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Adunarea festiva consacrată
aniversării a 20 de ani
de la înființarea miliției
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NICOLAE CEAUȘESCU
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Dragi tovarăși,

Cu prilejul aniversării a 20 
ani de la înființarea miliției, 
numele Comitetului Central 
Partidului Comunist Român,
Consiliului de Stat și al Consiliu
lui de Miniștri ale Republicii So
cialiste România, adresez ofițerilor, 
subofițerilor, tuturor lucrătorilor 
din unitățile și formațiunile de mi
liție un cald salut și cele mai cor
diale felicitări pentru rezultatele 
obținute în îndeplinirea misiunii 
încredințate de partid și stat 
de a contribui ' 
aelor societății 
socialismului.

Sărbătorim 
decenii de la înființarea miliției în 
anul jubiliar al celei de-a 25-a ani
versări a eliberării României de 
sub jugul fascist — piatră de hotar 
în istoria patriei — în preajma ce
lui de-al X-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, eveniment 
de o deosebită însemnătate pen
tru dezvoltarea întregii noastre so
cietăți.

Marile realizări obținute în con
strucția socialistă în acest sfert de 
veac, precum și succesele deose
bite dobîndite după Congresul al 
IX-lea în dezvoltarea bazei tehni- 
co-materiale a socialismului, ridi
carea nivelului de trai al poporu
lui și înflorirea multilaterală a so
cietății își au izvorul în uriașa ac
tivitate creatoare, desfășurată de 
clasa muncitoare — clasa conducă
toare a societății noastre — de ță
rănime, intelectualitate, de toți oa
menii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, în eroismul și abne
gația cu care întreaga națiune în
făptuiește politica partidului. Che
zășia mersului nostru victorios 
înainte este conducerea uriașei o- 
pere înnoitoare a edificării socia
lismului de către Partidul Comu
nist Român, care își îndeplinește 
cu cinste înalta sa misiune istorică 
asigurînd înaintarea patriei pe ca
lea luminoasă a progresului și civi
lizației. Succesele obținute de po
porul român pe calea făuririi vie
ții sale noi sînt o confirmare grăi
toare a justeții politicii partidului, 
care aplică creator principiile ge
nerale ale marxism-leninismului la 
condițiile concrete ale țării noas
tre.

O caracteristică fundamentală a 
dezvoltării societății noastre socia
liste în ultimii ani este perfecțio
narea continuă a democrației so
cialiste, asigurarea condițiilor pen
tru antrenarea tot mai largă a ma
selor la dezbaterea și înfăptuirea 
politicii partidului, pentru punerea 
în valoare a tuturor energiilor 
creatoare ale națiunii, pentru exer
citarea nestingherită de către toți 
cetățenii a drepturilor și libertăți
lor cucerite de socialism. In cadrul

la apărarea intere- 
noastre, a cauzei

împlinirea a două

în sala Palatului Republicii a avut 
loc, vineri după-amiază, adunarea 
festivă organizată cu prilejul celei 
de-a XX-a aniversări a înființării 
miliției.

Primiți cu aplauze puternice, în 
prezidiul adunării au luat loc tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, Gheor
ghe Apostol, Emil Bodnaraș, Virgil 
Trofin, Dumitru Popa, Vasile Patili
neț, Constantin Stătescu, secretarul 
Conciliului de Stat, Cornel Onescu, 
ministrul afacerilor interne, gene
rali și ofițeri superiori din Ministe
rul Afacerilor Interne, reprezentanți 
ai oamenilor muncii din Capitală.

In sală se aflau membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, ai conducerii Ministeru
lui Afacerilor Interne, activiști de 
partid, de stat și ai organizațiilor 
obștești, generali și ofițeri superiori, 
lucrători din aparatul central și te
ritorial de miliție, numeroși munci
tori, ingineri și tehnicieni din în
treprinderile bucureștene, oameni de 
știință și cultură, ziariști.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășul Dumitru Popa, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al Capita
lei.

S-a dat citire Decretului Consiliu-

o

larg democratic, propriu vieții 
noastre sociale și de stat, se îm
bină armonios afirmarea liberă a 
inițiativei, spiritului critic con
structiv al oamenilor muncii cu 
creșterea responsabilității fiecărui 
cetățean pentru interesele gene
rale și bunul mers al societății.

Victoria socialismului, atașamen
tul poporului față de noua orîn- 
duire, față de politica partidului 
au sudat legăturile dintre statul 
socialist și masele de oameni ai 
muncii, au asigurat întărirea con
tinuă a coeziunii societății.

Sub conducerea și îndrumarea 
nemijlocită a partidului, militia 
noastră, cu sprijinul larg și activ 
al maselor, a adus o contribuție 
prețioasă la apărarea cuceririlor 
revoluționare, _a. proprietății socia
liste, la asigurarea ordinii și li
niștii publice, la apărarea legalită
ții, a drepturilor și libertăților cetă
țenești.

