 
afectate prin naționalizarea cu
prului. „Plata compensațiilor se 
va face în decurs de 30 de ani, 
cu o dobîndă anuală de 3 Ia su
tă, la plafonul stabilit inițial. In-

demnizațiile vor fi, însă, suspen
date dacă companiile în cauză șe 
vor opune naționalizării-1. Pre
ședintele a declarat apoi că „Re
publica Chile este pregătită să 
semneze contracte de vînzări de 
cupru cu toate țările din Euro
pa și cu Statele Unite, pe un ter
men de 15—20 ani".

Referiridu-se la decretul de 
constituire a „Secretariatului ge
neral al tineretului", vorbitorul a 
declarat că el urmărește „o spo
rire a activității politice a tine
retului" în vederea atragerii a- 
cestuia la îndeplinirea marilor 
sarcini privind aplicarea progra
mului de transformări preconi
zat de „Unitatea populară". în 
ceea ce privește crearea „Consi
liului național al muncitorilor ru
rali", ea izvorăște din necesita
tea de a se face auzit „cuvîntul 
țăranilor la adoptarea deciziilor 
guvernamentale privind agricul
tura".

în prezidiul adunării erau pre- 
zenți Fam Van Dong, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. D. Vietnam, 
generalul Vo Nguyen 
membru al Biroului Politic, 
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul apărării 
ționale al R. D. Vietnam, alți 
conducători de partid și de stat

După cuvintaî de deschidere 
rostit de premierul Fam Van 
Dong a hiat cuvîntul generalul 
Vo Nguyen Giap, care, amintind 
victoriile obținute de armata 
populară vietnameză în cei 26 
de ani de existență, a spus : „Po
porul nostru iubește fierbinte 
pacea. Dorim numai să desăvîr- 
șim independența țării noastre și 
să asigurăm fericirea poporului 
nostru, dar imperialismul S.U.A. 
a săvîrșit o agresiune împotriva 
țării noastre și poporul nostru 
s-a ridicat botărit într-un război 
de rezistență. Aceasta este calea 
supraviețuirii naționale".

Arătînd că S.U.A au între
prins recent noi acte de război 
împotriva R. D. Vietnam și lan
sează repetate amenințări la a- 
dresa poporului vietnamez, vor
bitorul a spus că aceasta demon
strează eșecul politicii de „viet- 
namizare" a războiului și înfrîn- 
gerile suferite în celelalte țări ale 
Indochinei. Subliniind că R. D. 
Vietnam este un stat indepen
dent și suveran, Vo Nguyen Giap 
a arătat că orice încălcare a spa
țiului aerian, apelor sau terito
riului acestei țări va fi pedepsi
tă de forțele armate și poporul 
R. D. Vietnam. „Avem dreptul 
să distrugem și sîntem hotăriți 
să distrugem orice inamic care

Giap, 
vi-

na-

va invada țara noastră*, a adău
gat el.

în cuvintarea sa. 5 o Nguyen 
Giap a relevat, de asemenea, ho
tărirea R. D. Vietnam de a spri
jini lupta noporuhii din Vietna
mul de sud. subliniind, totodată, 
voința conmatrioții x dm sud de 
a elibera Sudul ți ce a apăra 
Nordul, de a nu tolera nici o ac
țiune împotriva fraților lor din 
Nord.

Referindu-se la lucrările Con
ferinței de la Paris în problema 
Vietnamului, Vo Ngnyen Giap 
a spus: 
mexican 
rai să 
problema 
buie să 
actelor de 
Vietnam, să pună capăt politicii 
de „vietnamizare a războiului*, 
să-și retragă total și necondițio
nat trupele din Vietnamul de 
sud, lăsind populația de aici să-și 
reglementeze singură treburile 
interne*.

