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încheierea convorbirilor intre delegația
Partidului Comunist Român și delegația

Partidului Socialist Belgian
Marți seara, s-au încheiat con

vorbirile între delegația Partidu
lui Comunist Român, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, și delegația 
Partidului Socialist Belgian, con
dusă de tovarășii Edmond Le
burton și Jos Van Eynde, pre-

PLENARA COMITETULUI

ședinți ai Partidului Socialist 
Belgian, miniștri de stat.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească, hotărîndu-se publicarea 
unui comunicat comun.

★
In aceeași seară, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, a oferit o masă în_ cinstea 
delegației 
Belgian, 
Edmond 
Eynde, 
Socialist 
stat.

Au luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer. Emil Bod- 
naraș, Manea Mănescu, Paul

Partidului Socialist 
condusă de tovarășii 

Leburton și Jos Van 
președinți ai Partidului 

Belgian, miniștri de

Niculescu-Mizil, Dumitru Po
pescu, Ștefan Voitec, Mi
ron Constantinescu, Mihai 
Gere, Ștefan Andrei, Ghizela 
Vass. membru al C.C. al P.C.Tft, 
Constantin Vasiliu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

De asemenea, au participat to
varășii J. Ramaekers și A. De- 
rore, membri ai Biroului Națio
nal al Partidului Socialist Bel*  
gian, senatori, A. Sweert, mem
bru al Biroului Național al 
Partidului Socialist Belgian, și 
Robert Urbain, deputat.
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în timpul mesei, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă,' 
prietenească, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Edmond 
Leburton au rostit toasturi.

CENTRAL AL PARTIDULUI
A

COMUNIST ROMAN
bl siua de 18 aprilie 1972 a avut loc plenara Comite

tului Central al Partidului Comunist Român, care a dez
bătut următoarele probleme :

1. Analiza rezultatelor activității economico-financiare 
pe ansamblul economiei naționale pe anul 1971 și princi
palele aspecte privind îndeplinirea planului de stat pe 
trimestrul I 1972.

2. Proiectul de hotărîre cu privire la perfecționarea 
sistemului informațional economico-social, introducerea 
sistemelor de conducere cu mijloace de prelucrare auto
mată a datelor și dotarea economiei naționale cu teh
nică de calcul în perioada 1971—1980.

3. Informare cu privire la efectivul, compoziția și 
structura organizatorică a partidului la 31 decembrie 
1971.

4. Informare cu privire la compoziția și mișcarea ca
drelor din nomenclatura organelor de partid și de stat 
la sfîrșitul anului 1971.

5. Convocarea Conferinței Naționale a Partidului.
6. Proiect de Hotărîre a C.C. al P.C.R. „Cu privire la 

vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în unele țări afri
cane".

7. Unele probleme organizatorice.
La lucrări au participat, ca invitați, miniștri, conducă

tori ai organelor centrale și organizațiilor obștești, re- 
dactori-șefi din presa centrală.

Plenara a dat o apreciere pozitivă activității creatoare, 
pline de abnegație desfășurată de oamenii muncii din 
toate ramurile economiei naționale, de intelectuali, de 
întregul nostru popor pentru realizarea și depășirea pla
nului de stat pe anul 1971 și trimestrul I al anului cu
rent, pentru ridicarea nivelului de trai al populației, pen
tru înfăptuirea programului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate elaborat de Congresul al 
X-Iea al Partidului Comunist Român. Plenara a stabilit 
măsuri în vederea îndeplinirii în bune condițiuni a pla
nului de stat pe anul 1972 și pregătirea din timp a pla
nului pe anul 1973.

Plenara a adoptat Hotărîrea cu privire la perfecțio
narea sistemului informațional economico-social, intro
ducerea sistemelor de conducere cu mijloace de prelu
crare automată a datelor și dotarea economiei naționale 
cu tehnică de calcul în perioada 1971—1980, care va fi 
dată publicității.

Au fost aprobate informările cu privire la efectivul, 
compoziția și structura organizatorică a partidului, la 
compoziția și mișcarea cadrelor din nomenclatura orga
nelor de partid și de stat.

Plenara a adoptat hotărîrea de a se convoca, în a doua 
jumătate a lunii iulie, Conferința Națională a Partidu
lui Comunist Român, cu următoarea ordine de zi:

„CU PRIVIRE LA ÎNFĂPTUIREA HOTĂRÎRILOR 
CONFERINȚEI NAȚIONALE ȘI ALE CONGRESU
LUI AL X-LEA AL P.C.R. ȘI LA MĂSURILE DE 
PERFECȚIONARE ÎN CONTINUARE A CONDUCE
RII ȘI PLANIFICĂRII ACTIVITĂȚII ECONOMICO- 
SOCIALE, LA DEZVOLTAREA DEMOCRAȚIEI SO
CIALISTE”.

Plenara a hotărît ca norma de reprezentare la Con
ferință să fie de un delegat la 1 000 de membri de 
partid.

Comitetul Central al Partidului Comunist Român a 
dat o înaltă apreciere activității desfășurate de secreta
rul general al Partidului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, contribuției sale deosebit de 
valoroase în promovarea politicii externe a partidului 
și statului nostru în cadrul vizitelor efectuate în perioa
da 11 martie — 6 aprilie 1972 în unele țări din Africa.

Plenara a aprobat în unanimitate rezultatele vizitei și 
și-a exprimat convingerea că aceasta slujește intereselor 
poporului român și ale popoarelor țărilor africane, intere
selor tuturor forțelor antiimperialiste, cauzei generale a 
socialismului și păcii în întreaga lume.

Plenara a adoptat Hotărîrea „Cu privire la vizita tova
rășului Nicolae Ceaușescu în unele țări africane", care 
se dă publicității.

în legătură cu problemele organizatorice, Plenara C.C. 
al P.C.R. a adoptat următoarele hotărîri:

Analizînd abaterile pe care le-au săvîrșit tov. Vasile 
Rus în activitatea sa la Comitetul Municipal Tg. Mureș 
al P.C.R. — abuzuri în funcție și tendințe de căpătuială 
— și tov. Ilie Făsui la Comitetul județean Caraș-Severin 
al P.C.R. — încălcări ale eticii comuniste și neglijențe 
serioase în muncă — plenara a hotărît excluderea aces
tora din rîndurile membrilor supleanți și respectiv ale 
membrilor C.C. al P.C.R.

Constatînd neajunsuri serioase în activitatea tov. 
Dumitru Popa Ia Comitetul Municipal București a) 
P.C.R. și mai ales la Consiliul Popular al Municipiului 
București, plenara a hotărît eliberarea sa din Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R. și recomandă eliberarea și din 
funcțiile de prim-secretar al Comitetului Municipal 
București al P.C.R. și președinte al Consiliului Popular 
Municipal.

Plenara a eliberat, la cerere, din motive personale, pe 
tov. Carol Kiraly din rîndurile membrilor supleanți ai 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a recomandat 
eliberarea sa din funcțiile de prim-secretar al Comitetu
lui județean Covasna al P.C.R. și președinte al Consiliu
lui Popular județean.

Plenara a hotărît alegerea tovarășului Gheorghe Cioară 
în Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. și a recomandat 
alegerea sa ca prim-secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R. și președinte al Consiliului popular al 
municipiului București și, în legătură cu aceasta, elibe
rarea sa din funcția de președinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie.

Tovarășii Cornel Burtică și Ion Pățan au fost aleși 
membri supleanți ai Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.

în vederea întăririi activității la Consiliul de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, plenara a recomandat 
numirea tovarășului Paul Niculescu-Mizil în funcția de 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și, în legătură cu 
aceasta, l-a eliberat din funcția de secretar al C.C. al 
P.C.R.

Plenara a ales pe tovarășul Iosif Banc în funcția de 
secretar al C.C. al P.C.R. și, în legătură cu aceasta, a 
recomandat eliberarea sa din funcția de vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și ministru al agriculturii, indus
triei alimentare și apelor ;

Plenara a trecut pe tovarășii Ion Dincă și Ștefan An
drei din rîndul membrilor supleanți în rîndul membri
lor C.C. al P.C.R. și i-a ales în funcția de secretari ai 
C.C. al P.C.R.

Plenara a recomandat alegerea tovarășilor Mihai Dalea 
și Mihai Gere ca secretari ai Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste. în legătură cu aceasta, a 
hotărît eliberarea tovarășului Mihai Dalea din funcția 
de președinte al Colegiului Central de Partid și numirea 
în această funcție a tovarășului Nicolae Guină.

Plenara a hotărît numirea tovarășului Leonte Răutu 
în funcția de președinte al Consiliului de conducere și 
rector al Academiei „Ștefan Gheorghiu" pentru pregă
tirea cadrelor de conducere a activității de partid, so- 
cial-politice, economice și administrației de stat și, în 
legătură cu aceasta, a recomandat eliberarea sa din 
funcția de vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.

Plenara Comitetului Central al partidului a exprimat 
convingerea că măsurile organizatorice adoptate vor 
duce la perfecționarea activității organelor conducătoare 
de partid, a întregii activități de conducere a societății 
noastre, în vederea îndeplinirii în bune condiții a pro
gramului de dezvoltare multilaterală a țării, stabilit de 
Congresul al X-lea al partidului.

în cadrul dezbaterilor au luat cuvintul tovarășii : Au
rel Duca, Nicolae Tăbîrcă, Ștefan Boboș, George Ho- 
moștean, Gheorghe Roșu, Ion Pățan, loan Avram, Nicolae 
Agachi, Vasile Malinschi și Tudor Ionescu.

în încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvîntul to- 1 
varășul Nicolae Ceaușescu.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 

Nicolae Ceaușescu, a primit 
scrisorile de acreditare ale noului 
ambasador al Franței la București
Marți, 18 aprilie a.c., preșe

dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit pe Francis Marcel Marie 
Levasseur care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în cali
tate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Franței la 
București.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor, președintele Consi
liului de Stat al Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a avut o 
convorbire caldă, prietenească 
cu ambasadorul francez Francis 
Levasseur.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor și la convorbire au 
luat parte Constantin Stătescu» 
secretarul Consiliului de Stat, și 
Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe. Au fost, de a- 
semenea, prezenți membri ai 
Ambasadei Franței la București.

COM U N ICAT
PREȘEDINȚII NICOLAI CEAUȘESCU

Șl IOSIP 8RIJZ TITO SE VOR ÎNTÎINI 
LA PORTUL DE FIER

• Cu acest prilej 
marele Sistem 

și de navigație
Conform înțelegerii interve

nite, în a doua decadă a lunii 
mai 1972 va avea loc la Porțile 
de Fier întîlnirea între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Iosip Broz

va ti inaugurat 
hidroenergetic 
de pe Dunăre
Tito, președintele Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia.

Cu acest prilej va avea loc 
inaugurarea oficială a Sistemu
lui hidroenergetic și de navigație 
„Porțile de Fier".

Cuvîntul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

la Încheierea lucrărilor plenarei c.c. al p.c.r.
Tovarăși,

Eu nu aș dori să mai spun 
multe lucruri în legătură cu 
problemele dezbătute în ca
drul plenarei noastre. Consi
der că hotărîrile plenarei, a- 
naliza îndeplinirii planului pe 
1971 și pe trimestrul I al a- 
cestui an, hotărîrile luate pri
vitor la perfecționarea siste
mului informațional și intro
ducerea sistemului de condu
cere cu mijloace automate, 
precum și celelalte hotărîri 
privind efectivul partidului, 
mișcarea cadrelor vor consti
tui orientări importante pen
tru activitatea comitetelor ju
dețene de partid, a ministe
relor, a tuturor organelor 
noastre de partid și de stat.

în cursul anului care a tre
cut — primul an al cincina
lului — sarcinile de creștere 
a producției industriale au 
fost nu numai îndeplinite, ci 
și depășite. Rezultate bune, în 
dezvoltarea producției indus
triale, au fost obținute și în 
primul trimestru al acestui 
an. Succese importante au fost 
realizate și în agricultură, ca 
și în celelalte domenii de ac
tivitate. Desigur, sînt necesa
re măsuri serioase în conti
nuare pentru lichidarea nea
junsurilor care s-au semnalat 
în activitatea noastră în anul 
trecut; este necesară îmbună
tățirea activității ministerelor, 
mai multă receptivitate din 
partea cadrelor de conducere, 
a organelor centrale față de 
sesizările care se fac. Eu sînt 
de acord cu acei tovarăși care 
au arătat că multe lucruri se 
pot soluționa dacă conducăto

rii economiei dau dovadă de 
mai multă receptivitate și spi
rit de inițiativă. Aceasta e va
labil și în domeniul chimiei, 
al construcției de mașini, în 
metalurgie, în toate domeniile. 
Cea mai mare parte a lipsu
rilor pe care le avem sînt de 
ordin organizatoric ; pînă la 
urmă, ele țin de fermitatea 
cu care se acționează în solu
ționarea problemelor. După 
cum vedeți, în 1971 au fost 
create condițiuni materiale 
nu numai pentru a se realiza, 
dar și pentru a se depăși pla
nul de stat ; planul putea fi 
realizat mai ușor, chiar cu mai 
puțină muncă, respectîndu-se 
orarul de lucru în întreprin
deri, dacă se luau măsuri pen
tru o mai bună organizare a 
activității, pentru rezolvarea la 
timp a problemelor de aprovi
zionare tehnico-materială. E 
necesar ca pe viitor să se in
troducă un control mai ferm 
în această direcție. Este ne
cesar ca miniștrii să manifeste 
inițiativă, dar în același timp 
să țină seama și de părerea 
altora, deoarece avem mulți 
specialiști de valoare în toate 
domeniile de activitate ; acolo 
unde se procedează astfel re
zultatele sînt bune. în această 
ordine de idei vreau să vă re
amintesc că la punerea în 
funcțiunea multor utilaje adu
se din străinătate a trebuit să 
intervină specialiștii noștri ; ei 
au dat soluțiile pentru ca a- 
cestea să funcționeze la toți 
parametrii, după ce timp în
delungat specialiștii străini 
n-au reușit să asigure funcțio
narea acestora conform obliga
țiilor contractuale. Avem cu 
adevărat buni specialiști dar ei 

trebuie folosiți ; trebuie să 
apelăm la ei și nu să fugim în 
străinătate imediat ce se ivesc 
anumite greutăți așa cum fac 
din păcate încă unele ministe
re. Concluzia care trebuie tra
să este aceasta : să obligăm 
ministerele, organele economi
ce, de stat, să acționeze pentru 
punerea în valoare a forțelor și 
capacităților proprii.

Așa după cum s-a stabilit în 
plenară, în cursul lunii iulie 
va avea loc Conferința Națio
nală a partidului care va 
dezbate importante probleme 
ale dezvoltării calitative a 
economiei noastre naționale, 
ale construcției socialismului. 
Conferința Națională va re
prezenta fără îndoială un mo
ment important pentru perfec
ționarea în continuare a acti
vității partidului și statului 
nostru pentru îmbunătățirea 
conducerii activității economi
ce, a organizării societății, a 
întregii opere de edificare a 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

în ce privește măsurile or
ganizatorice adoptate de ple
nară — mă refer la sancțiuni, 
la excluderi și eliberări din 
funcții — aș dori să mențio
nez că ele au fost impuse de 
comiterea unor abateri de că
tre unii tovarăși, incompati
bile cu calitățile pe care le-au 
deținut. Aș dori ca aceasta să 
constituie nu un fapt divers, 
ci un prilej de analiză serioa
să a felului în care fiecare 
membru al Comitetului Cen
tral își îndeplinește atribu- 
țiunile. se comportă în toate 
domeniile de activitate. Cali
tatea de membru al acestui 

organ suprem de partid — a- 
vînd în vedere rolul de for
ță conducătoare a partidului 
nostru — impune obligații 
serioase, inclusiv în ce pri
vește comportarea, felul de 
viață. Este necesar să se în
țeleagă bine faptul că vom 
face totul pentru a asigura 
respectarea cu sfințenie a a- 
cestor îndatoriri, a criteriilor 
care stau la baza activității 
partidului nostru, a conduce
rii sale. Vreau să fie clar, să 
ne înțelegem bine că fiecare, 
acolo unde este pus, are obli
gația de a luai toate măsurile 
pentru a uni colectivul în ve
derea soluționării corespunză
toare a sarcinilor. Nimeni nu 
are voie să treacă peste pro
bleme, să le mușamalizeze, 
pentru că, mai devreme sau 
mai tîrziu, ele tot apar și a- 
tunci pot avea consecințe mai 
grele. Trebuie să dăm dovadă 
de răspundere, să nu admitem 
nici un fel de abuz ; dacă tre
cem ușor pe lîngă lucruri, a- 
cestea se agravează, produc 
efecte dintre cele mai dăună
toare. Nu am dori să avem 
stări de lucruri negative, dar 
atunci cînd apar nu putem 
trece nepăsători peste ele. 
Fac apel la membrii Comite
tului Central, la primii secre
tari să înțeleagă că este nece
sar să acorde mai multă aten
ție muncii activiștilor de 
partid, sprijinirii lor, luînd 
încă de la început, atunci cînd 
apar unele neajunsuri, măsu
rile necesare pentru a-i ajuta 
în muncă astfel îneît să-și în
deplinească sarcinile în cît 
mai bune condițiuni.

Nu mai vreau să mă refer 
la măsurile de îmbunătățire a 

repartizării muncii în cadrul 
conducerii de partid — a- 
ceasta constituie preocuparea 
noastră permanentă. Trebuie 
să căutăm neîncetat să repar
tizăm bine forțele pentru a 
putea cuprinde și soluționa 
corespunzător sarcinile pe 
care le avem. Acesta este 
sensul pe care îl au măsurile 
luate astăzi în legătură cu 
guvernul și Comitetul nostru 
Central.

De altfel, ne gîndim ca la 
Conferința Națională, în spi
ritul celor hotărîte la plenara 
de acum un an, să concreti
zăm mai bine principiul ca 
periodic — desigur, perioadele 
depinzînd de la caz la caz — 
tovarășii să treacă prin dife
rite munci ; activiștii de par
tid să lucreze în munci de 
stat, iar activiștii de stat să 
lucreze în munci de partid. 
Așa se vor forma cadre con
ducătoare în stare să înțelea
gă și să soluționeze proble
mele tot mai complexe pe 
care le ridică viața, conduce
rea societății moderne de as
tăzi. In acest sens trebuie pri
vite măsurile pe care le-am 
luat astăzi în plenara Comi
tetului Central. în vederea re
distribuirii cadrelor în dife
rite domenii de activitate.

Consider că toate aceste 
măsuri, hotărîrile plenarei 
noastre de astăzi, vor exerci
ta o influență pozitivă în în
tărirea autorității, a rolului 
de conducător al partidului. 
Aceasta ne va permite să des
fășurăm în mai bune condi- 
tiuni activitatea noastră pen
tru îndeplinirea sarcinilor 
ruse de Congresul al al
partidului. (Aplauze puternice)

HOTARIREA
Plenarei Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român, 
din 18 aprilie 1972, cu privire 

la vizita tovarășului
9

Nicolae Ceaușescu 
în unele țări africane

Plenara Comitetului Central al Partidului Co
munist Român a luat cunoștință cu deosebită 
«satisfacție de activitatea desfășurată de secreta
rul general al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de delegația română, în ca
drul vizitelor efectuate, între 11 martie și 6 
aprilie 1972, în Republica Algeriană Democra
tică și Populară, Republica Africa Centrală, 
Republica Populară Congo, Republica Zair, Re
publica Zambia. Republica Unită Tanzania. Re
publica Democratică Sudan și Republica Arabă 
Egipt.

Moment de o deosebită însemnătate în dez
voltarea relațiilor de prietenie și colaborare 
multilaterală dintre Republica Socialistă Româ
nia și țările africane, vizita constituie o mani
festare fără precedent a politicii externe a par
tidului și statului nostru de solidaritate 
cu țările care au scuturat jugul co
lonial. cu mișcările de eliberare na
țională, cu toate popoarele angajate în 
lupta pentru apărarea și consolidarea indepen
denței, împotriva imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului, pentru progres, secu
ritate și pace în lume.

Plenara aprobă pe deplin rezultatele vizitei, 
acordurile și înțelegerile convenite în direcția 
dezvoltării relațiilor politice, economice, tehni- 
co-științifice și în alte domenii dintre România 
și țările vizitate și stabilește să se întreprindă 
toate măsurile necesare pentru traducerea lor 
în viață. în interesul țărilor și popoarelor noas
tre. al cauzei păcii și colaborării internaționale.

Ministerele și organizațiile economice vor 
asigura îndeplinirea tuturor prevederilor refe
ritoare la dezvoltarea cooperării cu aceste țări 
în domeniile convenite — minier, geologic, me
talurgic, forestier, agricol, industrial, comercial, 
al transporturilor etc. — și vor lua măsuri pen
tru crearea și funcționarea societăților econo- 
mice_ mixte în sectoarele stabilite.