Partidul Comunist Român, în
tregul nostru popor dau o înaltă 
prețuire activității neobosite, pli
ne de abnegație, a lucrătorilor din 
miliție, pentru îndeplinirea hotă- 
rîrilor partidului și statului, devo
tamentului cu care își fac datoria 
față de popor, față de patrie, fată 
de cauza sfîntă a socialismului.

Noi și mărețe perspective de dez
voltare a României va deschide 
Congresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român pentru întîmpi- 
narea căruia muncește cu avînt în
tregul nostru popor. In anii urmă
tori, întreaga societate va face un 
nou și însemnat pas înainte pe ca
lea edificării depline a socialismu
lui ; industria și agricultura se 
vor ridica pe o treaptă calitativ 
superioară, va spori și mai mult 
avuția națională, oamenii muncii 
vor beneficia de condiții tot mai 
bune de viață, se va perfecționa 
continuu întreaga organizare a so
cietății, se va dezvolta democrația 
socialistă, afirmîndu-se tot mai 
plenar forța creatoare a maselor, 
personalitatea fiecărui om al mun
cii.

In cadrul vastei opere de dez
voltare și întărire a orînduirii so
cialiste, militia, desfășurîndu-și în
treaga activitate sub conducerea 
partidului, este chemată să 
gheze, împreună cu toți cei 
muncesc, cu celelalte organe 
stat, la apărarea proprietății
cialiste — temelia orînduirii noas
tre, a progresului multilateral al 
patriei, a bunăstării și fericirii fie
cărui om al muncii.

Criticînd 
din trecut,

ve
ce 
de 

so-

fenomenele 
abuzurile

negative 
și ilegalitățile

comise, partidul a pus în fața mi
liției, a tuturor organelor de stat, 
ca o obligație de prim ordin, sar
cina de a acționa în spiritul strictei 
respectări a legilor — emanație a 
voinței și intereselor maselor — de 
a-și organiza întreaga activitate co
respunzător legalității noastre so
cialiste. Respectarea neabătută a 
legilor țării, atît de către cetățeni, 
cît și de către cei chemați să ur
mărească aplicarea lor, este o ce
rință majoră a întăririi statului și 
dezvoltării democrației socialiste, a 
înfăptuirii neștirbite a drepturilor 
și libertăților garantate de Consti
tuție.

Lucrătorii din miliție trebuie să 
dovedească vigilență și hotărîre 
față de elementele care comit acte 
antisociale, atentează la bunurile 
cetățenilor, înCSțcă nofmele * de 
conviețuire statornicite în societa
tea noastră, apărînd cu fermitate 
ordinea și liniștea publică.

In actualele condiții, miliția este 
chemată să aducă o contribuție spo
rită la buna desfășurare a circu
lației — expresie a modernizării 
vieții economice și a creșterii ni
velului de trai al populației.

In îndeplinirea atribuțiilor ce le 
revin, lucrătorii de miliție trebuie 
să-și sporească eforturile pentru 
ridicarea nivelului politic, ideolo
gic și profesional, să manifeste 
atenție și solicitudine față de ce
tățeni, față de problemele și nevoile 
acestora, să soluționeze operativ 
cererile ce le sînt adresate, să aibă 
o atitudine civilizată și demnă în 
relațiile cu populația.

împreună cu organele de stat și 
organizațiile de masă, cu toți fac
torii de influențare obștească, mi
liția trebuie să-și aducă contribu
ția la educația civică a oamenilor 
muncii, să acorde o deosebită a- 
tenție cultivării în rîndul popu
lației a respectului pentru legile 
statului, a atitudinii înaintate în 
societate, să se sprijine tot mai 
mult pe opinia publică socialistă — 
factor important în apărarea va
lorilor noii orînduiri, în reglemen
tarea relațiilor sociale și promova
rea eticii comuniste.

La aniversarea a două decenii de 
la înființarea miliției, urez ofițe
rilor, subofițerilor, tuturor lucrăto
rilor miliției noi succese în acti
vitatea lor, îmi exprim încrederea 
profundă că, însuflețiți de spiritul 
datoriei, de răspundere și patrio
tism, ei își vor consacra în conti
nuare toată priceperea și capacita
tea intereselor patriei, poporului, 
cauzei edificării depline a 
lismulul în România.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
Președintele 
al Republicii

Consiliului de Stat 
Socialiste România

socia-

* ★ *
prin care, pentru activi-lui de Stat 

tate îndelungată în cadrul organe
lor de miliție și merite deosebite 
în muncă, cu prilejul aniversării a 
20 de ani de la înființarea miliției, 
se conferă ordine și medalii ale Re
publicii Socialiste România unui nu
măr de peste 2 000 lucrători din mi
liție.