-Dacă guvernul 
dorește cu 
reglementeze pașnic 
vietnameză, 
pună capăt 
război împotriva R.D.

a- 
adevă-

el se
ta turor

• ÎNTR-UN INTERVIU a- 
cordat postului de radio 
B.B.C., fostul ministru bri
tanic al apărării, Denis Hea
ley, și-a exprimat îngrijo
rarea in legătură cu inten
ția guvernului < 
de a livra arme 
rasist din R.S.A. 
nea acțiune, a 
Healey, ar putea 
dezintegrarea

conservator 
regimului 

O aseme- 
apreciat 

duce la 
____ __ Common- 

wealthului, întrucît foarte 
multe țări africane au' de
clarat fără echivoc că vor 
părăsi această comunitate 
in momentul în care Anglia 
va relua vînzările de arme 
către R.S.A.

Healey a avertizat guver
nul condus de premierul 
Heath că o destrămare a 
Commonwealthului va avea 
grave repercusiuni asupra 
comerțului exterior al Ma
rii Britanii.

FRAN7A. — Aspect de la o demonstrație care a avut loc re
cent la Paris în sprijinul tinerilor basci judecați la Burgos

Brazilia: Guvernul refuză elibe
rarea a 19 din cei 70 de deținuți

RIO DE JANEIRO 22 (Ager
pres). — Guvernul brazilian a a- 
nunțat că refuză să elibereze 19 
din deținuții politici ale căror 
nume figurează pe lista de 70 
deținuți întocmită de răpitorii 
ambasadorului elvețian Giovanni 
Enrico Bucher. Guvernul a res
pins cererea de publicare a unui 
manifest al organizației care a 
pus la cale răpirea diplomatului 
elvețian. Comunicatul mențio
nează, totodată, că autoritățile 
au încheiat pregătirile pentru ca 
51 dintre deținuții politici a că
ror eliberare este solicitată să 
părăsească țara.

Agențiile de presă informea
ză, de asemenea, că poliția a a- 
restat pe șeful biroului agenției 
France Presse de Ia Rio de Ja
neiro, Francois Pelou, acuzîndu-1

a S
de „colaborare cu răpitorii" lui 
Bucher. După cum transmite a- 
genția U.P.I., Pelou s-ar fi în
tâlnit cu aceștia și ar fi primit 
duminică o listă cu numele de- 
ținuților a căror eliberare este 
solicitată, fără să o prezinte au
torităților braziliene. Potrivit a- 
firmațiilor unei oficialități, ziaris
tul francez va fi „judecat în con
formitate cu legile braziliene".

Din Berna, se transmite că 
guvernul elvețian ar fi dat ins
trucțiuni emisarului său special 
la Rio de Janeiro, Max Feller, 
însărcinat să colaboreze cu auto
ritățile braziliene în rezolvarea 
favorabilă a cazului Bucher, 
să-și manifeste îngrijorarea față 
de respingerea parțială a condi
țiilor puse de răpitori pentru e- 
liberarea captivului.

„Dacă nu vom lua măsuri energic* ris
căm să pierdem controlul asupra unei 
părți considerabile a propriei noastre e- 
conomii". Concluz’a aceasta, veritabil 
semnal de alarmă figurează într-un raport 
asupra „activității capitalului străin* în
tocmit de un grup de deputați în oorla- 
mentul australian.

îngrijorarea care se manifestă în ceie 
mai diferite cercuri politice și economice 
australiene nu este ’psită de fundament, 
în ultimii ani, capitalurile britanice, ame
ricane și ve$‘-germone și-ou intensificat 
operațiunile ce „continentul cangurilor' a- 
caparind poziții din ce in ce mai puter
nice in economia austral lână. Forma cea 
mai frecventă es*e cumpărarea de socie
tăți australiene. In primăvona acestui an, 
premierul John Garton a rtebuit să in
tervină personal pentru a împiedica pre- 
luc-ea unei mari sociefttți australiene de 
asigurare de către un grup financiar bri
tanic. El a dispus ca participarea capita
lului străin la respectiva societate să nu 
treacă de 40 1a sută. Garton a putut face 
acest lucru deoarece capitala, unde își 
desfășura activitatea amintita f»rmâ de a- 
sigurări, este subordonată direct guvernu
lui federal. Dor în ce'e șase state ale fe
derației australiene nu există încă o lege 
care să îngrădecscă preluarea controlului

diferitelor societăți și întreprinderi de că
tre capitalul străin.