Având în vedere că toate țările vizitate au 
solicitat să trimită în România un număr mai 
mare de tineri la studii, Plenara Comitetului 
Central hotărăște majorarea numărului de burse 
pentru învătămîntul superior și mediu. De ase
menea, multe țări au exprimat dorința ca un

număr mai mare de specialiști români să lu
creze în aceste țări în domeniul asistenței teh
nice. în învățămint și ocrotirea sănătății; Ple
nara hotărăște să fie satisfăcute aceste cereri 
prin trimiterea unui număr mai mare decît în 
prezent, de specialiști, de cadre didactice, me
dici și personal sanitar. Aceasta va constitui o 
manifestare vie a solidarității dintre România și 
țările africane.

Pentru coordonarea și urmărirea realizării în 
bune condițiuni și la timp a complexului de 
măsuri vizind înfăptuirea acordurilor și înțe
legerilor încheiate. Plenara stabilește înființarea 
Comisiei de Stat pentru coordonarea cooperării 
economice și tehnico-științifice cu țările afri
cane.

Plenara hotărăște să se ia toate măsurile pen
tru dezvoltarea relațiilor de prietenie și cola
borare dintre Partidul Comunist Român și 
partidele politice conducătoare din aceste țări, 
cu toate forțele progresiste șt antiimperialiste, 
pentru intensificarea ajutorului politic, diplo
matic și material acordat popoarelor și mișcă
rilor de eliberare națională care luptă împotriva 
dominației coloniale. Plenara recomandă Fron
tului Unității Socialiste, Uniunii Generale a 
Sindicatelor, Uniunii Tineretului Comunist. U- 
niunii Naționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, Consiliului Național al Femeilor, tu
turor organizațiilor de masă și obștești din țara 
noastră să-și extindă legăturile cu organiza
țiile similare din țările africane ; de asemenea. 
Liga română de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa să-și intensifice activitatea în 
vederea creșterii contribuției sale la adîneirea 
relațiilor prietenești cu popoarele din Africa.
^Plenara dă o înaltă apreciere activității des

fășurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, con
tribuției sale deosebit de valoroase în promo
varea politicii externe a partidului și statului 
nostru. Plenara — aprobînd în unanimitate re
zultatele vizitei — își exprimă convingerea că 
ea slujește intereselor poporului român și ale 
popoarelor țărilor africane, intereselor tuturor 
forțelor antiimperialiste, cauzei generale a so
cialismului și păcii în întreaga lume.
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Tovarășul Ion Cheorghe Maurer a primit

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit pe tovarășul Mitia Ri- 
bicici, membru al Prezidiului 
U.C.I., membru al Președinției 
R.S.F. Iugoslavia, conducătorul 
delegației Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, care la invitația 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român face o vi
zită de prietenie în țara noastră.

Lucrările unor comisii
permanente ale M.A.N

în ultimele zile au avut loc șe
dințe <de unor comisii perma
nente ale Marii Adunări Națio
nale, care au examinat unele 
proiecte în legătură cu lucrările 
celei de-a VlII-a sesiuni.

Au fost discutate proiecte de 
legi — supuse discuției publice: 
Proiectul de lege cu privire la 
activitatea de comerț interior, 
Proiectul de lege privind gospo
dărirea apelor în Republica So-

Delegția militară a R.D. Ger
mane, condusă de generalul de 
armată Heinz Hoffmann, mi
nistrul apărării naționale, a vi
zitat marți dimineața o unitate 
militară.

în aceeași zi, oaspeții au vi
zitat muzeul Doftana, unde ge
neralul Heinz Hoffmann, a de
pus o jerbă de flori la placa 
comemorativă.

Apoi membrii delegației au 
sosit în orașul Brașov, unde au 
asistat la exerciții demonstrative 
executate de militarii dintr-o 
unitate a forțelor noastre ar
mate. In continuare, generalul 
de armată Heinz Hoffmann, îm
preună cu persoanele care îl 
însoțesc, a făcut o vizită la 
Școala militară de ofițeri activi 
de artilerie antiaeriană și radio- 
locație „Leontin Sălăjan“.

★

Seara, la Casa Armatei din 
Brașov, generalul locotenent 
Vasile Milea, a oferit un dineu 
în onoarea oaspeților.

Marți dimineață a plecat la 
Paris George Ma cove seu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, pentru consultări la 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Franței.

La aeroport erau prezenți, Va
sile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, precum 
și Francis Levasseur, ambasa
dorul Franței la București.

Președintele de onoare al 
Consiliului Național al Patrona
tului Francez, Georges Villiers, a 
avut marți o întâlnire de lucru 
cu președintele Camerei de Co
merț, Roman Moldovan.

ASTĂZI, O 
NOUĂ ETAPĂ

Juventiștii CHIAR NU MAI VIN
A DIVIZIEI A COPIII SĂ JOACE FOTBAL?
LA FOTBAL

Astăzi va avea loc o nouă etapă 
contînd pentru Campionatul cate
goriei A de fotbal. In Capitală, pe 
stadionul „23 August", se va des
fășura, cu începere de la ora 16,30 
meciul dintre echipele. Rapid și 
Universitatea Craiova. Iată jocu
rile care se vor disputa în țară : 
Universitatea Cluj — Dinamo 
București ; Politehnica Iași — 
C.F.R. Cluj; F.C. Argeș Pitești — 
U.T. Arad; Sport Club Bacău—Jiul 
Petroșeni ; Steagul roșu Brașov — 
Crișul Oradea ; A.S.A. Tg. Mureș 
— Steaua ; Farul Constanța — Pe
trolul Ploiești.

Stațiile noastre de radio 
transmite aspecte de la ; 
meciuri, . cu începere de la 
16.15, pe programul I.

i vor 
aceste 

ora

• PREȘEDINTELE federației in
ternaționale de șah, dr. Max Euwe, 
aflat în Australia, a declarat că e- 
xistă șanse ca meciul pentru titlul 
mondial dintre mării maeștri Bo
ris Spasski și Robert Fischer să se 
desfășoare, cu începere de la 22 
iunie, în această țară. ..Federația 
australiană, a precizat M. Euwe, 
este dispusă să asigure și condiții 
financiare care să satisfacă pe cei 
doi protagoniști ai meciului, dar 
va trebui să mai discutăm și, în 
primul rind, să avem acordul fe
derațiilor din S.U.A. și U.R.S.S. 
Oricum, în următoarele zile vom 
lua o hotărire".

Pe de altă parte, din cercuri in
formate se află că ar exista pro
punerea ca prima jumătate a me
ciului să se desfășoare în Olanda, 
iar a doua jumătate la Reykjavik 
(Islanda), oraș desemnat inițial în 
cursul reuniunii din martie de la 
Amsterdam.

CENTURA DE AUR“99
începînd de astăzi, de-a lungul a 

7 reuniuni, care vor fi găzduite pe 
ringul montat în incinta patinoa
rului artificial ,,23 August", ama
torii de box din Capitală vor avea 
prilejul să urmărească întrecerile 
competiției internaționale dotate 
cu ..Centura « de aur“. Alături 
de 42. dintre cei mai buni 
pugiliști români, în frunte cu 
component!! lotului olimpic. în 
cadrul reuniunilor vor evolua 
boxeri din U.R.S.S., Cuba, Franța, 
Cehoslovacia, R. D. Germană. Po
lonia. Ungaria și Bulgaria. Pe lis
ta participanților figurează numele

Mitia Ribicici
Oaspetele a fost însoțit de Iso 
Njegovan, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

Cu acest prilej au fost discu
tate probleme privind colabora
rea rodnică pe multiple planuri 
între Republica Socialistă Româ
nia și ~ ' R.S.F. Iugoslavia.

(Agerpres)

România, Proiectul decialistă
lege privind gospodărirea pădu
rilor aflate în administrarea di
rectă a comitetelor executive 
ale consiliilor populare comu
nale, Proiectul de lege privind 
organizarea și funcționarea con
trolului obștesc, precum și alte 
proiecte de legi.

La lucrările comisiilor au par
ticipat miniștri, alți conducători 
de instituții centrale, specialiști.

Tot în cursul aceleiași zile, 
oaspetele s-a întîlnit cu minis
trul minelor, petrolului și geolo
giei, Bujor Almășan. Au fost 
discutate probleme privind posi
bilitățile de extindere și diversi
ficare, în continuare, a relațiilor 
de colaborare și cooperare eco
nomică româno-franceze.

Alți membri ai delegației Pa
tronatului Francez au purtat 
convorbiri cu conducerile unor 
ministere economice, centrale 
industriale, întreprinderi de 
producție și de oomerț exterior.

Marți seara a sosit în Capi
tală prințul Hamzah Razaleigh, 
președintele firmei „Pernar“ 
din Malayezia, președintele Ca
merei de comerț malâyeziene, 
președinte al Băncii de stat „Bu- 
miputra", care, la invitația Ca
merei de comerț va face o vi
zită în țara noastră.

Marți a avut loc la București 
semnarea Protocolului privind 
colaborarea economică și teh- 
nico-științifică în domeniul con
strucțiilor de mașini dintre : 
publica Socialistă România 
Republica Populară Ungară.

Re-
■ Și

Marți, prof. dr. Christiaan 
Barnard, împreună cu soția, și-a 
continuat vizita în municipiul 
Tg. Mureș. în cursul dimineții, 
celebrul chirurg a avut o întâl
nire cu senatul Institutului de 
medicină și farmacie din loca
litate, cu care prilej a luat cu
noștință de realizările oamenilor 
de știință tîrgmureșeni.Oaspetele 
a conferențiat, de asemenea, în 
fața cadrelor didactice și a stu
denților de Ia acest institut.

SIGURANȚA 
CIRCULAȚIEI ÎN 

ATENȚIA 
NEUROLOGILOR

Azi, se deschid ta București 
lucrările primului simpozion 
național de neurologie în sigu
ranța circulației. în legătură cu 
această manifestare, doctorul în 
științe medicale Jean Eskenasy 
— președintele comitetului de 
organizare ne-a spus :

— Față de preocupările neu
rologiei clasice de a axa pro
blemele majore pe frecvența de 
îmbolnăviri neurologice, sigu
ranța circulației navale, aeriene, 
rutiere și feroviare impune o 
serie de alte preocupări priori
tare. Aici orice formă de mani
festare a unei boli neurologice 
poate aduce prejudicii din cele 
mai grave. De aceea, simpozio
nul din acest an — și pe care 
intenționăm să-1 organizăm a- 
nual, chiar cu participare inter
națională — își propune să sta
bilească o serie de elemente e- 
sențiale în prevenirea și depis
tarea timpurie a bolilor neu
rologice. O atenție deosebită se 
va acorda modului de apariție 
și manifestare a acestor boli la 
tinerii absolvenți ai școlilor de 
specialitate. S-a observat că 
foarte mulți tineri imediat după 
angajare, prezintă o serie de ma
nifestări neurologice. Se pare că 
cei care cad victime unor ase
menea perturbări sînt de regulă 
țineri bine pregătiți profesional, 
inteligenți. dar cu reacții destul 
de vii și rapide. Vrem ca rezul
tatele lucrărilor să fie folosite 
de Institutul de expertiză a ca
pacității de muncă pentru în
drumarea și selecția profesio
nală. Se va evita astfel pregă
tirea pentru funcții specifice 
circulației a celor ce sînt su
biecți potențiali, cu mai mare 
predispoziție, la bolile neuro
logice.

Cele 30 de comunicări vor fi 
prezentate atît de cunoscuti spe
cialiști în neurologie cit ’ și de 
tineri medici ce lucrează în u- 
nitățile spitalicești ale ministe
rului transporturilor și teleco
municațiilor.

L VOICU

| EDITORIALE

Repararea aufomobi 
lelor

Apărut în Editura tehnică, 
sub semnătura inginerilor Al. 
Groza și loan Ghiță, volumul 
cu titlul de mai sus tratează 
tehnologia de reparare a auto
mobilelor, insistând în special 
asupra principalelor tipuri de 
automobile construite în țara 
noastră. Sînt abordate laturile 
tehnice ale reparațiilor de auto
mobile și se fac referiri, acolo 
unde este ’ cazul, la aspectele e- 
conomice și organizatorice ale 
acestor reparații. Lucrarea con
stituie o documentație valoroasă 
pentru specialiști din uzinele și 
atelierele de reparații și poate 
servi drept îndrumar studenți
lor din învățămîntul tehnic su
perior în specialitatea automo
bile. Ea prezintă însă un interes 
deosebit pentru oricare posesor 
de autoturism.

tăzi sînt titulari în echipe de 
mîna întâi; pentru că și astăzi 
pe lingă club roiesc vreo cîțiva 
inberbi din lotul național de ju
niori, dar nu sînt văzuți de ni
meni ; pentru că tovarășul an
trenor are sub ochi, la tineret- 
rezerve, vreo trei băiețandri 
care la U.T.A. ar putea deveni 
titulari în echipa întîi ; pen
tru că în cartierul respectiv 
există o tradiție a copiilor de a 
juca pe străzi, pe maidane sau 
la stadionul mare ; pentru că 
un alt antrenor „de marcă", Ilie 
Oană, a umplut echipa mare 
cu juventiști și chiar dacă a 
„șchiopătat" puțin o vreme acum 
a scăpat de retrogradare și-și 
cristalizează un „unsprezece" cu 
care la anul va avea un ouvînt 
greu de spus. Mă rog, eu cred 
că tovarășul nostru antrenor 
n-a crezut el însuși în ce-a spus, 
cred că a zis-o așa, la necaz, 
și sper să înțeleagă ceva, ceva 
și din înfrîngeri...

Noi să ne vedem, în încheiere, 
de-ale noastre. în răstimpul de 
o lună de zile — cînd, din cauze 
mai presus de voința mea, ru
brica „Juventiștii" n-a mai vă
zut lumina tiparului — clasa
mentul nostru nu și-a 'schimbat 
înfățișarea în partea lui esen
țială, adică în frunte. Liderii, 
alb-negrii de la Cluj, deși au 
realizat cîteva rezultate oare
cum surprinzătoare (0—0 și 1—0 
acasă, 3—0 la Oradea și 1—2 la 
Craiova), și-au consolidat în
tr-un fel poziția, avînd acum 32 
de puncte. Clujenii îi devansea
ză astfel cu două puncte pe pe
troliști (0—0 și 7—0 acasă, 0—0 
la Bacău, 1—1 la București cu

LA BOX
vineri în cadrul a două gale (ora 
14,00 și respectiv 19,00). Sîmbătă 
este zi de odihnă, iar duminică 
finalele vor avea loc cu începere 
de la ora 10,00.

Din lotul boxerilor români se re
marcă : A. Mihai, Șt. Boboc, C. 
Gruiescu, Șt. Cojan, A. Moraru, 
Mircea Toni, G. Pometcu, A. Amă- 
zăroaie, V. Antonio, Gh. Ciochină. 
C. Bumb, C. Cuțov, P. Dobrescu, 
Al. Popa, V. Zilberman, I. Moca
nii, D. Mihalcea, Al. Năstac, I. 
Gyorfi, H. Stumpf, I. Siliște, I. A- 
lexe, A. Iancu etc.

125 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI CALISTRAT HOGAȘ
Cel care trece pragul acestei 

case trebuie să-și încrusteze 
ceasul cu litere de taină pe ră
bojul viu al aducerii aminte. Mă 
aflu în casa lui Calistrat Hogaș, 
și fiecare obiect îmi spune că 
bădia există, că se află aici, în 
camera alăturată, ori, dacă nu, 
a plecat de numai cîteva minute 
într-una din drumețiile sale ; bag 
seamă că nici Pisicuța nu mai e 
la locul știut. Intre timp, pînă 
se întoarce bădia — că tot tre
buie să-l aștept — iscodesc cu 
privirea prin odaie. Pe birou, a 
rămas o filă pe jumătate scrisă. 
Condeiul miroase a cerneală 
proaspătă. Divanul însuși mai 
păstrează încă forma unui trup 
masiv și parcă și căldura lui.

Acum, astăzi, îmi vine greu să 
cred că Hogaș, scriitorul, e ple
cat de fapt de mai bine de o 
jumătate de secol și că locul 
acesta, în care îi simt prezența 
mai vie ca oricînd, se numește — 
ciudat I — Muzeu memorial.

Și totuși, trebuie să-l caut, 
să-l regăsesc, să mi i apropii. în
tâiul popas, la locuința Sidoniei 
Hogaș, fiica scriitorului.

★
... Dărmanești — cel mai nou 

cartier din Piatra Neamț. Odi
nioară, pe cînd aici erau grădini 
mărginașe de zarzavat și nu 
blocuri de locuințe, de pe aceste 
locuri pornea Calistrat Hogaș în 
multe din rătăcitoarele sale că
lătorii montane.

Astăzi, poate dintr-o curiozi
tate a destinului, poate dintr-o 
împlinire a acestuia, într-un bloc 
din Dărmănești locuiește fiica 
scriitorului, în vîrstă de nouă

zeci de ani, însoțindu-și aminti
rile, părul alb și singurătatea cu 
cîteva pisici și un cățel. Din 
cînd în cînd, oameni din cele 
mai neașteptate colțuri ale țării, 
de cele mai diverse formații, dar 
îndrăgostiți iremediabil de tai
nica fericire a călătoriilor, calcă 
pragul casei, dornici să pătrundă 
cit mai adine în universul exis
tențial al marelui scriitor, dornici 
să înțeleagă mai bine izvoarele 
setei sale neostoite de drumeție. 
Și bătrîna, cea care a trăit zeci

Steaua) și cu patru puncte pe 
dinamoviști — învinși și ei acasă 
de mureșeni (1—2 !!!). Pe urmă
toarele locuri (4—6) se clasează 
acum trei teamuri juventiste 
care de cîtva timp evoluează 
din ce în ce mai bine : Rapid, 
Universitatea Craiova și U.T.A. 
(toate cu cîte 24 de puncte). O 
cădere vertiginoasă și neplăcută 
au realizat foștii campioni ju
ventiști din urmă cu doi ani — 
dinamoviștii băcăuani — aflați 
acum în subsolul întunecat al 
clasamentului, cu lanterna în 
mîna. în rest, zic eu, clasamen
tul nu mai contează, contează 
cum joacă juventiștii și cîți din
tre ei sînt promovați în prima 
echipă.

Apropo de promovare 1 Pro
miteam mai de mult să anunț 
situația în „CUPA JUVENTIS- 
TUL“ — pe care la încheie
rea returului „Scînteia tinere
tului" o va înmîna acelui tînăr 
promovat în acest campionat ce 
va avea cel mai mare punctaj 
rezultat din adunarea notelor a- 
tribuite săptămînă de săptămî- 
nă de revista ,.Fotbal". Cu cî
teva săptămîni în urmă, la Cluj, 
s-au aflat față-n față doi din
tre protagoniștii principali ai în
trecerii noastre : Boloni și Lică. 
Atunci a cîștigat blondul mure
șean, ca și echipa lui (Boloni 
nota 8, Lică 6). Acum — deci, 
după 21 etape de campionat — 
clasamentul în „Cupa Juventis- 
tul“ arată astfel : Boloni (160 
puncte), portarul Costaș (151) și 
fundașul Solloși (147). în preaj
ma lor. gata să sară oricînd pe 
primele locuri : Lică (146) și 
mînjii atacanți de la Jiul — 
Mulțescu (130), Stoian (123). Tre
buie să vă spun că în dosarul 
personal pe care scrie „Juven
tiștii" am un tabel în care ur
măresc, etapă de etapă, nu mai 
puțin decît 40 de tineri promo
vați în acest campionat la echi
pa de seniori. Unii, cum am vă
zut, au adiționat un punctaj care 
trece de sută. Ultimii înscriși în 
această întrecere sînt debutanții 
Radulescu de la Farul, Grigo- 
raș. de la Rapid, și Gașpar de la 
Dinamo. în clasamentul acesta 
însă oricînd pot surveni bulver
sări, căci e de-ajuns să nu joci 
într-un • meci și ai și căzut 
5—6 locuri. Deci, întrecerea con
tinuă... 

G. MITROI

de ani în apropierea tatălui său, 
povestește...

— Niciodată nu-și hotăra un 
traseu anume de urmat. Dacă 
avea timp, nu-și programa nici 
termen de întoarcere. Pur și sim
plu, pleca.

— Știm că pleca numai în 
timpul vacanțelor școlare. Dar în 
timpul anului, ce făcea ? în
treabă cineva.

— Iarnă, vară, tataia se scula 
pe la cinci dimineața. Ieșea în 
pridvor și timp de două ore pri
vea munții. Tăcea și privea 
munții.

— Povestea în familie ceea ce 
vedea în călătoriile sale ?

— Rareori. Atunci era sărbă
toare. Se așeza pe un divan, 
trăgea dintr-o țigară — avea un 
țigaret lung, lung — și, prin 
norii de fum răzbăteau legende 

PE DRUMURI
DE MUNTE

străvechi, întâmplări ciudate, iar 
noi aveam impresia că sîntem 
acolo unde se petreceau cele po
menite de dînsul.

— Dumneavoastră ați scris o 
carte de amintiri, prin 1941.

— Am scris-o.
Ochii limpezi ai băttânei — 

ochii lui Calistrat — strălucesc 
albaștri și adinei.

— Am încercat acolo să în
drept cîteva erori. Se spune, de 
exemplu, că tataia 
munte de mare, 
doreanu, care i-a 
spunea că atunci 
chidea Calistrat o r 
clasei parcă apărea un car cu 
fin. Nu e adevărat. Doar pelerina 
îl făcea așa.