Intr-o atmosferă entuziastă, tova
rășul Emil Bodnaraș, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat a înmînat 
înaltele distincții unor cadre ale 
miliției.

Felicitîndu-i călduros pe cei deco
rați, în numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat și al guver
nului, în numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, tovarășul Emil 
Bodnaraș a urat tuturor lucrătorilor 
din miliție, conducerii sale, să per
severeze cu hotărîre și pricepere în 
întărirea orînduirii noastre socialis
te, să stăruie neabătut în afirmarea 
cu competență a ordinii de drept în 
statul nostru socialist.

Tovarășul Vasile Patilineț, secretar 
al C.C. al P.C.R., a dat apoi citire 
scrisorii de salut adresată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Stat, lucrătorilor mili
ției, cu prilejul aniversării a 20 de 
ani de la înființare.

Minute în șir răsună urale 
Partidul Comunist Român și __ _
tetul său Central, pentru secretarul 
general al C.C. al 
Nicolae Ceaușescu.

Despre cea de-a 
a miliției a vorbit 
Onescu, ministrul afacerilor interne.

Au fost rostite apoi cuvîntări de 
salut adresate lucrătorilor din mi
liție.

Vorbind în numele muncitorilor 
din Capitală, maistrul Florea O- 
prescu, de la uzinele „Grivița Ro
șie", a spus între altele : Misiunea 
nobilă îndeplinită de miliție, carac
terul nou socialist al întregii sale 
activități, lupta plină de abnegație 
pentru apărarea cuceririlor revolu
ționare ale poporului, a muncii sale 
pașnice, a proprietății socialiste, or
dinii publice și a bunurilor cetățeni
lor i-au atras aprecierea și prețuirea 
binemeritată din partea tuturor celor 
ce muncesc. Avem deplina convin
gere că și în viitor lucrătorii de 
miliție vor fi la înălțimea misiunii 
încredințate de popor, vor sluii nea
bătut interesele sale, respectînd le
galitatea socialistă. Și în viitor, oa
menii muncii vor acorda tot spriji
nul lor activității desfășurate de ml-

pentru 
Comi-

P.C.R., tovarășul

XX-a aniversare 
tovarășul Cornel

(Continuare în pag. a II-a)

Stimați tovarăși,

In săptămîna aceasta a 
plouat în întreaga țară. Cele 
mai mari cantități de precipi
tații, 30—50 mm, au fost înre
gistrate în Transilvania, în 
Moldova șijpaitea centrală a 

regiuni, 
atins a- 
limitele 

mici de 
mm, au

Munteniei. în aceste 
umiditatea solului a 
proape pretutindeni 
optime. Cantită{i mal 
precipitații, de 5—10 
căzut în Dobrogea și sud-estul 
Olteniei.

Datorită ploilor căzute, con
dițiile de vegetație s-au ame
liorat sensibil la toate cultu
rile. Umiditatea favorizează 
însă și creșterea rapidă a bu
ruienilor. In perioada urmă
toare este necesar să se Inten
sifice lucrările de întreținere a 
culturilor în toate județele ță
rii, atît pentru distrugerea bu
ruienilor, cît șl pentru păstra
rea umidității solului. După 
cum rezultă din datele Consi
liului Superior al Agriculturii, 
pînă la 5 iunie, în cooperati
vele agricole de producție, 
prașila a Il-a la sfecla de za
hăr s-a făcut pe 65 Ia sută din 
suprafața cultivată, la floarea- 
soareluf pe 58 la sută, iar la 
porumb și cartofi pe 20 și res
pectiv 17 la sută din terenurile 
cultivate. în unele județe, lu
crările sînt mai avansate. în 
întreprinderile agricole de 
stat, prașila a doua la floa- 
rea-soarelui se apropie de 
sfîrșit, la porumb a fost exe
cutată pe 64 la sută, iar la 
cartofi pe mai mult de jumă
tate din terenurile cultivate.

(Agerpres)
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Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român a hotărît să tri
mită o delegație la consfătuirea 
actuală cu dorința de a-și aduce 
contribuția la buna desfășurare a 
lucrărilor consfătuirii, la găsirea 
căilor pentru depășirea sau cel 
puțin atenuarea divergențelor exis
tente astăzi între partidele comu
niste și muncitorești.

Partidul nostru pornește de la 
aceea că astăzi lupta împotriva 
imperialismului, pentru apărarea 
păcii, pentru progres social cere 
a se lăsa la o parte divergențele și 
a se acționa unit. Numai așa co
muniștii își îndeplinesc răspunde
rea față de clasa muncitoare, față 
de mișcarea comunistă, față de 
cauza păcii.