Ceea ce îi îngrijorează și îi supără pe 
australieni este nu numai faptul că se 
creează, în perspectivă, pericolul pierderii 
controlului asupra unor ramuri ale eco
nomiei naționale, ci și scoaterea din țară,

zi de zi, a unor mari profituri și dividende 
care iau drumul centrelor financiare străi
ne. Potrivit unor calcule estimative, relua
te de presa din Canberra, sumele ieșite în 
acest an sub forma de profituri și divi
dende se vor ridica la minimum 800 000 000 
dolari.

De cîtiva ani, dezbaterile în legătură cu 
pericolele generate de pătrunderea masi
vă a capitalului străin au devenit frecven-

le în cadrul diferitelor formațiuni politice. 
Necesitatea îngrădirii capitalului extern și 
a instituirii unui control legiferat asupra 
investițiilor străine este unul din punctele 
în care se constată un consens aproape 
total în parlament. Atît guvernul cit și o- 
poziția sînt de acord că trebuie acționat 
și observatorii scenei politice australiene 
gpreciază că o legislație de control asu
pra investițiilor străine va obține o majo
ritate absolută în parlament. Este semnifi
cativ pentru starea de spirit din Australia 
că însuși primul mitiistru, Garton, conside
rat un conservator, împărtășește păreri a- 
semănătoare sprijinind ceea ce el numește 
„măsurile pentru împiedicarea controlului 
străin asupra întreprinderilor australiene".

Tn prezent, comisiile de resort ale par
lamentului au trecut la elaborarea unui 
proiect de lege care, potrivit unor surse 
oficiale citate de presa australiană, va 
restrînge sensibil „capacitatea de mane
vră" a capitalului străin în acapararea so
cietăților australiene. Noua legislație va 
stabili cota de participare a capitalului 
străin la societățile australiene existente, 
la cel mult 40 la sută. Se va prevede, tot
odată, că nici o nouă întreprindere nu va 
putea fi înființată fără participarea capi
talului australian.

ANGUA. — Fostul președinte 
al Federației studenților so
cialiști din R. F. a Germa
niei S.D^. I, Rudi Dvtschke, 
împreună cu soția, după au
dierea în legătura cu cere
rea sa de a i se permite 
rom'ne rea in continue re in 
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Judecătorul Curții Supreme a S.U.A, John Harlan, a respins
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TREI
Un telex lapidar a dez

văluit o cutremurătoare 
întâmplare. La Quy Nhon, 
un orășel pierdut pe harța 
sud-vietnameză, una din 
acele așezări învăluite de 
anonimat, Nguyen Van 
Minh și-a pierdut viața. 
Nguyen este un elev care 
abia a împlinit 12 ani. 
Moartea i-a fost produsă 
de gloanțele unei arme. 
Autoritățile n-au putut să 
șteargă urmele crimei. Cel 
care i-a răpit viața micu
lui Nguyen a fost depistat 
— un militar din armata 
S.U.A. Firește, nimic nu-i 
putea justifica fapta. O 
știau și locuitorii orașului, 
după cum o știau și supe
riorii soldatului. Coman
damentul american a spe
rat, însă, să mușamalizeze 
afacerea. Despre asasin 
s-a comunicat că ar fi de
ținut sub acuzația de „u- 
cidere involuntară" — ca 
și cum ar fi vorba de o 
eroare de circulație, de 
un accident comis din 
cauză... vitezei. Indigna
rea a mai fost alimentată 
și de faptul că familiei lui 
Nguyen i s-au trimis 
„despăgubiri". Ofițerii a- 
mericani au întocmit, pro

• LA 22 DECEMBRIE s-a în
cheiat vizita in UJL&S. a de
legației de activiști ai Partidu- 
tui Comunist Român, condusă 
de tovarășul Constantin \ Iad. 
membru -upleanț al C.C. al 
P.C.R.. adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

Delegația a fost 
K. F. Katușev, secretar al C.C. 
al P. C. U. S. La întrevedere, 
care s-a desfășurat într-o atmos
feră de caldă prietenie, a parti
cipat. de asemenea, Teodor Ma
rinescu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Uniunea 
Sovietică.