— De ce v-ați intitulat cartea 
„Tataia" ?

— Așa îi spuneam cu toții, 
chiar și mama.

— Ce îi plăcea cel mai mult 
lui Calistrat Hogaș ?

— Drumeția și cititul.
— Și ce nu-i plăcea ?
— Pînza de olandă și lumina 

electrică.

era cit un 
Ionel Teo- 

fost elev, 
cînd des- 

Hogaș ușa

Și, oricît ne-am 
de o „Pisicuță",

★
A doua zi, dis de dimineață, e 

drept, nu la cinci — ca „ta
taia" —■ dar nici cu mult mai 
târziu — pornim la drum în 
dorința de a reface unul din iti- 
nerariile sale. 
vrea însoțiți u*  u .

Cunoaștem chinurile lui Tan- 
tal prin care trec doi respecta
bili antrenori care au venit astă- 
toamnă la echipe noi, echipe 
valoroase și suspuse în clasa
mentul diviziei ,.A“. dar care 
acum înoată împreună cu lotu
rile lor valoroase pe la mijlo
cul ierarhiei sau chiar mai jos, 
pierzînd practic șansa de a mai 
cuceri titluil. Unul dintre acești 
doi antrenori — repet, amîndoi 
oameni cumsecade și bine cotați 
profesional — nu-și poate re
proșa nimic în privința împros
pătării lotului cu vlăstare ju- 
ventiste fiindcă a găsit echipa 
deja împrospătată. Celălalt. în
să, care, de asemenea, n-a făcut 
vreo schimbare în primul 
„unsprezece", ar trebui, după 
cum spun mulți specialiști, să 
reîntinerească substanțial media 
de vîrstă a lotului de care răs
punde. Dar n-o face, și în ciu
da faptului că pierde puncte 
peste puncte, și că nu mai poate 
avea nici o speranță de la a- 
cest campionat, intră pe teren 
cu 3—4 jucători pe care anii de 
muncă și cărăușie cu mingea, 
i-au sleit de puteri și de refle
xe. A fost întrebat antrenorul 
nostru, l-a întrebat un confra
te, de ce nu se întoarce cu fața 
spre tineret. Știți ce-a răspuns ? 
„N-am, domnule, de unde să iau 
tineri, că nu mai vin copiii la 
fotbal : se duc la baschet, la 
înot, la judo, la patinaj dar la 
fotbal nu vedeți că nu mai vin?“

Evident, nu putem împărtăși 
un asemenea punct de vedere 
și iată de ce : pentru că de la 
clubul cu pricina au zburat ju- 
ventiști de mare talent care as-

unor boxeri consacrați în arena 
internațională printre care cam
pionii europeni Kajdi (semimijlo- 
cie), Gedo (semimuscă), din Unga
ria, Reguiferos (Cuba), Pacetuhin 
(U.R.S.S.). Petit (Franța) și alții.

Astăzi vor avea loc două reu
niuni, care vor începe la ora 14,00 
și respectiv, 19,00 (programul va 
fi cunoscut în cursul zilei de as
tăzi dimineața după vizita medi
cală șl tragerea la sorți). Joi sînt 
programate, de asemenea, două 
gale, care vor începe la aceleași 
ore. Semifinalele sînt programate

panglica nesfîrșită de asfalt im
pune alte reguli de circulație. 
Volga Comitetului județean Neamț 
al U.T.C. demarează scurt, ner
vos. Îmi însemn data în carnet: 
miercuri, 12 aprilie 1972.

... Călătorim de o oră. Am ieșit 
din Piatra Neamț, pe Bistrița în 
sus. Ne însoțesc în drum stâlpii 
de înaltă tensiune — brazi fan
tastici ai unui timp nou. De la 
Pîngărați intrăm pe Valea Mun
telui, apropiindu-ne de marele 
arc al hidrocentralei de la Bicaz. 
Aici ne oprim pentru un timp. 
Mîna omului a unit munții, apele, 
frumuseții Seculare a locurilor i 
s-au adăugat perle uriașe de 
trainică amintire. Aici, între 
munți, unde totul este monu
mental, monumentalitatea efor
tului uman te copleșește. Por
nim tăcuți în lungul lacului de 
acumulare. Are peste treizeci de 
kilometri lungime lacul Bicaz. 
Pe fundul lui, îmi amintesc, au 
fost cîndva sate. Calistrat Hogaș 
trebuie să le fi cunoscut, unii

• Lui Marin Amza, fost ma
gazioner la C.A.P. Cernele 
(Dolj), ii plăceau poveștile, 
fabulele, basmele. Cel mai mult 
și mai mult îl captiva „istoria" 
cu lupul-cioban la oi. Drept 
pentru care el, lupul, a sustras 
grîu din magazie, cu sutele de 
kilograme, și s-a hotărît să-1 
vînză. Petre Plslaru, șofer la 
aceeași unitate agricolă, a in
trat în cîrdășie cu magazione
rul. P.P., om perspicace, a fost 
de părere la rîndul lui, că 
„piața de desfacere" trebuie 
găsită cit mai departe de casă. 
Și, ca să nu se întrebe fiște ce 
curios, făcea transporturile 
tocmai în comuna Dozești (VII- 
cea). Dar „curioșii" — adică 
organele miliției — l-au între
bat ce și cum... Cel doi au tre
buit să răspundă : pe nerăsu
flate, în scris, In " 
apoi li s-a dat și 
dire. 

liniște. Abia 
timp de gîn-

dintre oamenii aceia negreșit i-au 
fost prieteni. Astăzi, urmașii a- 
cestor locuri au ridicat case noi 
pe dealuri și circulă cu vapora
șele. In Munții Bistriței, unde 
ne aflăm, unii au trebuit să de- 
peindt i meserii noi, cum de pildă, 
marinăria; au uitat însă, altele. 
Una dintre ele era plutăritul...

In zare, spre stânga, se zărește 
patriarhul Moldovei, Ceahlăul, 
încă alb de zăpadă, iar piscul 
lui cel mai înalt — Toaca, 1904 
metri — domină semeț orizontul.

★
... Lacul a rămas în urma 

noastră. Mai privim un timp, în 
spate, largul viaduct — poarta 
apelor — și continuăm urcușul 
pe firul Bistriței, pe Bistrița săl
batecă — așa cum îi spun local
nicii. Pe lîngă noi defilează tă
cut așezări: Poiana Teiului, Galu,

Dreptu — nume coborîtoare din 
legende, a teiului, a geților, a 
dreptății... Ne lansăm într-o 
pantă lungă. De după o cotitură 
a șoselei, brusc ni se deschide 
sub ochi panorama Fărcașei.

Trebuie nu numai să ai condei 
ci să fii și puțin... moldovean 

mi-pentru a descrie asemenea 
nunății. Oprim în mijlocul satu
lui, unde urmele lui Sadoveanu 
se învălmășesc cu ale eroilor 
Vitoria și Nechifor Lipan, cu ale 
lui Hogaș desigur, ei înșiși, scri
itorii, deveniți eroi.

— Ați picat la timp, ne spune 
primarul. Tocmai am terminat de 
pus temelia băii comunale. Pen
tru noi, asta înseamnă un eve
niment.

In satul în care odată se tru
dea și se trăia greu, în satul în 
care, iarna, cea mai înaltă casă 
sprijinea cu strașina umărul ză
pezii, în satul în care dreptatea 
se făcea exclusiv după legea ta
lionului, în satul acesta deci, de 
veche și încremenită tradiție, 
evident, temelia unei băi publice 
înseamnă un eveniment.

Rezumăm din cuvintele pri
marului, ale secretarului organi
zației U.T.C. : numai case noi 
(dintre care majoritatea cu etaj), 
școală nouă la Frumoasa, o gră
diniță de copii, un nou pod peste 
Bistrița, lumină electrică.

— Și, ține primarul să subli
nieze cu anume semnificație, în 
ultimii ani n-a mai 
măcar o ceartă între 
între megieșe.

ir
... Din nou, stâlpii 

tensiune ne însoțesc, 
umeri hergheliile de 
cern prin Bor ca. In dreapta dru
mului, pîrîul Sabasa, deseori loc 
de popas al lui Calistrat, se 
zbuciumă cristalin printre pietre.

Pătrundem pe teritoriul jude
țului Suceava. Plătim vamă cîte 
un zîmbet copiilor care privesc, 
din marginea șoselei, viteza de
loc moldovenească a mașinii.

Trecem 
oprește în 
magazin, 
proaspete 
blocurile __
albe, bine conturate, aici, între 
munți. Care o fi casa Irinucăi ? 
Știți dumneavoastră despre care 
Irinucă este vorba... In Broșteni 
nu sînt decît blocurile exploa
tării miniere, ale corpului didac-

existat nici 
tineri. Nici

de înaltă 
purtând pe 
volți. Tre-

prin Broșteni. Șoferul 
centru. Intrăm într-un 
Ne cumpărăm ziare 

și vederi. Privesc 
de locuințe, solide,

adus... două ceasuri (timp în 
care s-a efectuat un raid ino
pinat prin 10 unități de ali
mentație publică din municipiu, 
in care s-a urmărit, între alte
le, felul cum sînt respectate 
regulile de comerț). Ce-au a- 
dus cele două ceasuri ? Darea 
în vileag a patru infracțiuni de 
înșelătorie la măsurătoare și 
consemnarea a 33 de contra
venții, sancționate pe loc cu 
amenzile corespunzătoare. Iată 
și un exemplu : la bufetul 
„Mureș", barmana Lucreția Co- 
jocaru a Întrecut măsura vln- 
zînd băuturile cu lipsă Ia mă
sură. Obicei pentru care codul 
penal prevede... „măsură pen
tru măsură" (piesă între 3 luni 
șl 3 ani).

• Mămica lui Stoica Mihai 
Gheorghe din Deva, str. drișan 
nr. 5, i-a dat voie acestuia să-i 
piloteze automobilul marca 
Dacia, capacitatea cilindrică — 
1100, numfir de Înmatriculare 
l-HD-4018, forma — aerodina
mică. Băiețelul, care avea car
net (de elev), l-a luat în cursă 
și pe colegul său Gheorghe 
Cazan. Știți Abatorul din 
Alba lulia ? Este acolo un

„ *
r k. Wt;

tic de la liceu și cele cîteva res- 
taurante-camping.

Părăsim Bistrița și o luăm de-a 
lungul pîrîului Broșteni. După 
vreo douăzeci de kilometri stră
bătuți printr-un defileu cu ade
vărat sălbatec — pe aici nu trece 
nici un itinerariu turistic oficial 
— ne oprim într-un cătun izolat. 
De aici, pînă la următoarea așe
zare mai e o bună bucată de 
drum. Este vestita Dîrmoxa, unde 
Calistrat a trăit una dintre cele 
mai teribile aventuri de călătorie : 
întâlnirea cu acel român uriaș, 
„verde și chipeș", pe nume Ion 
Rusu.

Este aprilie, primăvară timpu
rie și, totuși, în aceste locuri 
marginea drumului mai păstrează 
încă pete largi de zăpadă, o 
drept, acum cam prăfuite. Tot 
ce ne înconjoară se cheamă aici 
pădure. „Eu cred că pădurile au 
suflet, în sufletul lor dragoste de 
mamă pentru toate vietățile ce 
se adăpostesc la umbra ocroti
toare a sinului lor"... îmi răsună 
în memorie cuvintele drumețului 
Calistrat. Din pădure țîșnesc cî
teva ciute, trec drumul și dispar 
în desiș. Șoferul a frînat brusc.

★
Ne vedem înainte de drum. 

Am urcat dealul Păltinișului, am 
trecut de Neagra Șarului, Plaiul 
Dornei, e mai larg drumul, de- 
acum munții s-au rărit și ne 
apropiem de capătul călătoriei. 
Jos, în vale, încep să se aprindă 
steluțele de neon ale Vetrei Dor
nei. Este ultima noastră întâlnire 
cu Bistrița. De aici, ea se nu
mește, spune Dimitrie Cantemir, 
Bistrița aurie.

EMANUEL ISOPESCU

IN MEMORIAM
La Piatra Neamț, in aceste 

zile , se desfășoară ample 
manifestări prilejuite de 
aniversarea a 125 de ani de 
la nașterea lui Calistrat 
Hogaș.

Intr-o convorbire, cu tova
rășul Valentin Ciucă, pre
ședintele comitetului muni
cipal pentru cultură și edu
cație socialistă din Piatra 
Neamț, ne-a declarat :

— Muzeul memorial „Ca
listrat Hogaș", în colaborare 
cu comitetul municipal pen
tru cultură și educație socia
listă a organizat un ciclu de 
manifestări omagiale menite 
să prezinte publicului exis
tența și activitatea marelui 
scriitor și călător moldovean 
care a fost Calistrat Hogaș. 
Astfel, duminică 16 aprilie a 
avut loc medalionul literar 
„Scriitorul Calistrat Hogaș și 
vremea sa“. Totodată a avut 
loc vernisajul expoziției do
cumentare care prezintă pri
mele ediții ale operelor Iui 
Calistrat Hogaș și, într-un fel 
evoluția editorială a cărților 
sale. De asemenea, pictorița 
lulia Hălăncescu a închinat 
locurilor prin care a trecut 
Calistrat Hogaș un grupaj de 
peisaje. Astăzi va avea loc o 
seară muzeală, în cadrul că
reia voi prezenta studiul 
„Calistrat Hogaș — poetul". 
Vineri se va desfășura șeză
toarea literară intitulată „Oa
meni și locuri în opera lui 
Calistrat Hogaș". In sfîrșit, 
duminică, 23 aprilie, va avea 
loc Simpozionul „Calistrat 
Hogaș — pedagog, scriitor și 
drumeț".

EM. I.

pod, chiar în față... Cum intri 
pe pod, un stîlp de metal... Ei 
bine, pină exact la stilpul po
dului și apoi în șanț a pilotat 
Mihăîță automobilul marca... 
capacitatea cilindrică... nr... 
Forma actuală a mașinii — 
nedefinită ; colegul său Cazan 
a scăpat numai cu rănire. In 
rest nu s-a întîmplat nimic no
tabil... (VIOREL RARA).

La Vaslui s-a deschis prima 
expoziție județeană cuprinzînd 
lucrări executate de elevi în 
timpul pregătirii tehnico-pro- 
ductive. Vizitatorii se opresc în 
fața exponatelor descifrînd în 
fiecare din cele peste 500 de 
piese, pasiune, talent, responsa
bilitate. Deosebit de apreciate 
sînt cusăturile artistice, obiec
tele de croitorie, aparatajul elec
trotehnic, lucrările din lemn.

R. DUMITRU

PENTRU
TIMPUL

IOV. LI^ER
&■■■■■■■>țgfnema
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ASTĂ SEARA DANSAM IN FA
MILIE . rulează la Patria (orele 
10; 12,30; 15; 17,45; 20,30). Melodia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45) .

FELIX Șl OTILIA : rulează la 
Gloria (orele 9; 12,30; 16; 19,30) i 
Modern (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Scala (orele 9,30; 13; 16,30; 20).

MARY POPPINS : rulează la 
Aurora (orele 9; 12; 16,30; 19,30), 
Floreasca (orele 15,30; 19), Capitol 
(orele 9,30; 12,30; 16,30; 19,30).

JUNGLA XANOO : rulează la 
Lumina (orele 9; 11; 13,15; 15,30; 
17.45; 20).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Luceafărul (o- 
rele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 2i)j 
București (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21).

MAREA DRAGOSTE : rulează la 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Favorit (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

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

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Buzești (orele 15,30; 19)i 
Vltan (orele 16; 19.15).

PENTRU CA SE IUBESC : ru
lează la Bucegi (orele 15,45; 18;
20.15) , Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15), Miorița (orele 10; 
12,30; 15; 17,30; 20).

FARMECUL ȚINUTURILOR 
SĂLBATICE : rulează la Doina 
(orele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30; 
(la orele 10 — Program pentru 
copii).

INCIDENTUL ; rulează la Victo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45) , Flamura (orele 9; 11,15;
13,30: 16; 18.15: 20.30).

LAMPA LUI ALADIN : rulează" 
la Timpuri Noi (orele 9—18,30 îi) 
continuare) ; Program de docu
mentare (ora 20,15).

EVADARE DIN PLANETA MAI
MUȚELOR : rulează Ia Feroviar 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45) , Excelsior (orele 9.15:. 11.30; 
13.45; 16; 18,15; 20,30), Sala Palatu
lui (orele 17,15: 20,15).

TATA DE DUMINICA : rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18; 20,15). ‘

ADIO, DOMNULE CHIPS : ru
lează la Grivița (orele 9; 12,15; 16;
19.30) , Tomis (orele 9; 12,30 î 16;
19.30) .

pirosmani : rulează la Lira 
(orele 15,30; 18; 20,15).

MICUL. SCALDĂTOR : rulează 
la Drumul Sării (orele 15,30: 17,45; 
20), Giulești (orele 15,30; 17,45; 20).

PĂDUREA PIERDUTA : rulează 
la Flacăra (orele 15,30; 17,45; 20) a 
Viitorul (orele 15,45; 18; 20,15).

OSCEOLA : rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 17.45; 20).

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulează 
la Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

OLESIA : rulează la Pacea (orele 
16; 18; 20).

MIRII ANULUI n : rulează la 
Crîngașl (orele 15,30: 18; 20,15) j
Munca (orele 16; 18; 20).

TATĂ CU DE-A SILA : rulează 
la Rahova (orele 15,30; 18; 20,15).

LOVE STORY : rulează la Pro
gresul (orele 15,30; 18; 20,15).

LOCOTENENTUL BULLITT ! ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 18;
20.15) .

ATUNCI I-AM CONDAMNAT PE 
TOȚI LA MOARTE : rulează la 
Moșilor (orele 15,30; 17,45; 20).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Arta (orele 15,30: 18: 20.15).

AVENTURI IN ONTARIO : ru
lează la Laromet (orele 15,30; 17,30;
19.30) .

MICKEY, PLUTO, DONALD (o- 
rele 10; 11,30; 13; 14,30), FRAȚII 
MARX LA CURSE (orele 16; 18) < 
BECKET — ambele serii — (ora 20) 
rulează la Cinemateca „Union".
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Opera Română : LILIACUL — 
ora 19,30; Teatrul de Operetă î 
VINT DE LIBERTATE — ora 19,30; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : PLAY
STRINDBERG — ora 20; (Sala 
studio) : IUBIRE PENTRU IUBI
RE — ora 20; Teatrul ,,C. I. Notta- 
ra“ (Sala Magheru) : ADIO 
CHARLIE - ora 19,30: (Sala Stu
dio) : O LUNĂ LA TARĂ — ora 
20; (la Ateneul Tineretului) : CON
ȘTIINȚA — ora 20; Teatrul Giu
lești : ...ESCU — ora 19,30; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Savoy) : BIM- 
BIRICA — ora 19,30; (Sala Victo
ria) : GROAPA — ora 19,30; Tea
trul „Ion Creangă" : școala din 
HUMULEȘTI — ora 10; ELECTRA 
— ora 16; Teatrul Mic : VICLENI
ILE LUI SCAPIN — ora 19.30; 
Teatrul „Țăndărică" (Sala Victo
ria) : NINIGRA ȘI ALIGRU — ora 
10; NOCTURN III — bra 21.30; 
(Sala Academiei) : BANDIȚII DIN 
KARDEMOMME — ora 10; Teatrul 
„Ion Vasilescu" : SICILIANA — 
ora 19,30; Circul București : PLA
NETELE RID SUB CUPOLĂ — 
orele 10 ?i 19,30.
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PROGRAMUL I *

9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. 9,05 Teleglob : Phenian. 
9,25 Luminile rampei. 10,00 Curs 
de limba franceză. Lecția a 12_a 
Recapitulare ; imperativul. 10,30 
întrebări și răspunsuri. 11,00 Tele- 
cinemateca pentru copii și tineret 
-- „Pudriera vorbitoare". 12,30 Te
lejurnal. 14,00 Matineu de vacanță: 
„Peripețiile lui Păcală" de Letiția 
Popa. 15,00 Teleșcoală. Mișcarea și 
sensibilitatea plantelor. Patentele 
naturii (Biologie), Determinanți. 
Sisteme de ecuații liniare. Metrici. 
16.00 Curs de limba engleză. Lec
ția a 11-a — reluare. 16,30 Fotbal : 
Rapid — Universitatea Craiova 
(Divizia A). 18,15 Vetre folclorice 
— Valea Buzăului. 18.40 Timp și 
anotimp în agricultură, 19,10 Tra
gerea pronoexpres. 19,20 1001 de 
seri — „Pățaniile lui Moș Ispra
vă". 19,30 Telejurnal. 20,00 Avan
premieră. 20,05 Telecinemâteca : 
Falstaff. Regia Orson Welles. 21,55 
Duete celebre din opere comice de 
Cimarosa și Donizetti, interpretate 
de Nicolae Secăreanu și Șerban 
Tasian. 22,10 Tezele Uniunii scrii
torilor și problemele dramaturgiei. 
Participă : Aurel Baranga, Radu 
Popescu, Ilie Păunescu, Gheorghe 
Vlad. 22,40 „24 de ore“.