Am salutat faptul că în pregă
tirea^ consfătuirii noastre s-a re- 
riuntat—la-condamnarea sau bia- 
marea altor partide comuniste și 
muncitorești. Am salutat,~de' ase
menea, faptul că în proiectul de 
document prezentat consfătuirii se

spune că participarea sau nepar- 
ticiparea la consfătuire este o pro
blemă internă a fiecărui partid. Am 
salutat faptul că în proiectul de 
document se declară că partidele 
participante la consfătuire vor 
menține și continua colaborarea cu 
partidele neparticipante. Discu
țiile de ieri ne-au făcut să credem 
că într-adevăr 
merge pe linia 
unitate.

Spre regretul 
tarea de azi a reprezentantului, 
Partidului Comunist din Paraguay 
s-a trecut la atacarea și blamarea 
unui partid care nu participă la 
consfătuire.

Noi considerăm că dacă această 
cale va fi continuată și de alte 
partide, se va deschide un curs 
periculos pentru succesul consfă
tuirii noastre.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român m-a împuternicit 
ca, în cazul cînd se va întîmpla o 
asemenea acțiune, să facem apel 
călduros la reprezentanții tu-

consfătuirea va 
găsirii căilor spre

nostru, în cuvin-

turor partidelor participante, pen
tru a nu merge pe această 
cale. Consider că fiecare din
tre noi trebuie să ne ridicăm 
deasupra divergențelor de moment, 
să privim interesele clasei munci
toare, interesele socialismului și 
păcii, să pornim de la faptul că nu
mai unite, țările socialiste, parti
dele comuniste, toate forțele 
antiimperialiste vom putea bara 
calea activității agresive a impe
rialismului, vom putea asigura dez
voltarea progresistă a omenirii, 
vom putea apăra pacea.

în acest spirit, apelăm Ia toți 
reprezentanții partidelor comuniste 
și muncitorești să se abțină de la 
punerea în discuție și condamnarea 
altor partide, fie că sînt sau nu 
participante la consfătuire. Apelăm 
la reprezentanții tuturor partidelor 
de a face totul pentru ca consfă
tuirea noastră să fie o manifestare 
a unității și solidarității comuniș
tilor în lupta împotriva imperialis
mului, a hotărîrii noastre de a re
stabili unitatea comuniștilor.

Vă mulțumesc, pentru atenție I

A,

B

LUCRĂRILE DE IERI

MOSCOVA 6 (Agerpres). — La 
6 iunie au continuat la Moscova în 
Marele Palat al Kremlinului lu
crările Consfătuirii internaționale 
a partidelor comuniste și muncito
rești. Se dezbate primul punct de 
pe ordinea de zi — Sarcinile luptei 
împotriva imperialismului în etapa 
actuală și unitatea de acțiune a 
partidelor comuniste și muncito
rești, a tuturor forțelor antiimpe- 
rialiste.

La ședința de dimineață, care 
«-a desfășurat sub președinția lui

sarcină primordială a

Hotărîrea cu privire la convo
carea Congresului al X-lea al parti
dului. eveniment de excepțională 
însemnătate în viata partidului, a 
întregii națiuni socialiste. Tezele 
C.C. al P.C.R. și proiectul de Di
rective au fost primite de toti co
muniștii și oamenii muncii de pe 
meleagurile hunedorene cu entu
ziasm si deplină satisfacție. Ei și-au 
manifestat hotărîrea nestrămutată 
de a-și mobiliza la maximum for
țele și capacitatea creatoare pentru 
a obține noi succese în îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor planului de 
stat pe acest an si a angajamente
lor luate în marea și cuprinzătoarea 
întrecere socialistă dintre organiza
țiile iudetene de partid.

In anii actualului cincinal, județul 
nostru a beneficiat din plin de efor
turile susținute ale partidului și gu
vernului pentru accelerarea procesu
lui de industrializare socialistă a tă
rii. pentru dezvoltarea impetuoasă, 
multilaterală a forțelor de producție 
și valorificarea cu rezultate superi
oare a resurselor materiale si umane 
din întreprinderi. Anul acesta valoa
rea producției globale industriale a 
județului este mai mare cu aproape 
3 miliarde lei fată de 1965. Iar utili
zarea eficientă a celor peste 9.7 mi
liarde lei investiții, strădaniile colec
tivelor noastre industriale pentru or
ganizarea superioară a producției și a 
muncii, 
mintită 
muncii

concretizate în Derioada a- 
în sporirea productivității 

cu 30,3 la sută au asigurat

creșterea continuă a producției 
cărbune, minereuri, fontă, oțel 
laminate. De remarcat este faptul 
că la unele produse de bază s-au 
obtinut sporuri superioare niveluri
lor stabilite initial prin olanul cin
cinal. iar creșterilor de ordin calita
tiv și cantitativ le corespunde o 
permanentă ridicare a gradului da 
rentabilitate a întreprinderilor, a ni
velului eficientei economice — fac
tor principal al dinamismului eco
nomic.