Delegația a vizitat orașele 
Moscova, Harkov și Baku, unde 
a avut întrevederi cu reprezen
tanți ai organelor locale de 
partid.

primită de

• PREȘEDINTELE VECEI 
EXECUTIVE FEDERALE A 
R.S.F. Iugoslavia, Mitia Ribicici, 
l-a primit marți pe Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al României, care se 
află într-o vizită în Iugoslavia, 
în cadrul convorbirii ce a avut 
loc cu acest prilej, s-a evocat 
colaborarea economică dintre 
Iugoslavia și România și posibi
litățile de diversificare și dez
voltare a legăturilor bilaterale 
în acest domeniu.

UNEI

Judecătorul Curții Supreme a S.U.A., John Harlan, a respins 
cererea avocaților cunoscutei militante de culoare, Angela Da
vis, de a nu fi pusă in aplicare hotărirea Curții de Apel pri
vind extrădarea tinerei militante in statul California.

Poliția a transportat-o pe Angela Davis din închisoarea pentru 
femei din New York, unde a fost deținută de Ia 13 octombrie, 
intr-o direcție necunoscută. Se presupune că ea a fost ulterior 
îmbarcată la bordul unui avion special cu destinația California.

înscenarea judiciară intentată Angelei Davis, sub falsa acu-

cererea alocaților cunoscutei militante de culoare, Angela Da
vis, de a nu fi pusă în aplicare hotărirea Curții de Apel pri
vind extrădarea tinerei militante in statul California.

Poliția a transportat-o pe Angela Davis din închisoarea pentru 
femei din New York, unde a fost deținută dc la 13 octombrie, 
intr-o direcție necunoscută. Se presupune că ea a fost ulterior 
îmbarcată la bordul unui avion special cu destinația California.

înscenarea judiciară intentată Angelei Davis, sub falsa acu
zație de a fi fost complice într-un incident petrecut la 7 august 
la Tribunalul din San Rafael (California) a provocat o puter
nică campanie de protest în Statele Unite și peste hotare. Opi
nia publică progresistă, democratică se pronunță cu fermitate 
în apărarea tinerei militante, a cărei viață este amenințată, 
întrucit prin extrădarea ei în California se creează primejdia 
ca cercurile rasiste din acest stat să obțină condamnarea ei la 
moarte.

Remaniere în Sudan
• ÎN URMA UNEI REMA

NIERI guvernamentale care a 
avut loc în Sudan, Labidine 
Mohamed a fost numit vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, iar Muawa Ibrahim — 
ministru de stat însărcinat cu 
afacerile externe și ministru al 
muncii. Mamoun Yahia a fost 
desemnat în funcția de minis
tru al resurselor animale.

FRAN- 
represiu- 
care se

la Stralsund pentru țara noas
tră. El a și plecat in prima sa 
cursă de pescuit. 1

„Călăul de la Treblin-> 
ka" condamnat

• CURTEA CU JURAȚI DIN 
DUSSELDORF l-a condamnat 
marți pe Franz Stangl, fost co
mandant al lagărului de con
centrare de la Treblinka, la 
închisoare pe viață. „Călăul de 
la Treblinka", cum a fost denu
mit acest nazist, s-a făcut vino
vat de uciderea a cel puțin 
400 000 de persoane.

S.U.A. : Crește numărul 
delictelor grave

• NUMĂRUL DELICTELOR 
GRAVE a crescut în Statele 
Unite cu zece la sută in prime
le nouă luni ale anului în curs, 
a declarat ministrul de justiție, 
John Mitchell. El a precizat că 
s-au înmulțit îndeosebi cazu
rile de crime violente — jafu
rile armate cu peste 15 la sută, 
asasinatele, cu peste 9 la sută 
— fenomenul fiind evident mai 
ales în suburbiile marilor cen
tre urbane. Statele din sud au 
înregistrat o creștere cu 14 la 
sută a criminalității, față de 10 
la sută în cele din nord și 9 
la sută în cele din nord-est și 
de pe coasta Pacificului.