PROGRAMUL II

20,00 Film de animație pentru 
copii : „Toți îl ajută pe Teddy % 
20,35 Concertul orchestrei de mu
zică ușoară a Radioteleviziunli. So
liști : Anca Agemolu, Anda Călu- 
găreanu, Mihaela Mihai și George 
Enache. 21,00 Agenda. 2140 Clu
buri sportive bucureștene. 21.30 
Mari muzee ale lumii. 21,45 Teatru 
foileton : Mușatinii, după trilogia 
lui Barbu Ștefănescu-Delavrancea. 
(reluare). Seria I — Cîntecul fete
lor.



ALE DIMINEȚII 
DRAPELE

Ploua. Sîmburii albi 
se pierd dincolo de spectrul luminii 
lăsîndu-ți drum liber. Partid, 
de n-ai fi tu 
n-ar fi înflorit pe aceste meleaguri 
tulburătoarea îmbrățișare a luminii, senina 
grație a culorii calde, impetuosul 
ecou al tumultului înălțimilor, 
poezia noilor 
geometrii ale fericirii.
Această scoarță vie, niciodată 
nu și-ar fi oglindit 
slova și culoarea în apele inimii mele. 
De aici, din pragul 
luminii, inima încă o dată 
mi-a cerut cu fruntea descoperind să salut 
ale dimineții drapele.

GEORGETA STĂNESCU 
Liceul nr. 5 — Ploiești li W SI Uf 01 iii

POEMUL
GENERAȚIEI MELE

(FRAGMENT)
...Noi sîntem fiii tăi anonimi Omule — Soare 
cu brațe oțetite de roade și de cînt.
Sîntem fiii tăi în care arde și urcă 
ecoul străbunilor ;
sîntem fiii tăi, ȚARA, 
născuți în răsăritul pămîntului nostru, 
scăldați în fîntînile Adevărului nostru ; 
sîntem crinii albi, îmbăfați de lumina 
cernută prin mîinile tale. Partid ;
sîntem aripa visului tău, 
luceferi zburînd spre înalturi.

Palmele aspre ne dor și tîmplele tinere ard, 
dar în ceasuri tihnite de seară 
noi ne oglindim în fîntînile apusului 
și ne vedem umbrele uriașe 
de zei 
proiectate de ceruri.
Atunci, roadele sufletului se pîrguiesc, 
copacii și luna și florile 
cîntă în palmele noastre.
Noi sîntem puternici și mari 
căci sîntem legenda, prezentul, columna de mîine, 
noi sîntem fiii acestui pămînt, 
îl înălțăm și-i cîntăm 
menirea, tăria, avîntul și rodul.

> NADIA GABRIELA BĂLAN <
► Liceul „Dinicu Golescu*  <

•) Prima parte a articolului a 
apărut în Preludiu nr. 42, publi
cat în „Scînteia tineretului" din
19 ianuarie 1972.

J Cîmpulung Muscel <

în cinstea aniversarii semi
centenarului LJ.T.C. numeroase 
comitete județene U.T.C., în co
laborare cu inspectoratele școla
re, au editat antologii mai cu 
seamă de versuri. Semnalăm cu 
acest prilej cîteva din cele mai 
izbutite, atit prin calitatea pre
zentării grafice cît și prin alea
sa ținută a versurilor închinate 
patriei, partidului, glorioasei lup
te a U.T.C., vieții luminoase a 
tineretului de azi.

A cincea antologie „Săgetăto
rul", îngrijită de prof. Tudor 
Opriș și prefațată de acad. M. 
Beniuc, reunește creațiile în

ANTOLOGII
OMAGIALE

versuri și proză ale membrilor 
cenaclului reprezentativ al elevi
lor din Capitala țării.

★
Elogii pentru calitatea prezen

tării grafice și distincția ilustra
ției interioare, (autoare : Elena 
Chinski) le merită din plin noua 
antologie ilfoveană „Aș vrea să 
fiu un imn*  prefațată și de data 
aceasta de poetul I. Crîngu- 
leanu.

ir
„Primăvara împlinirilor*  an

tologia județului Olt prefațată 
de Ion Boștinaru, prim secretar 
al comitetului județean U.T.C., 
și îngrijită de un colectiv de 
coordonatori, ni se pare una din 
cele mai izbutite culegeri.

★
Tulcenii, de asemenea, conti

nuă să se afirme pe plan națio
nal prin preocuparea susținută 
de a descoperi, a încuraja și a- 
juta dezvoltarea talentelor lirice. 
„Tinerețe**,  noul caiet liric, nu 
realizează o formulă grafică 
prea fericită, totuși este supe
rior prin densitatea și calitatea 
materiei lirice celorlalte două 
anterioare.

★
„Idealuri**,  antologia teleormă

nenilor, îngrijită de un colectiv 
de profesori (Al. Mardale, Al. 
Popescu-Tair, Ion Banu, C. 
Drăcea) și prefațată de tovarășul 
N. Rovinaru, prim secretar 
al comitetului județean de partid, 
și de scriitorul C. Georgescu îm
bină creațiile mai multor pro
moții de elevi, închinate de-a 
lungul ultimilor ani partidului, 
organizației U.T.C., idealurilor 
tineretului de azi.

★
„Pași spre împlinire**  antolo

gia liuneaoreană de versuri, cu

un „cuvînt de însoțire**  al prof. 
Clemente Constandin cuprinde 
versurile a 25 de tinere condeie 
din Hunedoara, Petroșani, Deva, 
Brad, Vulcan, Ilia, Lupeni, Si- 
meria precum și textul integral 
al „Mioriței**  ilustrat de Anca 
Dana Giurgiu, într-o viziune in
teresantă.

★
Inmănunchind toate talentele 

tinere ale județului Dolj (pio
nieri, liceeni, elevi ai școlii de 
arte plastice — autori ai ilu
strației), „Omagiu*  se deschi
de prin cuvîntul cald al tovară
șului Ion Cetățeanu, secretar al 
comitetului județean al P.C.R.

O. T.

Este evident că trebuie cît 
mai mult stimulate și o- 
rientate lecturile, și nu în

grădite. însă lecturile nu trebu
ie confundate cu o înmagazi- 
nare de procedee și maniere des
tinate să asigure cuiva o „carie
ră" literară. Lecturile ajută, fi
rește, la conturarea propriei ima
gini, la o confruntare din care 
cel care citește poate să știe mai 
bine ce fel de om este el. Ci
tim ca să ne descoperim pe noi 
înșine, în orice caz nu pen tiu
ca să învățăm a imita maniera 
sau chiar modul de gîndire al 
altora. A îngîna, în stilul, în ma
niera unui autor (dacă nu prac
ticăm specia parodiei!) este c 
Îndeletnicire pernicioasă sau, în 
orice caz, un exercițiu de natura 
căruia trebuie să fim conștienți. 
Iată într-o revistă din Rm. Sărat 
pe cineva — o elevă inteligentă 
și, fără îndoială, iubitoare de li
teratură — „în căutarea lui 
Gide", încercînd să imite — din 
păcate fără simțul umorului — 
stilul și utilizînd motivele de 
meditație ale acestui scriitor 
francez. întreprindere nefertilă 
$i, pe deasupra, ușor cosmopo
lită (revista însăși manifestă în 
chip vizibil o asemenea înclina
ție), tendința ce nu trebuie, se 
înțelege, încurajată. (Nu cumva 
de aici să se tragă nefasta con
cluzie că eleva n-ar avea voie să-1 
citească pe Gide!). Cine ar tre
bui să sesizeze cursul pe care îl 
ia o lectură sau alta, să-și dea 
seama de semnificațiile unui e- 
xercițiu, de fenomenele, pînă la 
un punct absolut firești, produse 
dc însuși procesul lecturii litera
re în general ? De bună seamă, 

profesorul de literatură în pri
mul rînd. însă, în aceeași pagi
nă în care eleva se află „în 
căutarea lui Gide“ profesorul de 
literatură este el însuși au
tor, dar ocupîndu-se nu de feno
menul pe care îl exprimă foarte 
precis căutarea cu pricina ci de 
„Inocență și adolescență în ope
ra lui I. D. Salinger". Mai potri
vit ai fi, desigur, ca în aseme

REVISTA ȘCOLII1
nea ocazii profesorul să-și trimi
tă articolul (informație corectă, 
cîteva formulări pregnante) unei 
reviste literare iar în respectivul 
spațiu al revistei școlare să în
cerce a se ocupa de „inocență și 
adolescență" în lucrările elevilor 
săi, inteligenți, cititori pasionați, 
ambițioși, într-un cuvînt, extrem 
de interesanți dar avînd catego
ric nevoie de îndrumarea și sfa
tul său competent.

De altfel, există o serie de 
probleme asupra cărora, profe
sori, elevi, organizația U.T.C. tre
buie să mediteze mai mult și 
mai propriu. Ce se întreprinde în 
școală — și deci cum se reflec
tă aceasta în revista școlară — 
pentru cunoașterea formelor 
foarte variate pe care le ia 
marea curiozitate a adolescenți
lor, pentru ca nici o curiozitate 
tisfăcută în chip adecvat. Iată, 

de exemplu, dintr-o „pseudocro- 
nieă" Așteptindu-l pe Godot, se 
pot deduce o serie întreagă de 
întrebări care privesc dezvoltarea 
artei moderne și este normal să 
nu lăsăm lucrurile în acest sta
diu interogativ. Nu respingem 
deci ideea publicării acestei 
să nu rămînă neîmplinită ci sa- 
„pseudocronici" dar semnalăm, 
dacă lucrul n-a fost făcut, ce 

rezultă din ea : în primul rînd o 
ușoară cochetărie, ezitantă, cu 
ideea de „teatru absurd". Este 
clar că semnatara nu e „dumi
rită" asupra atitudinii pe care 
trebuie s-o aibă EA, scriind des
pre „absurd", de unde expresii 
ironice ca „aventura mea cu Ab
surdul" dar și formulări catego
rice, ritoase, aruncate celor dis
puși să zîmbească de „curajul" 
ei. (In orice caz recomandăm pa
sionatei cititoare exegeza lui N. 
Balotă „Lupta cu absurdul**,  o 
analiză critică, făcută cu mult 
discernămînt, asupra acestei lite
raturi). în al doilea rînd, respec
tivul articol arată că, preocu
pați mai mult decît am crede de 
mișcările artei moderne, de mo
dificările conținutului și mijloa
celor ei, elevii tind uneori să e- 
ludeze adevărata semnificație a 
unor transformări, cum este ca

zul, aici, cu inovațiile în teatru 
dar, mai ales, în muzică. „Mu
zica — scrie autoarea — care a- 
vea și are tainele ei, cărările ei 
ascunse, se cerebralizează, nu se 
mai adresează sensibilității noas
tre, ci intelectului, și mă refer 
aici la muzica electronică, produ
să de computere. Cuceririle teh
nice pun la îndemînă noi mij
loace de cercetare, muzica devi

ne cercetare de dragul cercetă- 
tării și se practică în laboratoa
re fiind incompatibilă cu tradi
ționalele săli de concerte". „Pseu- 
docronică" sau nu, ironie fină 
ori ba, un lucru e clar: este ne
voie să se discute cît mai mult 
asemenea probleme ale dezvol
tării artei (și nu numai ale ei), 
să se dea informația necesară și 
explicațiile fenomenelor, care, 
cum se vede, preocupă mediul 
școlar. Revista școlară, dacă școa
la însăși ar da mai multă impor
tanță elucidării, sau măcar dis
cutării, unor chestiuni de acest 
fel, ar trebui să reflecte dezbate
rile care au loc, opiniile cele mai 
inteligente și pertinente. Că mu
zica „nu se mai adresează sensi
bilității" nu este atît o problemă 
de stabilit prin decizie sau sen
tință ritoasă ci în primul rînd as
culți nd muzica. îmi închipui că 

astfel ea însăși ne va convinge 
mai bine cui se adresează. Că ea 
s-ar transforma în „cercetare de 
dragul cercetării" pentru că se 
„fabrică" în laborator și de ace
ea nici sala de concert n-ar mai 
fi utilă — iată o glumă ce me
rită, mai încape vorbă ?, să fie 
luată în serios I (Ce rol are, în- 
tr-adevăr, „cercetarea de labo
rator" în muzică ? Ce semnifica
ții dau compozitorii, și nu mu
zica în sine, experiențelor de 
laborator ? Ce rezultă din „pro
gramarea", de către compozitor, 
a „mașinii" făcătoare de muzică? 
— ș.a.m.d. Cui a pus școala a- 
ceste întrebări ?). Iată, deci, că 
un „simplu" articol dintr-o re
vistă școlară ne dă suficiente in
dicații asupra ariei de preocu
pări a elevilor, asupra felului în 
care o școală sau alta este dis
pusă să fie receptivă la fenome
nele noi din artă, la tot ceea ce, 
în jurul acestora, stîmește în 
mod firesc irezistibila curiozita
te a elevilor. Revistele nu pot, 
ele singure, să creeze și să con
solideze o realitate care nu prea 
există în școală I Așadar, nu vom 
face eroarea de a critica revista 
cînd ea tocmai că ne semnalea
ză, chiar dacă indirect, chiar 
dacă fără să vrea, ceea ce în 
primul rînd școala, cadrele de 
specialitate ar trebui să facă.



AUTO
BIO
GRAFIE
Am intrat în viata 
printr-un accident, 
cerîndu-mi scuze ; 
tatâl meu era oltean, 
țăran și bărbat, 
iar mama doar femeie.

Apoi am făcut dragoste 
cu stele, 
cu vise, 
cu mîinile goale 
ca oamenii pămîntului 
— mîinile mele 
nu erau bătătorite, 
dar erau goale.

Acum stau între ulucii 
timpului 

cu pălăria lunii 
trasă pe ochi.
Nu mai am sare, 
nici pîine, 
nici pietre.

Voi timpuri care veniți, 
veniți mai repede !
Nu vă aștept ca pe oaspeți 
cu pîine, cu miere, cu vin, 
ne vom lupta !
Deși nu mai am nici pietre, 
ne vom bate în idei — 
lupta noastră cea dreaptă.

Părinții mei m-au lăsat 
să mă nasc 

și cred în mărinimia lor —- 
sînt prințul fraților mei 
care n-au ajuns 
nici măcar embrion.

Cuvîntul lor vi-l port 
o, timpuri care veniți, 
ne vom bate 
din zori și pînă noaptea 

tîrziu

Lupta noastră va dura 
cît cele șapte zile ale 

facerii lumii, 
milenii va dura lupta 

noastră !

Și tăcerea de-apoi...
Dar pînă acolo va fi 

aurora — 
aurora aceea ce cade 
numai o dată la șapte 

geneze !

Pămînful îmi crește în 
frunte 

ca o idee 
și cred în mărinimia mea 
de-a o naște.

Sînt cel care crede în 
răsărit 

mai mult decît în moartea 
șerpilor 

și-n numele lor, 
în numele păcatului » 

de-a crede 
ne vom lupta, 
timpuri care veniți I

Nu va învinge 
Făt-Frumosul din mine, 
ci aurora generațiilor 

viitoare...

DINU ADAM
Liceul „Gh. Șincai" 

București

REEDITATELE (ONCIRSULII ANUAL
Șl MINISTERUL EDUCAȚIEI

INIȚIAT DE C.C. AL
ȘI iNVĂȚAMiNTULUI

t.T.C,

JURIUL: Opinii — Sugestii — Propuneri
„Tinere condeie", concursul anual inițiat de 

C.C. al U.T.C. și Ministerul Educației și Invă- 
țămîntului își propune să scoată în evidență 
tinerele talente din rindul liceelor, școlilor pro
fesionale și post-liccale din întreaga țară, în 
cele trei ramuri de creativ literară : poezie, 
proză, teatr»

Concursul, închinat în acest an gloriosului 
semicentenar al Uniunii Tineretului Comunist, 
s-a bucurat de o participare masivă : peste 

o mie de participanți.
Cîțiva membri ai juriului ne împărtășesc pă

rerile lor cu privire la calitatea producției 
elevilor.

Prof. dr. docent, 
D. MICU:

Un contact mai susținut 
cu viața, o atenție mai 

intensă, acordată 
revistelor școlare

— Sub ce zodie a stat 
creația sectorului de proză 
dc care v-ați ocupat in mod 
deosebit ?

— Sub una nu foarte fericită. 
Proza a fost inferioară nu numai 
poeziei (ceea ce era de așteptat de 
altfel), dar și teatrului (ceea ce e

(Continuare în pag. a IH-a)

PA R TID
Orice zidesc cu tîmpla și împlinesc cu dorul 
întemeind în lucruri un anotimp ale.
Numai prin tine-și află deplinul înțeles ; 
Destinul tău luminii e-atoateroditorul.
Orice înalț cu fruntea și inima ades 
Sărbătorind gripa care încheagă zborul 
Numai prin tine-și află, îmbelșugat, izvorul 
Și anotimpul tînăr de rod și de cules.
Numai prin fine vîrsta-i fecundă împlinire 
Cînd sevele în cîntec statorinc se deschid 
Și cerul din fîntînă e-o osie subțire
A veacului, trecută prin ochiul tău lucid. 
Și mă cunosc în cea mai puternică iubire 
Numai fiind prin tine și înrodind. Partid.

PAUL BALAHUR
Liceul nr. 3 — Iafi

PE-ACEST 
PĂMÎNT

Partidul e lumina sub care m-am născut 
sub care cresc în vreme înalt precum Carpații, 
ca un copac puternic cu ramul desfăcut 
spre înălțimi, spre soare, spre vulturi și spre aștrii.

Partidul e lumina sub care îndrăznesc, 
sub care sînt statornic și rodesc precum glia, 
și-ntineresc în toate și-n toate înfloresc 
pe-acest pămînt de viață și de cîntec. România.

FLORIN NICHITA
Liceul „Radu Greceanu" Slatina

TUDOR OPRIȘ:

Efort de perfecționare 
in sensibil progres

— Intr-adevăr, poezia a consti
tuit „centrul" de greutate al con
cursului" : peste 800 de concurenți 
și aproape 2 000 de creații. Alături 
de poeții Ana Blandiana și Ștefan 
Iureș, atașați ca și mine de mun
ca de descoperire și îndrumare a 
tinerelor talente, ani avut de furcă 
atît cu selecționarea cît și cu ierar
hizarea creațiilor, multe din ele de 
valoare sensibil egală. Cred că a- 
cest concurs nu a fost numai cel 
mai ..populat" dar, calitativ, cel 
mai izbutit dintre concursurile re
publicane de tineret la care am 
participat din 1967 încoace.

Succesul acestui concurs n-a 
constat în scoaterea din anonimat

(Continuare în pag. a IlI-a)

ALECU POPOVICI:

Am premiat piese care 
pot fi jucate foarte 

bine la teatrul 
„Ion Creangă"

— Cred că este destul de eloc
vent faptul că aproape toate pie
sele prezentate la concurs au fost 
remarcabile și că, în consecință, a 
trebuit să le onorez cu premii și 
mențiuni. Cîteva ar putea fi juca
te pe orice scenă

— De pildă, s-ar putea 
juca vreo piesă originală a 
elevilor Ia teatrul pentru ti-

(Continuare în pag. a 111-a)

PATRIA OIERULUI
Sacră e Patria Oierului...
Printre fîniîni înalte 
ne-am coborî! la răsăritul lunii ; 
începe taina Pămîntului 
lîngă un ceas al înțelepților ; 
cîntecul florii de brad 
vestește veghea din preajma 

cuvîntului...
O tară a clopotului de iarbă, 
a descălecatului în țărîna zidirii 
o țară-n rădăcina pădurii 
unde ochiul împodobit 
cu miezul luminii coboară...
Sfîntă e Patria Oierului 
cu fața spre -nceperea nunții...

DOINA DORU 
Liceul „M. Eminescu" 

București

POEZIE
PREMIUL I

Paul Balahur, Liceul nr. 3 
Iași ; Dinu Adam, Liceul „Gh. 
Șincai“ București.

PREMIUL II
Doina Stelea, Liceul Osica de 

Sus-Olt; OJgia Nagy, Liceul nr. 
1 Reșița ; Gerzson Veress, Liceul 
nr. 1 Sf. Ghcorghe ; Dan Nico- 
lau, Liceul nr. 2 Ploiești.

PREMIUL III

Lelia Radulescu, Liceul „Ște
fan cel Mare" Rm. Sărat ; Dan 
Catană. Liceul nr. 3 Baia Mare ; 
Doina Maria Doru, Liceul „M. 
Eminescu" București.

MENȚIUNI
Aurora Tocaciu, Liceul ,,I. Ne- 

culce" București ; Constantin 
Ivan, Liceul din Buhuși ; Viola 
Popa, Liceul „T. Vladimirescu- 
București ; Valerian Țopa, Li
ceul nr. 2 Dorohoi ; Sorin Bă- 
jenaru, Liceul „Spiru Haret“ 
București ; Agota Kapui, Liceul 
nr. 1 Sf.Gheorghe ; Anicuța Iaru, 
Liceul „Spiru Haret“ Tulcea.
PROZA

PREMIUL I nu s-a acordat 
PREMIUL II nu s-a acordat
PREMIUL III
Ligia Cucu Rozmarin, Liceul 

nr. 2 Ploiești.
MENȚIUNI
Gabriela Negomireanu, Liceul 

nr. 43 București ; Maria Patrichi, 
Liceul ..Avram Iancu“ Brad ; Ion 
Marin, Școala generală nr. 128 
București.