Dimensiunea potențialului tehnic, 
material și uman al județului nostru 
este relevată și de angajamentele 
luate de organizația județeană de 
partid. Pînă la sfîrșltul anului ur
mează să se obțină suplimentar 
60 000 tone cărbune, 10 000 tone fier 
în minereu marfă, 15 000 tone oțel, 
12 000 tone fontă, 12 000 tone lami
nate, 150 milioane kilowați oră ener
gie electrică și alte produse, iar prin 
reducerea cheltuielilor materiale de 
producție, îndeosebi a consumurilor 
specifice de cocs, metal, lemn de 
mină, trebuie să se realizeze un vo
lum de beneficii peste sarcina pla
nificată de 40 milioane lei. In dome
niul investițiilor s-a stabilit să se re
ducă ponderea lucrărilor de con- 
strucții-montaj cu minimum 10 la 
sută, să se asigure atingerea la ter
men a parametrilor proiectați la 
toate obiectivele date în funcțiune.

Comitetul județean de partid și-a

PARTIDELOR

J. Marx, președintele Partidului 
Comunist din Africa de sud, au 
rostit cuvîntări C. Maciel, membru 
al Comisiei politice și al Secreta
riatului CC. al P.C. din Paraguay, 
W. Gomulka, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., W. Rochet, secretar 
general al P.C. Francez, E. Papa- 
ioannu, secretar general al Partidu
lui progresist al oamenilor muncii 
din Cipru.

După cuvîntul reprezentantului 
P.C. din Paraguay, tovarășul

Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a prezentat 
o moțiune de ordine.

Ședința de seară a fost prezi
dată de F. Muhri, președintele 
P.C. din Austria. La ședință au 
rostit cuvîntări L. Aarons, secreta
rul național al P.C. din Australia, G. 
Vieira, secretar general al C.C. al 
P.C. din Columbia, S. Carpio, 
secretar general al C.C. al P.C. 
din Salvador.-

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit vineri dimineața pe adjunc
tul ministrului comerțului exterior 
al Republicii Populare Chineze, 
Giou Hua-min, conducătorul dele
gației comerciale guvernamentale, 
care a semnat la București Acordul 
româno-chinez privind schimbul 
de mărfuri și plăți pe anul 1969.

La întrevedere a luat parte Cor

nel Burtică, ministrul comerțului 
exterior.

A fost prezent Ma Șiu-șîn, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Chineze la București.

In cadrul convorbirii ce a avut 
loc cu acest prilej, desfășurată în- 
tr-o atmosferă cordială, au fost 
abordate unele probleme privind 
lărgirea în continuare a colabo
rării și cooperării economice dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Chineză.

loachim MOGA
prim secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R. 

președintele Consiliului popular județean

organizațiilor de par
in timpul șederii în țara noastră, 

tovarășul Mika Tripalo, membru 
ai Birpului Executiv al Prezidiului 
U.C.I., a avut convorbiri la C.C. 
al P.C.R. cu tovarășul Virgil Tro- 
fin, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R. Cu acest 
prilej, părțile s-au informat reci
proc asupra preocupărilor actuale 
și activității pe care o desfășoară 
cele două partide pe plan intern și 
internațional. La convorbiri, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
caldă, tovărășească, au participat

tovarășii Aldea Militaru, membru 
al C.C. al P.C.R., Dumitru Lazăr, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
precum și Iakșa Petrici, ambasa
dorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

Oaspetele iugoslav a vizitat mu
nicipiul București, Muzeul de isto
rie a partidului comunist, a mișcă
rii revoluționare și democratice 
din România, combinatul siderur
gic din Galați, Delta Dunării și 
litoralul Mării Negre.

Vineri dimineața a părăsit Capi
tala, îndreptîndu-se spre patrie. ‘

T eleg ramă
Excelenței Sale
Domnului Președinte al Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România 
NICOLAE CEAUSESCU s?

BUCUREȘTI 
Vă mulțumesc foarte mult pentru felicitările transmise cu ocazia 

aniversării Revoluției din mai și vă adresez urări de fericire și prosperi
tate pentru poporul și guvernul dv.