Arestări în Spania
• AUTORITĂȚILE 

CHISTE intensifică 
nile împotriva celor
pronunță în sprijinul luptători
lor pentru democrație și liber
tate aflați în închisoarea de la 
Burgos. Luni au fost arestate 
24 de persoane în orașul Sevilla 
sub pretextul că ar face parte 
dintr-o mișcare ilegală. De ase
menea, în localitatea Ferrol del 
Caudillo (Galicia) poliția fran- 
chistă a arestat alte 21 de per
soane, acuzate 
rat „activități

• ÎN CURSUL 
CONFERINȚE DE PRESĂ 
directorul misiunii 
10-14", dr. Chester Lee, 
dezvăluit o serie de 
nunte cu privire la viitoarea 
aselenizare plănuită de 
N.A.S.A. Cei doi astronauți 
care vor pilota modulul lu
nar vor petrece aproxima
tiv 34 de ore pe solul Lunei. 
Ei vor instala în apropiere 
de craterul Fra Mauro un 
reflector laser. Dr. Lee a 
precizat că, în curînd. sa- 
vanțîi vor putea calcifia cu 
mai multă precizie distanța 
care separă Pămîntul de sa
telitul său natural, precum 
șl oscilațiile acestuia din 
urmă. Instrumentele care 
vor permite această realiza
re vor fi : reflectorul laser, 
depus de echipajul „Apollo- 
11“ în iulie 1969, cel de con
strucție franceză care echi
pează vehiculul lunar so
vietic „Lunohod", reflecto
rul care va fi depus la înce
putul lunii februarie de e- 
chipajul lui .,ApolIo-14“ și 
cel care va fi instalat în 
cursul misiunii .,Apollo-15'‘ 
în iulie 1971.

Una din inovațiile misiu, 
nii ,„Apollo-14“ este „ricșa" 
de care se vor serul sele- 
nauții pentru . a transporta 
cea mai mare parte a mate
rialelor științifice., Distanța 

I pe. care ei o vor parcurge 
va fi de 4—4,5 km.

O altă noutate va fi mor- 
I cierul care va fi .depus . pe 
• Lună și care va trage 4 gre

nade ia distanțe cuprinse 
între 150—1 500 m. Declanșa
rea sa se va face de pe Pă- 
mint, după întoarcerea se- 
lenauților. iar scopul tirului 
este efectuarea de prospec
țiuni seismice. Se așteaptă 
ca aceste experimente să
furnizeze date cu privire la 
structura solului lunar
pînă ia adîncimea de 180 
metri

„Apol- 
a 

âmă-

că ar fi desfășu- 
subversive".

VIETNAMUL DE SUD. — Vo Thi Thong, elevă din 
Saigon, a fost condamnată la 20 de ani muncă 
silnică pentru că s-a opus ocupației țării sale. 
Fotografia o arată în timpul judecării procesului

—T * Școlari uciși în Vietnamul de sud • 123 de
\/Ț[ ' I dolari = viața unui tînăr • Protestul studenți-
r X x-Z X U’XXJ lor din Saigon

babil, un calcul înainte de 
a decide plata în dolari. 
Viața lui Nguyen Van 
Minh, după părerea____ r . lor, 
valorează doar... 123 de 
dolari. Cecul de 123 de 
dolari, trimis familiei, o- 
feră măsura cinismului 
domnilor în uniformă care, 
periodic, pretind că vor să 
aducă liniște 
de sud.

întâmplarea 
Nhon a avut 
care nu I-a 
mandamentul 
în mai multe 
s-au desfășurat 
demonstrații 
comportării

trei copilan- 
avut tăria de 

infrunta

Vietnamului

de la Quy 
un efect pe 
scontat co- 

american. 
localități 
violente 

împotriva
ocupanților. 

Dar Ia numai 19 kilometri 
de Quy Nhon, în distric
tul An Nhon, mercenarii 
sud-coreeni ai Ini Pak Ci- 
jan Hi au deschis focul a- 
supra tinerilor care mani
festau. O elevă și fratele 
ei mai mare — student, 
au plătit cu viața curajul 
de a protesta, de a-și ex
prima indignarea. Trupu
rile lor firave au fost stră
punse de gloanțe. Au ră
mas fără viață pe caldarim 
într-o zi întunecată de 
decembrie...