TEATRU
PREMIUL I nu s-a acordat
PREMIUL II
Anca Vizdei, Liceul „Gh. La- 

zăr“ București ; Olga Tătaru, Li
ceul „Gh. Lazăr" Bu-curești.

PREMIUL III
Aurelian Voinea, Liceul „Enă- 

chiță Văcărescu" Tîrgoviște.

(Continuare în pag. a Hl-a)



TINERE CONDEIE
UTECISTUL

Ochii lui străluceau ciudat, 
ca lama cuțitului 
tâiau întunericul...
Era un băiat cu inima 
strînsâ în cămașa murdară 
utecistul. Fiecare 
din noi am călătorit pînă-n 
trupul său. Fiecare 
din noi am lip’rt afișe 
pe străzi fără nume. 
Și noi străluceam ciudat 
ca o lacrimă scurtă 
Frin ceruri de teamă.

iecare din noi am murit 
o dată cu sîngele lui 
cînd glonțul care venise 
din umbra zidului. 
Și-am plîns acest fiu 
al steagului roșu. 
Acum el se-ntoarce 
în trupul nostru 
Și din adîncuri de fîntînâ 
străveche limpede pînă azi 
Ochii lui străluceau 
asemenea luminii...

NICOLAE OPRIȘAN 
Liceul din Snagov

Desenele aparțin elevilor bucu- 
reștcni : CRISTINA NESTO- 
RESCU — Liceul „N. Tonitza", 
VICTOR BALAN — Liceul „M. 
Eminescu", OCTAVIAN PE
TRESCU — Liceul „M. Basarab"

ff/W

SMfmKIUI
Lui V. BOAITA

Să nu te dezlipești de strigăt 
chiar dacă mîna va înflori pe metalul sirenei 
fîntînile trupului s-au deschis în februar 
și mugurii sîngelui au plesnit în clopotele sevei, 
ochiul meu se topește surd peste tine, 
iar gîndurile tale cresc în mine ca firele de grîu 
descîntate de luminile pămîntului.
Mîinile mele cîntăresc timpul zăpezii pătate 
cu gesturi simple, 
pașii măsoară tăcuți drumul ierbii 
dintre viață și moarte.

Să nu mă părăsești acum, cînd 
gloanțele au înflorit în carne 
crinii uriași de funingină și foame. 
Timpul este un steag care se împletește 
pe trupul celui care doarme.

Să nu mă părăsești acuma cînd 
soarele cîntă-n sufletul clorofilei 
despre munți de lumină și grădini de aripi 
cînd soarele cîntă în livezile sufletului 
despre primăvara Săgetătorilor.

MARIAN CONSTANTINESCU 
Liceul „Aurel Vlaicu" 

București

ANOTIMP 
DE ROD

E-n patrie-o clepsidră de grîu care măsoară 
Cadranele solare și veacul după roade, 
întemeind mireasma zeniturilor, clară, 
Intr-un tărîm statornic de doine și balade.

E-n patrie un fluier de fag care răsună 
Legînd mișcarea lină a sferelor astrale 
De vuietul pădurii de brazi către furtună 
Și legănarea ierbii în candide rituale.

E-n patrie o floare de măr care cuvîntâ 
Catargelor de grîne desfășurate-n praguri. 
Prin gura ei de aur, lumina e răsfrîntâ 
Fecund la temelia bogatelor meleaguri.

E-n patrie-o fîntînâ mereu cu apa vie 
Care în trupul nostru prielnic se zidește 
Prin ardere înaltă și dor de veșnicie 
Și anotimpul tînăr prin ea ni-l împlinește

E-n patrie a nuntă cu steaua lăudată 
Și-i sîntem fiecare-o mireasă sau un mire. 
Și rodul dens ne-aprinde întreg și deodată 
în cea mai luminată și limpede iubire

PAUL BALAHUR
Liceul nr. 3 — Iași

LECȚIA OT 
ISTORIE
Ceas de ceas alungă 
Clopotul în dungă. 
Vuietul din strungă.
Pe plaiul de rîu 
Stau strămoșii 
Cu sulițe de grîu, 
în vase și oale, 
în cercuri și spirale 
La porțile domoale 
în casele tăcerii 
Cu oile durerii...
Și dau din chimir 
La domni și voievozi 
Frumosul bir 
în aur și-arginți 
Si-n copii cuminți, 
în fete fecioare 
în lună și soare...

DAN CATANĂ
Liceul nr. 3 — Baia Mare

DIN MILENIU
GINDITORULUI

Chircită, buturuga te simte-acum mai greu 
Nici pleoapa ta colțoasă, nici mîna n-o clintești 
îngrămădit în tine și cercetînd mereu 
în ghemul de gîndire, uitat-ai că mai ești ?
Pe doborîții umeri cresc vremurile - șoapte 
Clădind în întuneric un gînd nestăvilit
Dar nu poate să zboare pe aripi lungi de noapte. 
Dospit în tine, gîndul în tine-a-ncremenit.
Tu îi pîndești ivirea de grîu ca pe lumină 
Ți-e zbaterea oprită, eternă așteptarea 
Sub fruntea încrețită cînd neguri se anină 
Din nepătrunsul aspru auzi numai chemarea. 
Te-ntrebi dacă-i zadarnic, și nu te dai învins 
gonești cu întrebarea pe-ntinsul necuprins...

VIOLA POPA 
Liceul „T. Vladimir eseu" 

București

CÎNTEC DE GRÎU
Talazuri de lumină frământă griul țării 
Cînd vîntul se îneacă pe buze verzi de cană.
Un snop de holdă crudă ascunzi în palmă. Ană,
Din care se adapă copii albi ai zării. 
Mugește sferic plugul și rouă unge timpul. 
Amiaza se răsfață cu ochiul peste cînt 
Și urcă seva gliei albastră din pămînt, 
în zîmbetele holdei ce crește anotimpul...

IOAN PETRAȘ
Liceul ,Jacob Mureșianu" — Blaj

MEREU
Jară, 
lumina ta 
e un cîntec 
mereu nou 
pe care-l ascult 
cu brazii în murmur 
de ape...
MUȘAT EMIL VALENTIN 

Liceul „Nicolae Iorga“
Vălenii de Munte

REZULTATELE CONCURSULUI ANUAL

El, omul din straie 
se strigă pe el, omul din gânduri, 
și se întreabă cîte fluvii hrănește, 
cite cîmpii hrănește, cîți munți hrănește 
și-și răspunde omul din gînduri : 
fluviile sînt taina echilibrului meu 
cu rădăcinile-n pămînt și capetele-n nori, 
câmpiile sînt scoicile mele rectilinii 
cu existența priponită de picioarele munților 
scoici cu rădăcini adînci în trupul lor.

GHEORGHE ALBU
Liceul economic Tîrgoviște

(Ufmare din pag l)

MENȚJUNI
Cătălin Bordeianu, Liceul ,,M. 

Eminescu" Iași ; Mihai Dinu 
Gheorghiu, Liceul nr. 3 Iași; Sil
viu Dănuț Popa. Liceul nr. 1 
Caracal ; Geta Matei. Liceul 
,.Gh. Lazăr“ București ; Cornel 
Paroșanu, Școala de biblioteco
nomie Șucurești.

Juriul concursului a ținut să 
remarce și lucrările elevilor :

Doina Pop. Liceul „Gh. Șincai" 
Baia Mare; Nicolae Oprișan. Li
ceul Snagov-Ilfov ; Teodor Râ- 
pan. Liceul nr. 2 Roșiorii de 
Vede ; Mariana Andreicuț. Li
ceul „Gh. Șincai" Baia Mare ; 
Constantin Sorescu, Liceul nr. 2 
Slatina ; Gheorghe Albu, Liceul

economic Tîrgoviște ; loan Pe- 
traș, Liceul „Iacob Mureșan" 
Blaj ; Mariana Flămind, Liceul 
„G. Coșbuc“ Năsăud ; Domnița 
Petri, Liceul „Liviu Rebreanu" 
Bistrița ; Gabriela Bălan, Liceul 
„Dinicu Golescu" Cîmpulung- 
Muscel ; Anca Bejan, Liceul „N. 
Bălcescu" Brăila ; Gheorghe 
Ceaușu, Liceul „Mircea cel Bă
trân" Constanța; Marian Dră- 
ghici, Liceul „Osica de Sus" 
Olt ; Simona Gheorghe, Li
ceul „N. Bălcescu" - Brăila ; 
Sorina Vissarion. Liceul Gă
iești ; Mihai Dragolea, Li
ceul Petroșani ; Emil Mușat, 
Liceul „N. Iorga“-Vălenii de 
Munte ; Doina Mutu, Liceul 
„O. Goga“-Sibiu ’ Mihăiță Stan, 
Liceul Motru-Gorj ; Ana Fe.no- 
ghen, Liceul „Spiru Haret“-Tul-

cea ; Elena Leuștean, Liceul 
Negrești-Vaslui ; Emil Apăvă- 
loae, Liceul nr. 1-Călărași ; Lu
cian Vasiliu, Liceul nr. 1-Bîrlad; 
Dan Chelaru, Liceul nr. 1 Bîir- 
lad ; Georgeta Stănescu, Liceul 
nr. 5-Ploiești ; Ioana Lobodă, 
Liceul ,.Șt. Plavăț“-Orșova ; Flo
rin Nichita, Liceul „R. Grecea- 
nu“-Slatina; Steliana Hențiu. Li
ceul nr. 2-Arad ; Monica Mure
șan, Liceul sanitar-Oradea ; Eu- 
frosina Liță, Liceul economic- 
Roșiorii de Vede ; Monica Mure
șan. Liceul ,,A. Vlaicu“-Bucu- 
rești ; Cristina Kiș, Liceul nr. 6- 
București ; Adriana Popescu 
Liceul ,.D Cantemir“-București; 
Liviu Papadima, Liceul nr. 32- 
București ; George Rusu, Liceul 
de muzică Botoșani.

Lucrările premiate și eviden
țiate vor fi publicate in culegeri, 
pe genuri literare, iar elevii re
marcați la concurs vor participa 
în luna august la tabăra specială 
de creație literară de la C’ozia.



TINERE CONDEIE
EROI

TINEREȚE

Ziua-n vărsare 
trece nebună pragul 
de șoapte-n spirale... 
Și e fîntînâ limpede.

Cădelnițâri de stele, 
mătanie adîncâ...
Luna suptă 
atinge rîuri siderale ; 
de trei ori plecăciune 
noapte-ndoliată-n 
cărbunele în care 
soarele a ars.

ANICUȚA IARU
Liceul

,Spini Horei*  — Tulcea

I
Anii mei tineri.
Aripi viteze 
Ara în înalturi 
Și în amieze.

Anii mei tineri.
Munți de iubire 
Urcă-n azururi 

Z Și-n nemurire.
FLORIN NICHITA

Liceul „Radu Greceanu
Slatina

TARII
M-apropii de tine 
cu fiecare răsărit 
al pleoapei mele 
de-ntuneric 
și fiecare fîlfîit de-aripă 
ne leagă de trunchiul 
aceluiași zbor.

în zadar plecate, 
umbrele noastre 
se-ntîlnesc 

măcinate 
de povara luminii

DOINA MUTU
Liceul

„O. Goga" — Sibiu

/

ACUM FIECARE 
ȘTIE CÎTE CEVA

Acum fiecare știe cîte ceva : 
Cum crește gîndul prin sînge.
Cînd vom face pace și cînd vom lupta.
Cum se ascultă lemnul de brad cu urechea
Și cînd vine amurgul, trudit, cum se plinge.

Stau sub streașină acestei clipe cu o stea veghetoare 
Ce umăr,

iniștea mușcă fiecare lucru lacomă 
Ca dintr-un fruct 
Printre oamenii veacului acesta ciudat 
Mă prenumăr 
Cu sufletul de arșiță, de ger 
Petrecut.

Acum fiecare știe cîte ceva :
Cum se deschide un ochi să privească spre lucruri
Ca printr-un ochean,
Cînd se luminează de ziuă pe țărmuri rotunde, 
Cum bate egal o inimă de oștean
Și glasul de cîntec cum ni se pătrunde...

DAN NICOLAU 
Liceul nr. 2 — Ploiești

PE-UN PICIOR
DE PLAI

Alergăm desculți 
pe-un picior de plai 
sub pleoapa deschisă a cerului 
Și intrarea în templu

* arde făclia 
iubire nouă a zorilor. 
Pe-un picior de plai 
ne-adunăm cerbii 
întîlnindu-ne într-un cîntec de flaut; 
cu brațele deschise 
pe-un picior de plai 
așteptăm, rodul 
la masa tăcerii 
se-nvîrte masa cu stele 
și noi, copiii soarelui, 
în fîntîni fără fund.
Pe-un picior de plai 
dintre albii un ochi se deschide. 
Venim cu lacrima tăcerii 
La spuza din vatră
Cenușa timpului în pumni... 
Cu frunzele lăsate 
asfințim
Sărutînd pămîntul țării

CONSTANTIN IVAN 
Liceul din Buhtiși

Un contact mai susținut 
cu viața, o atenție mai 

intensă, acordată 
revistelor școlare 

(Unnare din pag. I) 
surprinzător !>. Numărul lucrări, 
lor de proză, cam o sută. Doar 
prea puține au ieșit cît de cit în 
relief. Lucrările meritorii erau în
deobște legate de tematica ge
neroasă a luptei uteciștilor din ile
galitate. îmbucurător este faptul 
că tinerii de azi scriu bine despre 
intîmplări de ieri, însă e destul de 
Îngrijorător că nu sînt preocupați 
în egală măsură de eposul timpu
lui nostru, de marile probleme de 
conștiință ale omului contem
poran.

Proza este „industria grea" a li
teraturii. Ea cere investiții mari 
de muncă și experiență. Pentru a 
stimula pe prozatori cred că ar fi 
necesară accentuarea contactului 
elevilor cu realitățile prin excursii 
în natură, în fabrici, pe șantiere, 
muzee, ceea ce sporește universul 
informațional concret și experiența 
de viață. Apoi cred că sînt necesa
re concursuri cît mai dese, even
tual. doar concursuri de proză. In 
fine, dezbateri In presă asupra li
teraturii elevilor (în fond o discu
tare a literaturii actuale la temeli- 
ile^ ei genetice), recenzii mai ge
neroase și mai consistente asupra 
revistelor școlare.

— Dar despre celelalte ge
nuri ?

— Comparativ cu proza, repet, 
mi s-a părut că poezia a cîștigat 
din nou teren. Aici au dispărut ex-

Tîmplă de anotimp al incandescenței 
Ochi de părinte sîngelui vechi. 
Pasăre sub streașină de luceferi. 
Rug țîșnit din oasele vremii. 
Lumină și sens al înnobilării, 
Fîntînâ cu ciuturi solare
Unde sălășluiește licoarea vieții. 
Stea legănată în aurul holdei.
Scrisă de munți pe albastre văzduhuri, 
Mîngîiată de ape.
Stea purtată în inimi de bărbat, de copil; 
Cuvînt magic, sacru,
Filon de tărie, jar. aramă a păcii 
Creator de minuni
Tu ești, tineret comunist I

GEORGE RUSU
Liceul de muzică — Botoșani

TIMP
ROMÂNESC

(FRAGMENT) 
La marginea visului tău 
îmi opresc frunzarele tăcute 
Și pentru eroii zilelor tale 
îngemănați cu setea noilor zidiri 
Ridic un steag 
Din aspre canonade 
Sămînța viitoarelor iubiri.

La marginea visului tău 
Adun firele de iarbă secerate. 
Tot atîtea zilelor dintîi 
Pentru amintirea brazilor 
Sfîșiați sub turmele albastre 
De șenile.

La marginea visului tău 
Culeg munții și nopțile mele. 
Florile de mai
Și le-arunc peste flamuri 
Pentru eroii tăi, patrie, opriți 
La marginea visului tău...

VALERIAN ȚOPA
Liceul nr. 2 — Botoșani

JURIUL: Opinii - Sugestii — Propuneri
perimentele gratuite, nu se mai 
pune accentul doar pe sonoritate, 
pe metafora gratuită, pe efectul 
incendiar. Iar teatrul a constituit 
— nu numai pentru mine — o 
adevărată surpriză. Totuși, trebuie 
subliniat — cred eu — caracterul 
tot poematic al celor mai reușite 
lucrări dramatice.

Efort de perfecționare 
in sensibil progres 

((Jrmdre din pag. I)
a cine Știe căror stele" fără nu
me. Exceptînd pe Doina Stelea, 
elevă în clasa a IX-a a Liceului 
Osica de Sus — Olt, în cvasitotali- 
tate premiile șl mențiunile au fost 
obținute de nume cunoscute, de 
elevi apredați pentru stabilitatea 
și constanța pasiunii, care scriu 
de cîtiva ani poezie, progresează 
evident șl publică regulat în revis
ta școlii, în presa locală și centra
lă. Concursul de față reprezintă o 
victorie a voinței de autoperfec- 
ționare, a efortului de a înțelege la 
nivel superior „comanda socială", 
renunțarea la teribilism, mimare, 
butaforie metaforică. Cred, de ase
menea, că progresele se datoresc și 
ameliorării evidente a ambianței 
de creație, creșterii rolului cena
clurilor, receptivității sporite a 
presei față de creațiile adolescen
ților, apropierii scriitorilor de 
mișcarea Literară din școli.

Am premiat piese care 
pot fi jucate foarte 

bine la teatrul
„Ion Creangă1*
(Urmare din pag. I)
neret și copii „Ion 
Creangă"T

— Desigur. 2—3 au și fost pre
zentate la cercul „prietenii teatru
lui" și au rezistat cu succes criti
cii. Acest cerc e o pepinieră de 
viitori dramaturgi care datorează 
mult animatorului său, profesorul 
Al. Mitru.

— Ce modalități scenice 
au fost abordate în aceste 

creații 7
— S-au abordat toate modalită

țile teatrale. Mal întîi teatrul, 
dialog cu publicul, teatrul-dezba- 
tere, apoi dramatizarea, basmul? 
montajul liric. La concurs a pri
mat însă dezbaterea. E vorba de 
teme etice. Cele mai bune piese 
de teatru pornesc de la fapte au
tentice : „La revedere Florentina" 
de Anca Vizdei — confruntare eti
că între 2 adolescente, i.Romeo și 
Julieta" de Olga Tătaru care aduce 
mitul shakespearian in mijlocul 
ultimei clase de liceu, „Proces 
pentru o floare" de Geta Matei, 
apologie a delicateții șl omeniei 
comuniste. Au fost șl piese Inspi

rate din viața școlii, precum „Ti
neri adevărațl" de tîrgovișteanul 
Aurelian Voinea sau „Clipe de 
viață" de Mircea Axinte, alături 
de o excelentă dramatizare după 
Zaharia Stancu „N-a fost timp 
pentru dragoste" datorată lui Cor
nel Paroșanu. Atît în această dra
matizare cît și în piesa „Sentința" 
de ieșeanul Mihai Gheorghiu sînt 
prezentate pagini dramatice din 
lupta eroică a uteciștilor. în sfîrșit, 
putem semnala o surprinzătoare 
fantezie la limita dintre basm șl 
satiră „Orașul pahtof al pantofari
lor" semnată de Dinu Adam și 
două remarcabile montaje poetice 
scrise de ieșenii Paul Balahur și 
Cătălin Bordeianu, demne de a fl 
jucate pe scena unui teatru profe
sionist.

— Ce carențe ați remarcat 
totuși in acest gen dificil 

(dacă ne glndim că tea
trul este arta maturității) si 

ce recomandări faceți ti
nerilor dramaturgi ?

— în căutarea autenticității și 
originalității, tinerii ignorează tt- 
nele canoane dramatice obligato
rii. Am întîlnit uneori terbilisme, 
alteori un abuz supărător de 
verbiaj servind atitudini didacti
ciste. O serie de lipsuri slnt legate 
de rezolvările finale, forțate sau 
copilărești. Sfaturi ? Să se citeas
că, să se vadă mult teatru dar să 
nu se ajungă la imitații. Subscriu 
sfatului criticului D. Micu : un 
contact cit mal viu cu viața, • 
exercitare permanentă a ochiului 
critic, o iscodire a lăuntrului ome
nesc. Subscriu șl la dorința elevi
lor bucureștenl de a avea un stu
dio de teatru al lor.

BOGDAN GHIȚA-ULMU



„SCINTEIA TINERETULUI" pag. 5 MIERCURI 19 APRILIE 1972

Mesaje de condoleanțe 

adresate tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
Mesajul de 

transmis de 
Secretarul general al Comite

tului Central al Partidului Co- 
ftiunist al Uniunii Sovietice, to
varășul Leonid Ilici Brejnev, a 
însărcinat pe ambasadorul 
U.R.S.S. la București V. I. 
Drozdenko, să transmită senti-

condoleanțe 
L. I. Brejnev 
mentele sale de compasiune și 
sincere condoleanțe tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în legătură 
cu marea durere pe care o în
cearcă prin încetarea din viață 
a tatălui său, Andruța Ceaușescu.