(Continuare în pag. a III-a)
JUAN CARLOS ONGANIA 

Președintele Națiunii Argentineno
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Tn timpul adunăm festive

Cuvîntarea tovarășului
Cornel Onescu

o garanție a 
a sarcinilor

Futga, vice-

9

partidului, ne-am adus 
la măreața operă 
a socialismului

de 
In

că

Vorbitorul a dat glas senti
mentelor de profundă gratitudi
ne ale tuturor lucrătorilor din 
miliție pentru cuvintele calde a- 
dresate de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în scrisoarea trimisă 
cu prilejul aniversării a două 
decenii de la înființarea miliției. A- 
ceastă scrisoare — a spus el — con
stituie pentru toți ofițerii, subofițerii 
și angajați! civili din Ministerul A- 
facerilor Interne o nouă și grăitoare 
dovadă a atenției pe care conducerea 
de partid și de stat o are față de 

• miliție și cadrele ei.
După ce a subliniat elanul patrio

tic ce animă în aceste zile întreaga 
țară pentru înfăptuirea programului 
de înflorire a patriei, elaborat de 
Partidul Comunist Român, și succese
le obținute în cinstea Congresului al 
X-lea al partidului și a aniversării u- 
nul sfert de veac de la eliberarea 
României, ministrul afacerilor inter
ne a înfățișat succint tabloul înnoi
tor al României socialiste. La marile 
realizări obținute de poporul român 
în opera de construire a societății 

, socialiste — a spus tov. Cornel Ones
cu — o contribuție de seamă a adus 
și miliția. Făurită în focul luptei 
maselor, conduse de Partidul Comu
nist Român, pentru sfărîmarea 
vechiului aparat de stat burghezo- 
moșieresc, miliția a participat activ 
la apărarea cuceririlor revoluționare 
ale poporului. Creată de partid, acum 
două decenii, în condițiile complexe 
ale procesului ce transforma din te
melii întreaga structură a societății 
românești, miliția a răspuns fără șo
văire misiunii ce i s-a încredințat. 
Alături de celelalte organe de stat, 
ea s-a angajat încă de la început în 
lupta directă pentru apărarea puterii 
populare, a avutului obștesc și perso
nal, a drepturilor și intereselor le
gale ale cetățenilor, a ordinii și li
niștii publice. Educați în spiritul de
votamentului față de patrie și partid, 
față de orinduirea socialistă, lucrăto
rii de miliție și-au adus contribuția 
la întărirea legalității și ordinii de 
drept, la asigurarea muncii pașnice 
a poporului nostru.

In continuare, ministrul afacerilor 
interne a spus : în focul luptei pen
tru apărarea cuceririlor revoluționa
re s-au închegat tradițiile de luptă 
ale miliției, în cadrul cărora un loc 
de seamă îl ocupă faptele acelora 
care au căzut eroic în luptă cu duș
manul. dînd exemplu de sacrificiu su
prem și devotament nemărginit față 
de patrie.

Arătînd că în noile condiții ale o- 
fensivei socialismului în toate dome
niile de activitate, ale făuririi și 
dezvoltării sectorului socialist al eco
nomiei naționale miliției i-au reve
nit sarcini sporite pe linia apărării 
avutului obștesc, vorbitorul a spus : 
Ca organ al aparatului de stat, ea 
contribuie la apărarea bazei econo
mice a orînduirii noastre, desfășu- 
rînd o largă activitate pentru preve
nirea, depistarea și combaterea ma
nifestărilor antisociale ale celor care 
urmăresc să știrbească integritatea 
proprietății socialiste.

In activitatea sa de prevenire și 
combatere a infracțiunilor și a altor 
încălcări ale normelor de drept, mi
liția a primit și primește sprijinul 
tot mai larg și mai eficient al oame
nilor muncii, al organelor de stat, al 
conducătorilor de întreprinderi și in
stituții.

Manifested o consecventa grija 
față de om — suprema valoare a o- 
rînduirii socialiste — organele noas
tre au desfășurat o intensă activitate 
pentru prevenirea și combaterea in
fracțiunilor îndreptate împotriva vie
ții, integrității corporale, sănătății și 
avutului personal al cetățenilor.

Subliniind importanța atitudinii 
față de om, care constituie criteriul 
suprem de apreciere a muncii func
ționarului de stat, vorbitorul a ară
tat că măsurile întreprinse în cadrul 
miliției sînt menite să asigure îmbu
nătățirea permanentă a muncii ca
drelor, care sînt conștiente că nu ce
tățeanul se află la dispoziția lor, ci 
dimpotrivă. întregul nostru aparat se 
află în slujba intereselor legale ale 
membrilor societății, pentru respec
tarea legalității. în acest sens, vor
bitorul a citat numeroase fapte care 
ilustrează stima și prețuirea maselor 
largi ale oamenilor muncii pentru 
activitatea depusă de cadrele mili
ției.