Trei victime ale ocupa-

ției străine : 
dri care au 
caracter de a 
puștile inamicului și de a 
se jertfi pentru libertatea 
patriei lor. Asasinatele a- 
cestea au avut un răsu
net puternic mai ales în 
rindul generației tinere, 
printre școlari și studenți. 
La Saigon, tinerii au ținut 
piept poliției. Gazele la
crimogene n-au reușit să 
risipească pe manifestanți. 
22 din ei au fost răniți.

Asociația generală a stu
denților din Saigon a co
municat hotărirea tinere
tului studios de a lupta 
pînă cînd cei vinovați de 
asasinarea celor trei tineri 
vor fi realmente pedepsiți 
dc justiția vietnameza. 
Studenți saigonezi au a- 
menințat că — dacă cere
rile lor nu vor fi satisfă
cute — nu vor ezita să a- 
tace pe militarii americani 
și sud-coreeni în uniforme, 
desfășurind acțiuni de 
guerilă urbană. Furia ti
nerilor s-a exprimat în in
cendierea multor vehicule 
aparținind armatei ameri
cane. în jurul ambasadei 
S.U.A. s-au ridicat bari
cade spre a împiedica ac-

cesul demonstranților.
Dar. după cum afirmă LE 
MONDE, este -puțin pro
babil că revendicarea stu
denților va fi ascultată".

O săptămină de doliu 
a fost decisă in memoria 
lui Nguyen Van Minh și 
a celorlalți doi tineri. în 
întregul Vietnam de 
tragicele întâmplări gene
rează un val de minie 
populară. Specialiștii în 
„războiul psihologic" de 
la comandamentul ame-

sud

rican au greșit incă o dată 
calculele. Cei 123 de do
lari n-an putut domoli 
spiritele. Nici o sumă pe 
care ar putea să o furni
zeze 'isteria Pentagonu
lui nu va reuși vreodată 
să readucă liniștea. Viețile 
celor trei tineri vor fi plă
tite. Dar nu în dolari. De 
aceea, inevitabila scadență 
neliniștește pe ocupanți.

E. RAMURĂ

• PRIMUL
MANESC din 
pentru pescuitul 
fost lansat la apă la șantierele 
navale Stralsund din R.D.G.

Traulerul „Mureș" este pri
mul din cele opt nave de pes
cuit oceanic care se construiesc

TRAULER RO- 
seria „Atlantic", 

oceanic, a

Acord formal japono-american 
asupra programului retragerii 
parțiale a trupelor S.U.A.

TOKIO 22. — Corespondentul 
Agerpres, Florea Țuiu, transmi
te : Guvernele japonez și ameri
can au ajuns la un acord formal 
asupra detaliilor programului de 
retragere parțială a unor efecti
ve americane staționate în Japo
nia. Acordul a fost confirmat în 
cadrul celei de a 12-a sesiuni a 
Comitetului consultativ japono- 
american, la care au participat, 
din partea japoneză, ministrul 
de externe Kiichi Aichi, și direc
torul general al agenției pentru 
autoapărare, Yasuhiro Nakasone, 
iar din partea americană — am
basadorul S.U.A. în Japonia, H. 
Meyer, precum și oficialități mi
litare.

Potrivit acordului, S.U.A. își 
vor reduce, pînă în luna iunie 
1971, efectivele staționate în Ja

12000 de militari în
360 de militari de ca-

ponia cu 
termen și 
rieră. Dacă această retragere va 
fi înfăptuită, Statele Unite vor 
avea totuși în Japonia 28 000 de 
militari.

în același timp, s-a anunțat că 
vor fi retrase avioanele cu reac
ție „Phantom F-4" de la bazele 
americane Misawa, situată în 
nordul arhipelagului, și Yokota, 
de lingă Tokio. Majoritatea a- 
vioanelor respective vor fi trans
ferate însă în Coreea de sud și 
în Okinawa.

Potrivit acordului, baza aeria
nă Itazuke și bazele navale At- 
sugi și Yokosuka din apropierea 
capitalei își vor reduce simțitor 
activitatea, ele urmînd să fie fo
losite tot mai intens de forțele 
japoneze.
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