DIN PARTEA 
UNOR ȘEFI DE STATE

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar General al Parti
dului Comunist Român, Președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a primit din partea tovarășului 
KIM IR SEN, secretar general al Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, Președintele Cabinetului de Miniștri 
al Republicii Populare Democrate Coreene, următoarea tele
gramă :

Aflînd trista veste despre încetarea din viață a tatălui Dum
neavoastră, în urma unei grele suferințe, vă exprim profunde 
condoleanțe.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea împăratului 
HIROHITO, următoarea telegramă •

Sînt profund mîhnit aflînd de moartea iubitului Dumneavoas
tră tată și mă grăbesc să exprim Excelenței Voastre sincera 
mea compasiune și condoleanțele mele.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui 
Izraelului, ZALMAN SHAZAR, următoarea telegramă :

întristat de știrea decesului tatălui Dumneavoastră, rog pe 
Excelența Voastră să accepte expresia celei mai sincere com
pasiuni din partea mea.
\ Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui 
Republicii Zair, MOBUTU SESE SEKO, următoarea telegramă : 

Domnule președinte,
Am aflat cu profundă mîhnire de decesul iubitului Dumnea

voastră părinte. Vă rugăm să acceptați prin prezenta expresia 
sincerelor noastre condoleanțe în urma acestei grele încercări, 
asigurîndu-vă de profunda noastră compasiune.

DIN PARTEA UNOR

MINISTERE, ORGANI

ZAȚII OBȘTEȘTI Șl

OAMENI Al MUNCII
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, a continuat 
6ă primească telegrame de con
doleanțe, în legătură cu înceta
rea din viață a tovarășului An- 
druța Ceaușescu.

Au exprimat sentimente de a- 
dîncă compasiune: Ministerul 
Industriei Ușoare. Inspectoratul 
General de Stat pentru Contro
lul Calității Produselor, Consi
liul Legislativ, Direcția Cen
trală de Statistică, Uniunea 
Compozitorilor, alte instituții și 
organizații obștești, unități mi
litare, academicieni, scriitori, 
artiști plastici, oameni ai mun
cii.

Telegrame de condoleanțe au 
mai trimis președintele Sfîntului 
Sinod. Justinian, patriarhul Bi
sericii Ortodoxe Române și e- 
piscopul Laszlo Papp, din partea 
Eparhiei Reformate Oradea.

Ample eforturi creatoare 
în toate domeniile 

de activitate

Efortul colectivului de muncă de la Uzina de utilaj fi piese 
de schimb pentru construcții — București, însumează si hărnicia 
tehnicienei Vasilica Iancu, desenator tehnic, care se evidențiază 
în întrecerea socialistă ce se desfășoară în cinstea zilei de 1 Mai.

Foto: GH. CUCU

DIN PARTEA UNOR ȘEFI 
DE MISIUNI DIPLOMATICE

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit telegrame 
de condoleanțe din partea unor 
șefi de misiuni diplomatice a- 
creditați la București, în legă
tură cu pierderea grea suferită 
prin încetarea din viață a tată
lui său, Andruța Ceaușescu.

Au transmis telegrame ; am
basadorul Belgiei, Jan Adria- 
enssen, ambasadorul R.P. Chi
neze, Cian Hai-fun, ambasado
rul R.S.F. Iugoslavia, Iso Nje-

govan, ambasadorul S.U.A., 
Leonard C. Meeker, ambasado
rul R.P.D. Coreene, Kang Iăng 
Sap, ambasadorul R.S. Ceho
slovace, Miroslav Sulek, amba
sadorul Japoniei, Yoshito Shi- 
moda, ambasadorul Uruguayu- 
lui, Victor Pomes, ambasado
rul Republicii Cuba, Nicolas 
Rodriguez Astiazarain, ambasa
dorul R.F. a Germaniei, Erwin 
Wickert, ambasadorul Marii 
Britanii, Derick Rosslyn Ashe, 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Republicii Arabe Egipt,

Ibrahim Youssri, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al In
diei, D. R. Kawatra, însărcina
tul gu afaceri ad-interim al Ira
nului, Ahmad Ajdari, însărci
natul cu afaceri ad-interim al 
Pakistanului, Mohammad Akbar 
Agha.

De asemenea, a transmis o 
telegramă de condoleanțe E- 
duardo Gasuso, ministrul ple
nipotențiar, șeful reprezentan
ței consulare și comerciale a 
Spaniei la București.

• CONSTRUCTORII și minerii 
de la exploatarea carboniferă Li- 
vezeni, din bazinul Văii Jiului, 
întîmpină ziua de 1 Mai cu un bi
lanț rodnic de realizări. Prin or
ganizarea judicioasă a activității 
în subteran și la suprafață și prin 
extinderea metodelor de lucru de 
mare productivitate, ei au depă
șit sarcinile de plan pe perioada 
care a trecut de la începutul anu
lui cu peste 5 la sută la săpături 
și aproape 11 la sută la betonări 
de puțuri și alte lucrări miniere. 
Minerii din brigada lui Augustin 
Demeter au înregistrat în ultimul 
timp o viteză de avansare de pes
te 120 metri la lucrările pregăti
toare în vederea deschiderii pri
mului strat de cărbune, iar briga
da condusă de Nicolae Bartha a 
realizat în prima decadă a lunii

• COLECTIVELE exploatărilor 
miniere, aparținînd Centralei in
dustriale a cărbunelui, — cu sediul 
la Ploiești — consemnează în bi
lanțul lor o producție suplimen
tară la zi de 25 000 tone cărbune, 
cantitate ce reprezintă 90 la sută 
din angajamentul asumat pe anul 
în curs. întregul spor de producție 
a fost obținut ca urmare a creș
terii indicelui de utilizare a agre
gatelor în subteran, a bunei or
ganizări a muncii și a producției.
• IN PRIMELE trei luni și ju

mătate din acest an, graficele de 
producție au fost depășite. în toa- 
te^întreprinderile județului Buzău. 
Ca urmare, industria buzoiană a 
realizat o producție suplimenta

ră reprezentînd circa 1 000 tone 
sirniă și produse din sîrmă, con
fecții in valoare de peste 2,5 mi
lioane lei, cherestea, mobilă și alte 
bunuri materiale. Aproape 75 la 
sută din întregul spor de producție 
s-a obținut pe seama creșterii pro
ductivității muncii. La acest succes 
o contribuție însemnată au adus 
colectivele Uzinei de sîrmă și pro
duse din sîrmă, cel al Uzinei de 
prelucrare a maselor plastice din 
Buzău, Fabrica de confecții din 
Rm. Sărat și unitățile de exploa
tare și industrializare a lemnului 
de la Nehoiu.

• ÎNTIMPININD cu noi realizări 
în muncă, ziua de 1 Mai, siderur- 
giștii de la Combinatul din Galați 
au produs, de la începutul anului, 
peste plan, circa 3 000 tone fontă, 
peste 6 000 tone laminate.

• LA RINDUL lor, muncitorii 
inginerii și tehnicienii Uzinelor 
metalurgice de metale neferoase și 
rare din Baia-Mare au înscris pe 
graficele întrecerii socialiste noi 
realizări în utilizarea instalațiilor. 
Ei au dat peste planul la zi o 
producție marfă în valoare de a- 
proape 20 milioane lei.

La realizarea acestui important 
succes, o contribuție de seamă au 
adus-o fabricile de acid sulfuric, 
cupru, oxizi de plumb și chimice.

• COLECTIVELE întreprinde
rilor industriale din județul Gorj 
au realizat, de la începutul lunii 
aprilie, peste plan, însemnate can
tități de produse. La Combinatul 
pentru exploatarea și industriali
zarea lemnului din Tg. Jiu, de 
exemplu, au fost produse supli
mentar, în prima jumătate a aces
tei luni, 50 mc cherestea, 140 mc 
lobde industriale și 864 tone lem
ne de foc, iar la Combinatul de 
materiale de construcții Bîrsești 
6 600 mp plăci din azbociment. De 
asemenea, la Uzina mecanică Sadu 
a fost realizat cel de-al 500-lea 
frigider peste planul revenit de la 
începutul anului. Importante spo
ruri de producție au înregistrat și 
petroliștii schelei de extracție 
Țicleni, lucrătorii Fabricii de pro
duse refractare ,,Unirea" și ai Fa
bricii de confecții din Tg. Jiu.

(Agerpres) I
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Republicii Socialiste România 
in legătură cu noile acte 

de război ale Statelor Unite 
împotriva Republicii 
Democrate Vietnam

Guvernul român, opinia publi
că din România au luat cunoș
tință cu sentimente de profundă 
îngrijorare și condamnă cu toa
tă hotărîrea noile atacuri declan
șate recent de aviația și de flota 
americană asupra teritoriului 
R. D. Vietnam, precum și bom
bardamentele masive asupra ca
pitalei R. D. Vietnam, Hanoi, a- 
supra Haifongului, a unor obiec
tive industriale, cartiere popu
late din aceste orașe, care au 
provocat distrugeri de bunuri 
materiale și numeroase victime 
în rîndurile populației.

Aceste noi acte de război ale 
Statelor Unite împotriva R. D. 
Vietnam — stat socialist, inde
pendent și suveran — reprezintă 
un nou atentat la adresa poporu
lui vietnamez, agravează în mod 
deosebit situația din Vietnam și 
Indochina și creează un grav pe
ricol pentru pacea lumii. Ele 
constituie, totodată, o violare 
flagrantă a Acordurilor de la 
Geneva din 1954. o nesocotire a 
cerințelor îndreptățite ale opi
niei publice mondiale ca Statele 
Unite să pună capăt oricăror 
acte de război, contravin decla
rațiilor guvernului american cu 
privire la încetarea bombarda
mentelor în Vietnam și încalcă 
principiile Cartei Organizației 
Națiunilor Unite.

Noile acte agresive ale S.U.A. 
intervin într-un moment cînd

popoarele din întreaga lume 
așteaptă găsirea unei soluții po
litice pentru a se pune capăt 
războiului din Vietnam și Indo
china.

Guvernul Republicii Socialiste 
România, întregul popor român, 
care s-au aflat întotdeauna de 
partea poporului vietnamez in 
lupta lui dreaptă pentru apă
rarea independenței, suveranită
ții și integrității teritoriale, pen
tru salvarea ființei sale naționa
le, cer încetarea imediată și 
completă a bombardamentelor, a 
oricăror acțiuni militare îndrep
tate împotriva Republicii Demo
crate Vietnam și reluarea nein- 
tîrziată a convorbirilor de la 
Paris în problema Vietnamului.

Republica Socialistă România 
se pronunță cu fermitate pentru 
retragerea imediată și definitivă 
a tuturor trupelor S.U.A. și ale 
aliaților lor din Indochina, pen
tru respectarea dreptului sacru 
al popoarelor vietnamez, cam
bodgian și laoțian de a-și hotărî 
soarta în mod liber, fără nici un 
amestec din afară.

Guvernul Republici Socialiste 
România, poporul român își re
afirmă deplina solidaritate și în
tregul sprijin cu lupta dreaptă a 
poporului vietnamez și a celor
lalte popoare din Indochina pen
tru libertate, independență și su
veranitate, pentru cauza pro
gresului și păcii în lume.

CUCERITORII VĂZDUHULUI

STUDENȚII CINEAMATORI
In zilele de 17 și 18 aprilie s-a 

desfășurat la Brașov Festivalul 
național al artei studențești, 
manifestare închinată celei de 
a 50-a aniversări a creării 
U.T.C. (ediția a VIII-a), cu care 
prilej s-au întîlnit într-o pres
tigioasă confruntare reprezen
tanții secțiilor de artă fotogra
fică și film din 9 centre uni
versitare ale țării.

Prima zi a prilejuit reprezen
tanților centrelor universitare 
participante la festival o întilni- 
xve cu tovarășul Constantin Cîr- 
țtnă, prim secretar al comitetu
lui municipal de partid, prima
rul Brașovului. La întâlnire au 
luat parte Ion Traian Ștefănes- 
cu, secretar al C.C. al U.T.C., 
președintele U.A.S.R., Sorin Io
ne seu, secretar al oomtâtetului 
executiv al U.A.S.R. și regizorul 
Iulian Mihu, conferențiar la 
I.A.T.C. București, președintele 
juriului festivalului. In cursul 
aceleiași zile a avut loc și verni
sajul Salonului de artă fotogra
fică deschis în sala Arta. Celor 
282 de fotografii selecționate 
pentru Salon le-au fost acordate 
13 premii. Premiul I a fost acor
dat fotografiilor „Martie 1922“ 
și „Elan44 (Emilian Urse) Cen
trul universitar București și 
„Solitudine* 4 (Horia Matcaboji) 
Centrul universitar Cluj. Juriul 
a mai acordat 4 premii speciale, 
4 premii II și 3 premii III.

In continuare studenții Florin 
Theodor eseu (Universitatea din 
Brașov) și Horia Matcaboji (Cen
trul universitar Cluj) au susți
nut comunicările „Peliculele or- 
wocrom, prelucrarea lor — cu 
exemplificări comparative4* și 
respectiv „Solarizarea fotogra
fiilor alb-negru“. în timpul fes
tivalului au fost vizionate 36 de 
filme. în așteptarea rezultatelor 
am solicitat cîteva impresii to
varășului Valerian Sava, critic 
cinematografic, membru al ju
riului.

— Ce reprezintă festivalul de 
la Brașov pentru arta cinemato
grafică studențească în^ contex
tul cinematografiei române con
temporane ?

— în contextul actual al cine
matografiei române realizările 
cinecluburilor, în speță ale celor 
studențești, reprezintă sursa u- 
nei descentralizări a producției, 
a unei diversificări a tematicii, 
a multiplicării opțiunilor artis
tice și stilistice. Cred că în ca
drul acestui festival s-a schițat 
promisiunea unei profilări dis
tincte a diferitelor centre „de 
producție44 : Timișoara. Craiova, 
Cluj și altele, ca și posibilitatea 
apariției unor noi surse de ta
lent.

— Care filme s-au impus aten
ției, care centre universitare vi 
se par mai bine reprezentate ?

— Cele mai împlinite au fost 
filmele etnografice și cele sati
rice. Mai toate centrele univer
sitare au prezentat astfel de fil
me, unele din ele ridicindu-se la 
nivelul unei valori medii. Selec
ția cea mai elevată calitativ a 
fost aceea prezentată de cine- 
clubul studențesc din Timișoara.

— Ce ați recomanda tinerilor 
cinefili și organizatorilor acestui 
festival ?

— în primul rînd, organizato
rii activității culturale studen
țești, pe plan central și local, 
trebuie să asigure egalizarea 
condițiilor și posibilităților de 
manifestare a talentelor în toa
te centrele universitare, în func

ție de amploarea fiecărui centru, 
de profilul său, de virtualitățile 
de care dispune. Atît organiza
torii, cît și cineamatorii ar tre
bui să poată conta sistematic pe 
îndrumarea și ajutorul concret 
din partea cineaștilor profesio
niști din studiourile bucurește- 
ne. Cunoștințe elementare de 
dramaturgie cinematografică, de 
estetică și arta filmului și de 
estetică în general par uneori să 
lipsească. Multe calități, efor
turi și experimente meritorii se 
risipesc astfel în zadar sau niu 
reușesc să se finalizeze.

După vizionarea galei de fil
me, studenții au plecat într-o 
excursie in împrejurimile Bra
șovului. Apoi aiu participat la o

C cultură A
DE MASĂ J

Dacă străbați Maramureșul 
venind pe Iza, Firiza, Mara sau 
Săsar, cîte sate sînt pe vadurile 
acestor ape aproape toate au la 
case înalte porți împărătești. Sub 
schela lor, în conțul din dreapta 
se află la Ioc sigur un nume cio
plit stângaci cu barda : Stan Ion 
Pătraș.

Dacă treci munții, ca să asiști 
la horele și nunțile din satele 
Moldovei de Nord vei auzi pre
tutindeni cîntec de trișcă. Pe lu
jerul lemnului nu este scris nici 
nu nume, dar oricine știe că a- 
cest instrument straniu, di sunet 
de mătase este făcut de moș Lă
cătuș.

Schițele în tuș realizate de 
pictorul Vigh Istvan ni-i prezin
tă pe cei doi vestiți creatori 
populari, Stan Ion Pătraș, de la 
Săpînța și Mihai Lăcătuș, rapsod 
și renumit interpret, cel mai iscu
sit făuritor de trișcă din șesul 
domelor moldovene. Cu toate că 
viața lor, de mult a trecut de 
cumpăna tinereții — activitatea 
obștească pe care meșterii o des
fășoară în mijlocul tinerilor din 
sat și de prin multe alte locuri, 
ne-a făcut să le dedicăm rîndu
rile de față. Stan Ion Pătraș, ne
prețuitul prieten al sculptorului 
Geza Vida, nu numai că cioplește 
porți și pridvoare de case dar a 
devenit de cîțiva ani metodistul 
(iar acest cuvînt nu-1 vom pune 
între ghilimele) numărul unu al 
căminului cultural din Săpînța. 
Meșterul a creat aici un cerc, 
sau mai potrivit spus, o școală 
de cioplitori în lemn care func
ționează după aceleași principii 
ca orice fel de cerc tehnic sau 
artistic din țară. O parte dintre 
tinerii satului au mers la trac
toare sau la alte munci, alții au 
venit la „școala" lui Stan Pătraș. 
„Ce învață acești tineri la mese
ria dumitale meștere ?“ Se spune 
că îl întreabă adesea vizitatorii 
străini sau din țară. „Eu, răs-

ADINA VELEA

dezbatere privind modalitatea 
de organizare și perspectivele 
de dezvoltare a cinecluburilor și 
artei fotografice studențești.

N. R. Marele premiu al Festiva
lului a fost decernat filmului 
„Zăpada44, creație a Cineclubului 
studențesc „Gaudeamus" aparți- 
nind Cineclubului universitar Ti
mișoara ; premiul I : filmul 
,,3.2.1.0.“, producția Cineclubului 
Casei de cultură a studenților din 
Cluj. Filmul „Următorul", prezen
tat de studenții Cineclubului Uni
versității din Craiova, a fost dis
tins cu premiul II. Juriul a mai 
acordat „Diploma pentru cea mai 
bună selecție" cineclubului „Gau- 
deamus**,  patru premii speciale și 
două mențiuni.

acesteia, la betonarea puțului 
nr. 1, un volum de lucrări mai 
mare cu 21 la sută decît era pre
văzut.

Datorită activității rodnice des
fășurate, o bună parte din lucră
rile care se efectuează pentru pu
nerea parțială în funcțiune a mi
nei au ajuns la cota finală.
• IN CINSTEA ZILEI de 1 Mal 

la Centrala electrică de termofica- 
re de la Iași a fost dat în exploa
tare un nou grup energetic de 50 
MW. Prin intrarea în funcțiune a 
acestui agregat se dublează capa
citatea centralei, în ceea ce pri
vește cantitatea de energie elec
trică și debitul de abur.

Pe șantierul Termocentralei de 
la Brăila, constructorii au predat 
la montaj primul grup turboge
nerator. O parte din lucrările din 
această etapă au fost devansate 
cu 2—3 luni față de termenele sta
bilite inițial. De asemenea, la 
corpul degazorilor, a fost construi
tă hala propriu-zisă, urmînd să se 
treacă la montajul utilajului teh
nologic.

La Centrala electrică de termofi- 
care din Oradea a început monta
jul celui de-al patrulea turboge
nerator de 50 MW, realizat în țara 
noastră.

De menționat că de la începu
tul anului și pînă în prezent au 
fost racordați la sistemul energe
tic național 500 MW., adică jumă
tate din capacitatea prevăzută pe 
anul în curs, putere nou instala
tă în majoritate în termocentrale 
care funcționează pe bază de lig
nit.

ACTIVIȘTII -------------
CĂMINULUI CULTURAL

punde de fiecare dată meșterul, 
le arăt cum se prinde cu brișcă 
pe lemn, un fulger de pe cer, 
cum se cioplește cu barda pe 
stîlpii casei valurile Izei sau 
vîrvu munților Gutin. Nu este 
mai mare minune decît a prăvi 
cu luare aminte la aceste frumu- 
șețuri dimprejurul nostru pe care 
nu le vom uita niciodată dacă le 
avem prinse și pe la case."

Aceste lucruri se învață la Să-

pînța în „școala de cioplitori" a 
căminului cultural condusă de 
meșterul Stan Ion Pătraș. Iar 
pentru aceasta, lăudabile cuvinte 
merită să primească și activiștii 
culturali din Săpînța care au 
știut să folosească în educația ti
neretului o personalitate repre
zentativă a satului.

Septuagenarul Mihai Lăcătuș 
din Cîmpulung Moldovenesc a 
fost prezent la toate concursurile

și festivalurile folclorice fiind 
răsplătit, la toate, cu premiul I. 
„îs legat de tineret de atunci, 
din 1953 precizează întotdeauna 
meșterul. Instruiesc acum la că
min o formație de tineri suflători 
cărora vreau să le dezvălui toate 
tainele lemnului care cîntă".