După ee a vorbit în continuare 
despre activitățile miliției în dome
niile menținerii ordinii și liniștii pu
blice, desfășurării normale a circu
lației pe drumurile publice, ministrul 
b facerilor interne a spus : Pe măsura

înaintării României spre comunism, 
crește rolul opiniei publice, al or
ganizațiilor de masă și obștești în 
viața țării, în apărarea tuturor va
lorilor orînduirii socialiste, ceea ce 
constituie pentru organele da mili
ție un sprijin de neprețuit. Legătura 
strînsă cu masele de oameni ai mun
cii — principiu fundamental al acti
vității miliției noastre — reprezintă 
o importantă garanție a îndeplinirii 
cu succes a sarcinilor ce îi revin. 
Miliția este profund devotată po
porului, slujește cu abnegație inte
resele colectivității și, de aceea, acti
vitatea ei nu poate fi concepută fără 
o strînsă legătură cu masele popu- 
lare. . ' '

Ca urmare a creșterii conștiinței 
politice a oamenilor muncii, a înră
dăcinării normelor și principiilor 
eticii comuniste in relațiile vieții 
cotidiene, tot mai mulți cetățeni, 
prin multiple forme, participă la în
tărirea legalității. Sesizînd organe
lor de miliție săvîrșirea ori încerca
rea de comitere a unor infracțiuni, 
dind un sprijin activ în identificarea 
și prinderea infractorilor, oamenii 
muncii aduc o prețioasă contribuție 
la prevenirea și combaterea actelor 
antisociale. Multe dintre infracțiunile 
cercetate pînă în prezent au fost 
descoperite la sesizarea cetățenilor, 
care au luat atitudine combativă fată 
de elementele ce lovesc în avutul 
obștesc și personal ori încalcă ordi
nea de drept.

Folosind acest prilej, adresăm căl
duroase mulțumiri cetățenilor pentru 
ajutorul dat în îndeplinirea sarcini
lor încredințate de partid și guvern 
și îi asigurăm că și în viitor orga
nele de miliție vor fi receptive și 
vor rezolva cu operativitate sesiză
rile lor.

Subliniind în continuare importan
ta măsurilor întreprinse pentru per
fectionarea continuă a pregătirii șl 
educării lucrătorilor de miliție, vor
bitorul a menționat că militia dispu
ne astăzi de un aparat bine instruit, 
cu o bogată experiență, ceea ce de
termină creșterea competentei, com
bativității și operativității în preve
nirea și descoperirea infracțiunilor șî 
obținerea unor rezultate din ce în 
ce mai bune în menținerea ordinii 
și liniștii publice.

Bilanțul rodnic cu care militia se 
prezintă astăzi, la cea de-a XX-a 
aniversare a sa — a spus vorbitorul 
— se datorește înainte de toate fap
tului că ea a acționat și acționează 
sub îndrumarea și conducerea parti
dului. De la înființare și pînă în 
prezent, militia, cadrele el au simtit 
grija părintească și sprijinul perma
nent al partidului, care în cadrul 
unor plenare ale Comitetului Central 
a evidențiat cu o înaltă principiali
tate comunistă aspectele pozitive și 
negative ale activității organelor de 
miliție. In contextul general al dez
voltării patriei noastre, al adîncirii 
democrației socialiste și atragerii tot 
mai largi a maselor la rezolvarea 
treburilor de stat .și obștești, miliția 
își va perfecționa neîncetat activita
tea pentru a-și îndeplini cu tot mai 
multă eficientă sarcinile complexe ce 
îi revin.

In activitatea lor, organele de mi
liție vor avea permanent drept 
călăuză indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu potrivit căreia „...Nimeni 
nu-și poate permite să încalce legile 
tării, nimeni nu-și poate permite să 
acționeze altfel decît scrie în legi. 
Trebuie să fie clar că normele 
stabilite în legile tării sînt obliga
torii pentru toată lumea și că aceas
ta este una din condițiile esențiale 
ale legalității, ale democrației socia
liste".

Cadrele miliției sînt ferm hotărîte 
să muncească fără preget pentru în
deplinirea misiunilor ce le revin, 
sprijinindu-se necontenit pe masele 
de cetățeni, pe vasful forum al opi
niei publice. La aceasta ne îndeamnă 
documentele Congresului al X-lea al 
Partidului Comunist Român, care ne 
arată cu o deosebită claritate direc
țiile, scopurile si sensurile profund 
umane ale întregii noastre activități.

La cea de-a XX-a aniversare, ge
neralii, ofițerii, maiștrii militari, sub
ofițerii și angajatii civili din toate 
unitățile de miliție, precum și cele
lalte cadre din Ministerul Afacerilor 
Interne, animate de un fierbinte pa
triotism, se angajează solemn în fata 
conducerii partidului și statului, a 
poporului român să fie întotdeauna 
gata la datorie, să nu precupețeas
că nimic, la nevoie nici viața, pentru 
a sluji cu abnegație și devotament 
cauza partidului și poporului, înal
tele idealuri ale orînduirii socialiste.

liție, aceasta constituind 
îndeplinirii cu succes 
sale.