Mihai Lăcătuș nu mai știe cîte 
mii de instrumente muzicale a 
croit în viața sa, pentru cîntecele 
de la sărbătorile moldovenilor,

nici țările lumii prin care le-a dat 
nu le mai știe rînduiala. îi pare 
rău doar că acolo, pe acele în
depărtate meleaguri nu a putut 
da o dată cu trișcă și cîntecul 
nerostit, tainic, ascuns în fibra 
lemnului măiestrit. A rămas 
meșterul Lăcătuș doar la înde
letnicirea de a „livra" cîte un 
fluier oamenilor ? Nu ! L-am gă
sit la Cîmpulung desfășurînd o 
bogată activitate socială, exerci
tând o influență pozitivă în rîn- 
dul tineretului, oferind consulta
ții, pentru purificarea și îmbogă
țirea repertoriului diverselor for
mații artistice de amatori cu piese 
autentice. Ne-a spus că în mod 
regulat face naveta între Iași și 
Suceava — ca să răspundă la so
licitarea studenților din aceste 
două centre universitare de a 
forma ansambluri folclorice. în 
sat meșterul Lăcătuș a creat 
un muzeu al cîntecului, pe care 
îl pune la dispoziția vizitatorilor, 
dornici să afle, începînd de la 
despicatul în pădure, ciocăni tul 
lemnului etc. toate fazele de lu
cru prin care trece o „țan- 
dără" de lemn ca să devină in
strument al cîntecului. în acest 
muzeu în care nu stă scris „Nu 
atingeți obiectele" vizitatorii sînt 
invitați să cerceteze singuri in
strumentele, sînt rugați să mai 
zăbovească puțin ca să asculte și 
cîntecele meșterului. Recent moș 
Lăcătuș, ca invitat al studenților 
din București a făcut parte din 
juriul Festivalului național de 
folclor» dedicat aniversării semi
centenarului U.T.C.

Cei doi meșteri unul din Ma
ramureș, altul din Moldova, des- 
părțiți între ei de crestele mun
ților și cumpăna apelor desfășoa
ră fiecare în parte, în satele în 
care trăiesc, o bogată activitate de 
propagandă culturală, sînt, în 
rîndul tineretului, factori repre
zentativi în procesul educației pe 
care îl susține cu succes căminul 
cultural și școala satului.

ION MARCOVICI

Pe un platou verde, din 
cîmpia Buzăului, sub un 
cer albastru de -peru

zea și pe un soare fierbinte, 
ieri a avut loc festivitatea con
sacrată primei zile de zbor a ele
vilor celei dintîi școli superioare 
românești de aeronautică civilă. 
120 de viitori ofițeri — în mo
mentul de față elevi în anul I — 
au primit, cu acest prilej „bote
zul zborului". Este aceasta, să 
recunoaștem, un eveniment me
morabil și el se va constitui, sîn- 
tem siguri, într-o dată biografică 
însemnată pentru fiecare din vi
itorii cuceritori ai văzduhului. 
Vor trece anii și se va vorbi de 
18 aprilie 1972 ca despre o zi 
importantă, chiar pentru istoria 
aviației civile românești. Metafo
ric vorbind, în această zi au fă
cut cei dintîi pași... în aer, pri
mii viitori ofițeri ai aeronauticii 
noastre civile.

Dintre cei care au venit să-i 
salute, să-i felicite pentru rezul
tatele obținute și să le facă urări 
de succes în nobila profesiune, 
fac parte tovarășii Laurian Med- 
vedovici, adjunct al ministrului 
transporturilor și telecomunicați
ilor, președintele Consiliului avia
ției civile, Marin Simionescu, se
cretar al Comitetului județean 
Buzău al P.C.R., Cornel Pîrcălă- 
bescu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al U.T.C., apoi cadre cu 
munci de răspundere din minis
ter, activiști ai organelor locale 
de partid, de U.T.C. și de stat, 
conducătorii școlii, instructori etc.

Intr-o aliniere și disciplină per
fectă, băieții aceștia îndrăzneți, 
curajoși, plini de vigoare, ascultă 
cu emoție și se pătrund de cu- 
vîntul directorului școlii, Aurel 
Pruia, a celorlalți oaspeți, de gîn- 
durile exprimate cu acest prilej 
de elevul Constantin Iosif*  secre
tarul organizației de partid din 
școală, Ion Dumitri'u, instructor 
de zbor, Gheorghe Dumitrescu, 
mecanic de avion, elevul-sergent 
Constantin Alexandru, de la Școa
la de ofițeri activi de aviație 
„Aurel Vlaicu", elevul Constan
tin Morar din prima promoție a 
școlii. Fiecare în parte, au de
monstrat cu elocvență că-și cu
nosc bine răspunderile și că sînt 
hotărîți să se pregătească cît mai 
bine la școala... curajului pentru

însemnări de la 
festivitatea 
începerii , 
activității de 
zbor a primei 
promoții de 
elevi a Școlii 
superioare de 
aeronautică 
civilă

a deveni cît mai utili societății, 
factori activi în dezvoltarea trans
porturilor aeriene și prestațiilor 
aeronautice din țara noastră.

Programul a avut, în continua
re, un punct extrem de atractiv : 
demonstrația de înaltă acrobație 
a maestrului emerit al sportului 
Ștefan Calota. După ce o forma
ție de reactoare a adus salutul 
piloților militari, a început partea 
cea mai emoționantă: primul 
zbor al elevilor. Potrivit unui orar 
întocmit riguros aparatele cără
mizii*  de tip I.A.R., de fabricație 
românească, avînd în carlingă cîte 
un elev asistat de un instructor, 
decolează de pe pista delimitată 
cu stegulețe colorate. Primul 
zbor. Prima încercare. Prima 
desprindere de pămînt. Primul 
echipaj: elevul Botezatu Aure
lian, fiu de pilot, unul dintre cei 
mai destoinici, și instructorul Ion 
Dumitru. Al doilea : elevul Mihai 
Bublea, instructorul Ion Ioniță. 
Al treilea echipaj care trăiește e- 
moțiile puternice ale „botezu
lui" : elevul Viorel Crăcea și in
structorul Octavian Ulici. Apoi al 
patrulea, al cincilea ș.a. Toți în
deplinesc același ritual: proba de 
motor la sol, aducerea aparatului 
la pista de zbor, apoi momentul 
crucial — decolarea. Sus, în zbor, 
văd efectul comenzilor, se acli
matizează cu senzațiile zborului*  
operează recunoașterea reperelor 
de sus și totul se încheie cu un 
alt examen dificil — aterizarea. 
Și așa, de-a cum încolo, pînă în 
septembrie, în fiecare zi.

După zbor tinerii în salopete 
albastre se aliniază din nou, în 
front. In salopetele lor albastre, 
cu părul răvășit de vînt, cu fețele 
bronzate, surîzători și cutezători 
cum sînt*  tinerii aceștia par ne
maipomenit de frumoși și vi- 
guroși. Tovarășul Laurian Med- 
vedovici îi felicită pentru exame
nul trecut la materia pe care o 
numim, acum, convențional — 
vocația zborului. „Sînteți din nea
mul bărbaților curajoși și demni. 
Nu uitați niciodată — li s-a a- 
dresat oaspetele — că dv. veți 
fi nu numai piloți, ci și cadre de 
nădejde pentru apărarea patriei 
la nevoie. De aceea tot ce fa
ceți trebuie să faceți cu pasiune 
și dragoste nețărmurită față de 
muncă, față de nobila profesiune 
aleasă — profesiunea curajului, a 
cutezanței — față de țară și po
por. Vouă, temerarilor cerului vă 
doresc, în continuare, drum bun, 
succes și... Cer senin /“.

VASILE CABULEA



a hotare
patrioților sud-vietnamezi

în Comitetul Conferința U.N.C.T.A.D

Ofensiva unităților F.N.E. din Vietnamul de Sud, aflată in 
cea de-a 19-a zi, continuă pe toate fronturile.

pentru 
dezarmare

Luări de poziție pentru noi inițiative
in favoarea țărilor in curs de dezvoltare

Aspect de la Combinatul de alumina din Acinsk (Siberia).
în regiunea Platourilor înal

te, forțele F.N.E. au atacat baza 
americano-saigoneză „Yankee”, 
care, împreună cu baza „Char
lie”, cucerită sîmbătă de forțele 
patriotice, face parte din dis
pozitivul de apărare al orașului 
Kontum și al drumului spre li
toralul Mării Chinei de Sud. 
Continuă asediul bazei „Bastog- 
ne“ a cărei cădere, apreciază a- 
gențiile de presă, ar antrena o 
reducere a perimetrului de a- 
părare a orașului Hue, facili
tând atacarea pozițiilor deținute 
de trupele regimului marione
tă, aflate într-o profundă stare 
de derută psihologică.

Luni și marți au avut ioc lup
te violente între forțele patrio
tice și militarii saigonezi, spri
jiniți de aviația americană. In 
pofida raidurilor efectuate de 
bombardierele strategice ,,13-52“ 
în zona eliberată din jurul Da 
Nang-ului, în împrejurimile o- 
rașului An Loc și în regiunea 
Platourilor Centrale, unitățile

F.N.E. au supus unor puternice 
atacuri punctele întărite ale 
inamicului din provinciile 
Quang Tri, Quang Nham, Qu- 
ang Tin și Binh Long. în cursul 
ultimelor 24 de ore au fost, de 
asemenea, înregistrate atacuri 
ale forțelor patriotice în jurul 
Saigonului. Poziții ale trupelor 
americano-saigoneze au fost a- 
tacate de patrioți și în cele pa
tru provincii din Delta fluviului 
Mekong, dintre care cea mai a- 
propiată se află la 70 km de 
capitala sud-vietnameză. Ina
micul suferă pierderi însemnate 
în oameni și tehnică de luptă. 
Potrivit agenției „Eliberarea", 
în ultimele zile, forțele F.N.E. 
au scos din luptă pe diferite 
fronturi un număr de peste 3 200 
militari inamici, au doborît 53 
avioane, au distrus 243 de vehi
cule militare și 34 de baterii de 
artilerie, au aruncat în aer 11 
depozite de muniții, capturînd 
importante cantități de arme și 
echipament militar.

PROBLEMA VIETNAMEZA POATE FI
SOLUȚIONATĂ DOAR LA MASA

TRATATIVELOR"
declară conducătorul delegației
R. D. Vietnam la conferința de la Paris

Conducătorul delegației gu
vernului R. D. Vietnam la Con
ferința cvadripartită de la Paris 
în problema Vietnamului, Xuan 
Thuy. a declarat că problema 
vietnameză poate fi soluționată 
doar la masa tratativelor și con
ferința din capitala Franței tre
buie să-și reia lucrările. Pentru 
aceasta, a continuat el. Statele 
Unite trebuie să participe la șe
dința plenară care să aibă loc la

27 aprilie. In același timp, a 
spus Xuan Thuy, Statele Unite 
trebuie să pună capăt bombar
damentelor asupra teritoriului 
R. D. Vietnam și escaladării ac
țiunilor militare împotriva 
R.D.V. Numai îndeplinirea aces
tor condiții poate crea baza 
pentru reglementarea politică a 
problemei vietnameze, a arătat 
conducătorul delegației guver
nului R. D. Vietnam.

In ședința de marți a Co
mitetului pentru dezarmare 
de la Geneva, ambasadorul 
Braziliei, Ramiro Guerreiro, 
a expus poziția guvernului 
țării sale față de problemele 
actualei sesiuni a Comitetu
lui. El s-a declarat pentru 
respectarea priorității de 
care trebuie să se bucure 
dezarmarea nucleară în an
samblul tratativelor privind 
dezarmarea și a arătat că, 
pentru restabilirea încrederii 
comunității internaționale, 
este necesar „să se abordeze 
serios chestiunea încetării și 
reducerii cursei înarmărilor 
nucleare și problema dezar
mării nucleare".

Susținînd operarea unor 
măsuri de ordin organizato
ric pentru îmbunătățirea ac
tivității Comitetului, delega
tul brazilian s-a pronunțat 
pentru desființarea actualei 
instituții a copreședinților 
comitetului și înlocuirea ei 
prinitr-un președinte, ales pe 
termen de un an. asistat de 
doi vicepreședinți.

Reprezentantul Uniunii So
vietice, A. Roscin, s-a refe
rit la unele măsuri de dezar
mare nucleară, arătînd că 
U.R.S.S. se pronunță pentru 
rezolvarea, cu prioritate, a 
problemelor dezarmării nu
cleare. După ce a vorbit des
pre încetarea experiențelor 
nucleare subterane, șeful de- 

, legației sovietice a arătat că 
U.R.S.S. se declară, de ase
menea, pentru înfăptuirea 
unor măsuri de dezarmare 
nucleară cum sînt : crearea 
de zone denuclearizate în di
ferite părți ale lumii, lichi
darea bazelor militare pe 
teritorii străine, inclusiv a 
bazelor nucleare, interzice
rea folosirii armelor nuclea-

în cadrul lucrărilor ce
lei de-a IlI-a Conferințe 
U.N.C.T.A.D., au conti
nuat luările de cuvînt ale 
unor șefi de delegații.

Șeful delegației Iugoslaviei, 
Anton Vratușa, vicepreședinte 
al Consiliului Executiv Federal, 
a arătat că tendințele noi, care 
se manifestă în viața internațio
nală, pot crea un nou cadru re
glementării relațiilor economice 
și financiare. „Această reuniune 
— a spus el — este chemată să 
solicite. în împrejurări interna
ționale schimbate, deplina par
ticipare a țărilor în curs de dez
voltare la soluționarea proble
melor economice internaționale, 
concepute pe plan universal”. 
Anton Vratușa a relevat impor
tanța respingerii teoriilor care 
neagă faptul că industrializarea 
este calea spre progres, spre ru
perea cercului vicios al subdez
voltării. Soluționarea probleme
lor dificile cu care sînt confrun
tate țările în curs de dezvoltare 
are o.mare prioritate — a sub
liniat el — nu numai pentru în
vingerea subdezvoltării, ci și 
pentru dezvoltarea ulterioară, 
pozitivă, a relațiilor internațio
nale, pentru pace și securitate 
în lume.

în cuvîntul său, reprezentan
tul Republicii Zair, Ketebi Mo- 
yidba Nondjolonba. a arătat că 
piețele țărilor industrializate sînt 
din ce în ce mai puțin accesibile 
pentru produsele țărilor în curs 
de dezvoltare. Republica Zair 
lansează către toate țările parti
cipante un apel pentru concre
tizarea, în acorduri eficiente, a 
propunerilor cuprinse în decla
rația de la Lima privind accesul 
mai lesnicios al produselor ex
portate de țările în curs de dez- 

' voltare pe piețele țărilor dezvol
tate. In această privință este ne
cesar un acord asupra generali
zării regimului preferențial.

Șeful delegației canadiene, 
. Paul Martin, a declarat că libe

ralizarea comerțului, reducerea

nediscriminatorie a obstacolelor 
tarifare și netarifare în comer
țul cu produse agrare și indus
triale vor fi utile atît țărilor in
dustrializate, cît și celor în curs 
de dezvoltare.

Șeful delegației Senegalului, 
Babakar Ba, a insistat asupra 
■necesității efortului fiecărei țări 
pentru industrializarea resurse
lor sale naturale și moderniza
rea producției agricole. Indepen
dența economică este strîns le
gată de dezvoltare, a spus vor
bitorul. Dar o parte din resur
sele necesare industrializării 
trebuie asigurate din veniturile 
furnizate de comerțul exterior, 
iar desfășurarea normală a a- 
cestuia este frînată de egoismul 
și reaua credință a multor țări 
bogate, manifestate prin protec
tionism, dumping și alte mij
loace care se opun unei 
diviziuni internaționale a 
cii.

Conducătorul delegației __
landeze, Jussi Linnamo, ministru 
al comerțului exterior, a spus : 
Finlanda împărtășește preocu
pările țărilor în curs de dezvol
tare în legătură cu comerțul lor 
exterior și va sprijini, aici, la 
U.N.C.T.A.D., și în alte organis
me internaționale, elaborarea 
unor acorduri și înțelegeri pen
tru norme echitabile în schim
burile economice. Conferința 
U.N.C.T.A.D. trebuie să se sol
deze cu un relief concret al unor 
consensuri asupra produselor de 
bază și cu un progres real în 
promovarea regimului preferen
țial general pentru țările în curs 
de dezvoltare. Este necesar, de 
asemenea, ca transferul de teh
nologie către țările în curs de 
dezvoltare să se facă în condiții 
financiare acceptabile pentru 
resursele bănești de care dispun 
aceste țări.

Ședința
Comitetului

Executiv
al C. A. E. R

juste 
mun-

fin-

MOSCOVA 18 — Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu 
Duță, transmite : la 18 apri
lie, la Moscova, au început 
lucrările celei de-a 57-a șe
dințe a Comitetului Execu
tiv al Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

La lucrări iau parte repre
zentanții permanenți în Co
mitetul Executiv al Consiliu
lui, vicepreședinți ai guver
nelor din Republica Popu
lară Bulgaria, Republica So
cialistă Cehoslovacă, Repu
blica Democrată Germană, 
Republica Populară Mongolă, 
Republica Populară Polonă, 
Republica Socialistă Româ
nia, Republica Populară Un
gară, Uniunea Sovietică, pre
cum și M. Orlandici, mem
bru al Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F. Iugoslavia.

Din Republica Socialistă 
România, la lucrări participă 
tovarășul Gheorghe Rădules- 
c'u, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri.

Iii proteste împotriva raidurilor 
aviației americane in Vietnam
Agenția M.T.I. a dat publici

tății o declarație în care se a- 
rată că „Guvernul și poporul 
R. P. Ungare urmăresc cu un 
sentiment de neliniște crescîndă 
și adîncă indignare agresiunea, 
în creștere, a S.U.A. atît în su
dul, cit Și în nordul Vietnamu
lui".

în declarație se cere S.U.A. să 
înceteze imediat și necondițio
nat atacurile aeriene, să-și re
tragă trupele din 
să revină la masa 
de la Paris.

Indochina și 
convorbirilor

Coreene aGuvernul R.P.D.
dat marți publicității o decla
rație în care denunță recenta 
escaladare a războiului de agre
siune dus de S.U.A. în Vietnam, 
bombardamentele efectuate de 
avioanele americane asupra re
giunilor dens populate din zona 
orașelor Hanoi și Haiphong.

Agenția TANIUG informează 
că guvernul iugoslav a dat pu
blicității o declarație în care își 
exprimă profunda îngrijorare și 
neliniște în legătură cu extin
derea bombardamentelor asupra 
R.D. Vietnam.

în Statele Unite au început să 
se desfășoare mari demonstrații 
ale partizanilor păcii împotriva 
politicii duse de Administrația 
S.U.A. în Vietnam. Revendicarea 
principală a sutelor de mii de 
demonstranți, care au organizat 
mitinguri în fața bazelor milita
re, a centrelor de recrutare, la 
Casa Albă, la fabricile de muni
ții și armament, este: „Să se 
pună capăt imediat bombarda
mentelor”.

Kennedy a apreciat că hotărîrea 
de reluare a bombardamentelor 
este cea mai nejustificabilă din
tre toate deciziile luate cu pri
vire la implicarea Statelor Unite 
în războiul din Vietnam și a ce
rut Administrației să fixeze o 
dată precisă pentru retragerea 
tuturor forțelor americane 
Indochina.

De asemenea, senatorul 
mund Muskie, apreciat drept 
cîștigător potențial al investitu- 
rii partidului democrat pentru 
candidatura la președinție, a 
prezentat Senatului un proiect 
de rezoluție prin care cere sus
pendarea tuturor acțiunilor mi
litare împotriva R. D. Vietnam, 
retragerea trupelor americane 
din Indochina și reluarea con
vorbirilor de pace de la Paris. 
Și un alt aspirant la titlul de 
candidat la președinție al parti
dului democrat, senatorul 
bert Humphrey, a anunțat 
va cere Congresului S.U.A. 
acționeze în vederea suprimării 
tuturor fondurilor destinate sus
ținerii războiului aerian al Sta
telor Unite împotriva R.D. Viet
nam, dacă nu se va pune capăt 
bombardamentelor asupra teri
toriului acestei țări pe care le-a 
calificat drept inutile și inu
mane.

Inițiative românești privind 
cnoperarea interbalcanică

încheierea Conferinței comisiilor
naționale balcanice pentru UNESCO

La 18 aprilie s-au încheiat la 
Atena lucrările celei de-a cincea 
Conferințe a comisiilor naționale 
balcanice pentru U.N.E.S.C.O., la 
care au participat delegații din 
Grecia, Bulgaria, Iugoslavia, Ro
mânia și Turcia. Reuniunea a e- 
xaminat stadiul înfăptuirii reco
mandărilor conferințelor preceden
te, relevînd succesele înregistrate 
pe linia cooperării balcanice în do
meniul culturii și științei. Explo- 
rind noi posibilități de dezvoltare 
a colaborării în Balcani, în do
menii ce le sînt specifice, partici- 
panții au formulat numeroase pro
puneri referitor la activiza
rea comisiilor naționale pentru 
U.N.E.S.C.O. și la strîngerea ra
porturilor dintre ele.

Delegația română, condusă de 
prof. dr. docent Jean Livescu, a 
propus să fie accelerate lucrările 
în vederea elaborării unei anto
logii a prozei balcanice contempo
rane, să se organizeze expoziții iti
nerante despre frumusețea peisa
jului și costumelor popoarelor din 
țările zonei, să fie organizat al 
treilea festival balcanic al filmu
lui. Au reținut, de asemenea, aten
ția recomandările privind elabo
rarea unui studiu consacrat trăsă
turilor comune ale civilizațiilor 
popoarelor balcanice, organizarea 
unei expoziții interbalcanice de

artă populară, efectuarea unui 
schimb de experiență permanent 
în domeniul formării și perfecțio
nării cadrelor universitare, inten
sificarea schimbului de materiale 
referitoare la educație, știință șl 
cultură în țările din această zonă, 

întrunirea de la Atena se în
scrie ca o etapă superioară în ac
țiunile de pregătire a apropiatei 
conferințe de la București a co
misiilor naționale europene pen
tru U.N.E.S.C.O., chemată să 
impulsioneze cooperarea pe plan 
continental în domeniul culturii și 
științei.

Convorbiri
româno-

franceze

Secretarul de stat al S.U.A., 
William Rogers, a fost audiat 
luni de către Comisia senatoria
lă pentru problemele externe in 
cadrul dezbaterilor consacrate 
examinării unor proiecte de 
lege privind asistența militară 
acordată de Statele Unite aliați- 
lor lor. Cu acest prilej, infor
mează agenția FRANCE PRES- 
SE, opoziția democrată din Con
gres nu s-a lăsat convinsă, de 
explicațiile secretarului de stat 
cu privire la bombardamentele 
americane asupra teritoriului 
R. D. Vietnam și a relansat o 
campanie masivă de critici vehe
mente la adresa politicii vietna
meze a guvernului. Hotărîrea de 
bombardare a Hanoiului și 
Haiphongului a fost sever criti
cată de senatorul William Ful
bright. președintele Comisiei, 
care a subliniat. în cadrul repli
cilor date secretarului de stat, 
riscurile și gravele complicații 
internaționale pe care le com
portă asemenea acțiuni, și a ce
rut încetarea, cit mai repede po
sibil. a acestui război.

După încheierea depoziției se
cretarului de stat, o serie de 
personalități ale Partidului de
mocrat. printre care senatorii 
William Fulbright, Edward Ken
nedy, Edmund Muskie, Hubert 
Humphrey, George McGovern <și 
alții au cerut încetarea imediată 
a oricăror bombardamente asu
pra teritoriului R. D. Vietnam și 
reîntoarcerea delegației ameri
cane la convorbirile cvadriparti- 
te de la Paris în problema Viet
namului. Senatorul Edward

Luptători ai forțelor patriotice sud-vietnameze în acțiune

• LA WASHINGTON AU 
FOST RELUATE, pe comisii, lu
crările Adunării Generale a Or
ganizației statelor americane. In 
comisia juridică și politică, pre
zidată de ministrul costarican 
de externe, Gonzalo Facio, a 
început examinarea unui pro
iect de rezoluție, prezentat de 
Uruguay, prin care se cere or
ganizației să reafirme și să în
tărească, prin activitatea sa, 
principiile neintervenției în tre
burile interne ale statelor și cel 
al dreptului la autodeterminare 
al popoarelor.

• TRUPELE BRITANICE AU 
UCIS DOUA PERSOANE LA 
BELFAST, luni seara, intr-un 
schimb de focuri calificat de a- 
gențiile de presă drept cel mai 
violent produs în Irlanda de 
Nord in ultimele opt luni. Alte 
șase persoane, printre care doi 
militari englezi și un copil în 
vîrstă de nouă ani, au fost ră
nite in cursul incidentului, a- 
nunță agenția ASSOCIATED 
PRESS.

• UNITĂȚILE FORȚELOR 
POPULARE DE APĂRARE DIN

EVOLUȚIA LUI

TANZANIA, amplasate la gra
nița cu Mozambicul. de-a lungul 
rîului Rewum. au fost puse in 
stare de alertă, a anunțat la 17 
aprilie Comandamentul militar 
de la Dar Es Salaam.

Această hotărîre a fost adop
tată în urma pătrunderii a două 
avioane portugheze în spațiul 
aerian al Tanzaniei.

F
• AGENȚIA CHINA NOUA 

anunță că-Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze. și Go Mo-jo, vicepreșe-

,, APOLLO -16"
Un al doilea incident a avut loc, marți dimineața, la bordul 

navei spațiale „Apollo-16“, după cel reprezentat de deterio
rarea stratului de vopsea de protecție termică a modulului lu
nar „Orion“. Pilotul cabinei de comandă, încercînd să mane
vreze nava spațială în sensul reglării sistemului de ghidare 
după poziția Soarelui și stelelor, a raportat la Houston blocarea 
platformei sistemului amintit. Instrucțiunile transmise de con
trolorii de la sol s-au dovedit inutile timp de 18 minute, în 
cele din urmă Mattingly reușind să o deblocheze și să acorde 
sistemul de ghidare în raport cu poziția aștrilor amintiți.

Incidentul a provocat amînarea ou două ore a programului 
de odihnă al zilei de marți. Acesta s-a desfășurat, totuși, nor
mal, mai ales după asigurările date de centrul de control că 
totul se va desfășura conform programului.

dinte al Comitetului Permanent 
al Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină, 
președinte de onoare al Asocia
ției de prietenie China—Japo
nia. au avut o întrevedere cu 
Țakeo Miki, consilier al Par
tidului Liberal Democrat din 
Japonia, membru al Camerei 
Reprezentanților din Dieta japo
neză, fost ministru al afacerilor 
externe, care se află în vizită 
în R. P. Chineză. întrevederea 
— anunță agenția CHINA NOUA 

a fost urmată de un banchet.

Raportul-bilanț 
al Comitetului E- 
xecutiv al Fon
dului Națiunilor 
Unite pentru co
pii (U.N.I.C.E.F.) 
pe anul 1971 ne 
oferă o imagine 
sugestivă a preo
cupărilor și rea
lizărilor acestei 
active și impor

tante agenții specializate a 
O.N.U.

Continuîndu-se orientarea 
consecventă, și în anul trecut 
cea mai mare parte a activi
tăților U.N.I.C.E.F. au fost în
dreptate spre programele de 
dezvoltare pe termen lung în 
favoarea copiilor și tineretului, 
acțiuni întreprinse în peste 120 
de țări unde trăiesc 800 de mi
lioane din cei 1 200 000 000 de 
copii ai lumii. In aceeași pe
rioadă au fost întreprinse ac
țiuni în cadrul unor programe 
importante de ajutoare de ur
gență care s-au dovedit indis
pensabile (ca, de exemplu, 
pentru copiii loviți de seismul 
din Peru). în acest sens, rapor
tul amintit subliniază că „tre
buie să existe un consens mult 
mai larg de urgență în ce pri
vește condițiile de viață ale co
piilor din multe regiuni ale lu
mii, condiții pe care mulți din
tre noi le consideră drept 
«normale». Ele privesc, îndeo
sebi, subalimentația proteinică, 
infecțiile parazitare persisten
te, ignoranța datorată lipsei e- 
ducației școlare elementare". 
In legătură cu aceasta, rapor
tul notează că sute de milioa
ne de copii din țările în curs 
de dezvoltare cresc în condi
ții extrem de grele și precare, 
relevînd că ei reprezintă „o a- 
semenea proporție a populației 
mondiale îneît se poate vorbi 
de o urgență globală".

Documentul Comitetului Exe
cutiv al U.N.I.C.E.F. indică e- 
xistența unor realizări remar
cabile în acțiunile întreprinse 
pentru ridicarea nivelului edu
cației și lichidarea bolilor gra
ve din rîndul copiilor. Astfel, 
U.N.I.C.E.F. a participat la e- 
chiparea a peste 1 000 de școli 
pedagogice și a aproximativ 
30 000 dc școli primare. Conco
mitent, au fost dotate cu echi
pament 370 de școli de pregă
tire pre-profesională și au fost 
acordate ajutoare unui număr 
de peste 2 000 de cluburi ale 
mamelor și 1 500 grădinițe de 
copii. în afară de aceasta pes
te 400 000 de cadre naționale în 
domeniul educației și asisten
ței sociale au fost pregătite cu 
ajutorul indemnizațiilor furni
zate de U.N.I.C.E.F. în dome
niul sănătății, peste 40 000 de

centre de sănătate au fost do
tate în ultimul deceniu cu echi
pamentul necesar (dintre care 
peste 5 000 în 1971) fiind totoda
tă sprijinite și echipate nume
roase instituții pentru formarea 
diverselor categorii de personal 
sanitar. In ultimul deceniu, 
peste 250 milioane de copii au 
fost vaccinați contra tubercu
lozei în cadrul programului 
U.N.I.C.E.F., dintre care 25 mi
lioane în 1971. 32 milioane de 
copii au fost tratați contra 
paludismului, iar 39 milioane 
de copii au fost îngrijiți de tra-

Preocupări
actuale

ale
e

homă (dintre care 3 milioane 
In 1971). In cadrul aceluiași 
program al U.N.I.C.E.F. 300 000 
de copii au fost vindecați de 
lepră.

După cum remarcă rapor
tul Comitetului Executiv al 
U.N.I.C.E.F., unul din semnele 
încurajatoare din ultimii ani 
rezidă în faptul că organizații
le internaționale și autoritățile 
guvernamentale din numeroa
se țări admit tot mai mult că 
„dezvoltarea se adresează în 
sens direct omului, deci copi
lului și nu privește numai re
sursele materiale". Se recu
noaște astăzi că tineretul are 
posibilitatea, dacă beneficiază 
de o pregătire adecvată, să a- 
ducă o contribuție primordială 
dezvoltării. Tocmai în acest ca
dru se desfășoară sprijinul a- 
cordat de U.N.I.C.E.F. progra
melor de invățămînt. Atenția 
principală este îndreptată spre 
acele țări în eiirs de dezvolta
re, unde numai un mic pro
cent de copii termină școala

primară, fondurile reduse pen
tru invățămînt ale statelor res
pective fiind suplimentate prin 
alocațiile U.N.I.C.E.F. (alocații 
îndreptate, în primul rînd, spre 
formarea de cadre didactice 
necesare). „La ora actuală — 
subliniază raportul citat — în 
țările în curs de dezvoltare mi
lioane de tineri educați parțial 
sau complet analfabeți își dau 
seama, devenind adulți, că 
pentru ei nu este loc în socie
tate. De aceea trebuie găsite 
mijloacele de a ghida energia 
acestor tineri, recuperarea 
groaznicului handicap al ne- 
științei de carte și a-i îndruma 
spre o muncă constructivă ca- 
re-i va ajuta să-și păstreze 
demnitatea, permițîndu-le să 
contribuie ia dezvoltarea națio
nală".

Un alt aspect relevat în do
cumentul la care ne referim 
este cel privind colaborarea 
dintre U.N.I.C.E.F. și O.M.S. 
(Organizația Mondială a Sănă
tății) în ce privește aprovizio
narea cu apă a regiunilor din 
țările subdezvoltate. Se subli
niază în această privință influ
ența igienei și, îndeosebi a a- 
pei potabile asupra sănătății 
copiilor. Statisticile arată că 
bolile parazitare care se răs- 
pîndesc, în principal, într-un 
asemenea mediu au efecte de
zastruoase asupra copiilor de 
vîrstă preșcolară. Ele agravea
ză starea lor de subalimentație 
și reduc rezistența la bolile in- 
fecțioase obișnuite. Serviciile 
de protecție maternă și infanti
lă (P.M.I.) care în țările sub
dezvoltate constituie baza ser
viciilor de sănătate rurală, pri
mesc ajutoare din partea 
U.N.I.C.E.F. în 100 de țări. In 
ce privește subalimentația, a- 
ceasta e considerată, pentru 
multe țări, drept „una din cele 
mai grave probleme ale copi
lăriei", U.N.I.C.E.F., în colabo
rare cu țările beneficiare, 
participă la numeroase progra
me pentru dezvoltarea resurse
lor alimentare locale, realiza^ 
rea unei alimentații echilibra
te a copiilor și acordă ajutoa
re destinate procurării de e- 
chipament necesar dezvoltării 
industriei laptelui.

Remarcînd că U.N.I.C.E.F. își 
va dezvolta activitățile sale, ra
portul amintit ține să sublinie
ze ca o concluzie fundamenta
lă că „cel mai bun mijloc pen
tru ca o țară să îmbunătățeas
că situația copiilor și a tinere
tului este de a promova o po
litică în folosul lor, care să 
constituie o parte integrantă a 
efortului de dezvoltare națio
nală".

Marți, a sosit la Paris, Georr 
ge Macovescu, prim adjunct al 
ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

In cursul după-amiezii, la Mi
nisterul Afacerilor Externe 
francez a avut loc o convorbire 
între George Macovescu și 
Hervă Alphand, secretar gene
ral ai M.A.E. al Franței.

Convorbirile inițiate marți, la 
Paris, se înscriu în cadrul con
sultărilor periodice prevăzute 
între cele două țări cu prilejul 
vizitei întreprinse în Franța de 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu. în iunie 
1970.

despre cooperarea
europeana

P. NICOARĂ

In partea finală a raportului 
prezentat ieri la Congresul Parti
dului Socialist Austriac, cancelarul 
Austriei, Bruno Kreisky, a abor
dat pe scurt și unele aspecte de 
politică externă. „Ne pronunțăm 
pentru ținerea unei conferințe a- 
supra securității europene — a 
declarat vorbitorul — pentru că 
nu putem renunța la confrunta
rea pașnică între puteri și state, 
pentru că numai în acest mod pu
tem profita rapid de șansele exis
tente într-o anumită situație". 
Vorbitorul și-a exprimat speran
ța că acordurile încheiate de R. F*  
a Germaniei cu Uniunea Sovieti
că și Polonia, care se află in pre
zent în discuția Bundestagului, 
vor fi ratificate și că prin aceas
ta se va crea o atmosferă care 
va favoriza o dezvoltare pașnică 
in continuare.

Referindu-se la necesitatea coor
donării eforturilor de dezvoltare 
economică în anumite regiuni ale 
Austriei, cancelarul Bruno Kreisky 
s-a referit la efectele pe care le 
va avea, în acest sens, darea în 
funcțiune a canalului Dunărea — * 
Rin. „Nu poate exista destindere 
politică pe continent fără colabo
rarea economică între Vest și Est". 
Citind exemplul colaborării ce s-ar 
putea dezvolta între statele rive
rane ale Dunării, cancelarul Kreis
ky a afirmat că Austria poate în
treprinde o asemenea inițiativă, în 
interesul dezvoltării pașnice a con
tinentului european, „cu atît mai 
mult cu cît ea poate oferi un e- 
xemplu al proiectelor construc
tive".

In cadrul unei convorbiri a- 
vute cu Gerhard Stoltenberg, 
primul ministru al landului 
vest-german Schleswig-Holstein, 
premierul danez Jens Otto Krag 
s-a pronunțat pentru ratificarea 
de către Bundestag a tratatelor 
încheiate de R. F. a Germaniei 
cu Uniunea Sovietică și cu Po
lonia.

Tensiune
în Uruguay
La numai două zile după 

declararea de către Congre
sul Uruguayan a „stării de 
război", in capitala țării 
domnește o stare de tensiune 
extremă, determinată de mă
surile. polițienești, ca răs
puns la acțiunile grupurilor 
de guerilă „Tupamaros". Un 
comunicat oficial al guvernu
lui anunță că, într-una din 
ciocnirile care au avut loc 
luni, în cartierul Prado, din 
Montevideo, între armată și 
un grup de membri ai orga
nizației de guerilă, s-au în
registrat 7 morți și mai mulți 
răniți.

• ÎN CAPITALA ZAMBIEI 
și-a început lucrările Comitetul 
Organizației Națiunilor Unite 
pentru decolonizare.

„Suedezii nu mănîncă 
la nivelul standardului 
lor de viață" — așa suna 
una dintre lozincile purta
te de femeile din Stock
holm. în timpul mai mul
tor demonstrații organi
zate recent în semn de 
protest față de creșterea 
îngrijorătoare a prețuri
lor. în legătură cu a- 
ceastă adevărată cam
panie de primăvară îm
potriva inflației au avut 
loc dezbateri agitate în 
parlament. Cel puțin trei 
cauze au concurat la mic
șorarea simțitoare a bu
getului familiilor suede
ze : 1. scăderea puterii de 
cumpărare a coroanei ; 2. 
sistemul celor mai mari 
impozite, practicat vreo
dată în vreo țară occiden
tală ; 3. recesiunea econo
mică care nu a ocolit 
țara.

Pentru a explicita felul 
în care bugetul familiilor 
suedeze este supus acestor 
presiuni, ziarul elvețian 
„NEUE ZURCHER ZEI- 
TUNG", reia cazurile au
tentice a cîtorva familii 
convertind veniturile din 
coroane suedeze în franci 
elvețieni. Primul caz este 
cel al Margarethei și a lui 
Bjorn C. în vîrstă de

peste 30 de ani, avînd doi 
copii și UN VENIT LU
NAR de 3 670 de franci, 
CARE ÎL DEPĂȘEȘTE 
PE CEL MEDIU. La pri
ma vedere, el pare des
tul de ridicat. E intere
sant de văzut ce rămîne 
pînă la urmă din el, pen
tru întreținerea propriu-

rea pe viață (28). Din cei 
2 050 de franci pe care 
Bjbrn îi ia în mină, ră- 
mîn pentru traiul zilnic 
1150 de franci. Statisti
cele oficiale propun 350 
franci destinați îmbrăcă- 
minții familiei și 900 pen
tru achiziționarea hranei. 
Menu-ul zilnic trebuie a-

ceasta al unui muncitor 
industrial, prezintă difi
cultăți amplificate. Fami
lia sa, tot de patru per
soane. are un venit de 
1 800 de franci, impozi
tul este de 460, (adică 25 
Ia sută), chiria de 520 de 
franci plus 72 pentru alte 
cheltuieli de întreținere ;

GRIJI SUEDEZE
zisă a fâmiliei. Socoteala 
este simplă și cit se poa
te de edificatoare. Din 
acești 3 670 de franci, 
1620 reprezintă impozi
tul (care se ridică deci la 
44 Ia sută) ; 800 de franci 
se duc pe chirie, 160 re
prezintă rata lunară dato
rată statului pentru aco
perirea alocațiilor primi
te în timpul anilor de 
studenție. Urmează apoi 
abonamentele Ia telefoa
ne, televizor și radio (72 
de franci), electricitate 
(24), ziar (11), asigurarea 
locuinței (15) și asigura-

coperit cu cumpătare de
oarece prețurile nu per
mit extravaganțe. Cîteva 
prețuri la alimente sînt 
concludente ; un litru de 
lapte costă 1,20 franci ; un 
kilogram de pîine albă — 
4,10 ; un kg. de brînză în
tre 14 și 25 de franci ; un 

, kg de fileu de vacă — 40 
de franci ; un kg de co
nopidă — 2,90 ; un litru 
de bere — 6,40 de franci ; 
200 grame de cartofi pră
jiți — 3,30 de franci și 
lista ar mai putea conti
nua.

Un alt caz, de data a-

rămîn în consecință 748 
de franci pentru hrană și 
îmbrăcăminte. Trimiterea 
copiilor la căminele de 
stat, pentru ca să poată 
munci și soția, înseamnă 
cheltuirea a 400 de franci 
suplimentari, dar această 
variantă depinde de gă
sirea unei slujbe cores
punzătoare și a unui loc 
intr-un astfel de cămin, 
pentru că unul particu
lar este accesibil doar la 
prețul de 650 de franci 
pe lună. Un alt capitol 
important care definește 
standardul de viață al u-

nui popor este serviciul 
sanitar. Suedia dispune în 
mod incontestabil de 
servicii sociale mult mai 
dezvoltate în comparație 
cu alte țări vest-europe- 
ne. Și totuși... Există spi
tale de stat, unde un pat 
nu costă aproape nimic 
dar trebuie să aștepți 
luni de zile pe liste, ca 
să ocupi unul. Pe de altă 
parte, onorariul a două 
vizite ale unui doctor 
particular se ridică la 100 
de franci ; pentru ca să 
pătrunzi intr-un cabinet 
dentar de stat trebuie să 
aștepți cel puțin doi ani 
pe același gen de liste, 
pe cînd vizitele Ia un ca
binet dentar particular 
costă în jur de 300 de 
franci și aducerea pe 
lume a unui copil — 900 
de franci. Îmbolnăvirea a 
ajuns „un lux“ la care se 
gîndesc cu îngrijorare 
suedezii chiar dacă situa
ția nu este atît de gravă 
ca în S.U.A., de exemplu, 
unde se spune, mai mult 
în serios decit în glumă, 
că muncești pină la 40 de 
ani ca să-ți plătești pînă 
la 60 doctorii și medica
mentele.
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