Scriitorul Laurențiu
președinte al Uniunii scriitorilor, a 
arătat că miliția se înscrie printre 
acei factori principali de educație 
cetățenească angajați a construi, o 
dată cu socialismul în țara noastră, și 
virtuțile specifice umanității socia
liste. Vorbitorul a subliniat că nenu
măratele fapte de mai mare sau mai 
mîcă importanță înregistrate în su
tele de posturi de comandă ale mili
ției de pe întinsul țării rămîn necu
noscute datorită faptului că lucră
torii miliției nu fac din munca lor 
motiv de glorie ; dar aceste fapte 
constituie un zăcămînt bogat care a • 
stat la dispoziția scriitorilor noștri, 
inspirîndu-i din plin și oferindu-le 
prilejul de a realiza unele cărți de

. frunte ale literaturii noastre contem- 
porane.

în numele tineretului din Capitală, 
participanții la adunare au ’fost salu
tați de Nicolae Tomescn, economist 
la uzinele „Republica". Miliția s-a 
afirmat prin întreaga sa activitate, 
a spus vorbitorul, ca un instrument 
de nădejde al puterii populare care 
a generat-o, apărător al cuceririlor 
revoluționare. Ne mîndrim cu fap
tul că un însemnat număr din ofi
țerii și subofițerii de miliție, care-și 
îndeplinesc cu devotament și abne
gație datoria, sînt formați și educați 
de organizația noastră — Uniunea 
Tineretului Comunist. Sîntem siguri 
că lucrătorii de miliție, educați de. 
partid în spiritul dreptății și al a- 
devărului, al respectării legalității, 
al dragostei fierbinți față de patrie 
și popor, își vor îndeplini și în viitor 
cu devotament, tenacitate și curaj 
îndatoririle ce le revin în apărarea 
muncii pașnice a poporului nostru, 
a valorilor sale materiale șl spiri
tuale.

A vorbit apoi colonelul în rezervă 
Tănase Avram, care a evocat unele 
fapte emoționante din anii de în
ceput ai activității miliției populare.

Adresîndu-se cadrelor mai tinere 
din miliție, el . i-a îndemnat să ia 
exemplul comuniștilor care au venit 
în primii ani în această instituție, 
pilda devotamentului lor. a abnega
ției. spiritului de sacrificiu si de răs
pundere si să Ie ducă mai departe. 
Vă doresc — a spus vorbitorul — să 
aveți mari satisfacții în munca 
voastră grea, dar frumoasă. în slu
jirea cu credință a cauzei partidului 
comunist, a intereselor unei națiuni 
socialiste care a făcut să triumfe o 
nouă orînduire. un nou mod de viată 
în scumpa noastră Românie.

în încheierea festivității. într-o at
mosferă de puternică însuflețire, par- 
ticipanții au adoptat în unanimitate 
textul unei telegrame adresate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. în 
care se spune :

am precupețit nici un efort pentru 
a răspunde încrederii ce ni s-a 
acordat și avem acum, in aceste 
clipe solemne, satisfacția că, sub 
conducerea 
contribuția 
construire 
România.

Sîntem pe deplin conștienți 
realizările obținute pe parcursul 
celor două decenii își au izvorul în 
conducerea și îndrumarea de către 
Partidul Comunist Român a între
gii noastre activități. Partidul ne-a 
arătat cu înțelepciune calea ce 
trebuie s-o urmăm, ne-a educat în 
spiritul vigilenței și fermității față 
de cei ce încalcă regulile de con
viețuire socială. Partidul ne-a În
vățat să ne bizuim pe sprijinul ma
selor, să ne îndeplinim cu conștiin
ciozitate obligațiile profesionale și 
cetățenești, să asigurăm cu consec
vență aplicarea legalității socialis
te, să cultivăm respectul față de 
lege, adevăr și dreptate. In acest 
sens noi am desprins concluziile 
necesare din plenarele Comitetului 
Central al partidului din iunie 
1967 și aprilie 1968 șl sîntem ferm 
hotărîți să muncim cu și mai multă 
perseverență pentru traducerea lor 
în viață.

însuflețiți de atmosfera entuziastă 
tn care întregul popor intimpină 
apropiatele evenimente de excep
țională însemnătate în viața națiu
nii noastre socialiste — Congresul 
al X-lea al Partidului Comunist 
Român și a XXV-a aniversare a 
eliberării României de sub jugul 
fascist — 
tele calde 
scrisoarea 
gajăm să
ridicarea pe o treaptă superioară 
a pregătirii noastre politice, profe
sionale șl militare, în perfecționa
rea întregii activități.

Cu ocazia aniversării pe care o 
sărbătorim astăzi, asigurăm condu
cerea de partid și de stat, pe dum
neavoastră iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de nemărginitul nostru 
devotament, de atașamentul deplin 
la politica internă și internațională 
a Partidului Comunist Român, la 
mărețul program de desăvîrșire a 
construcției socialiste în scumpa 
noastră patrie, Republica Socialistă 
România.

Festivitatea ia sfirșit în aplauzele 
entuziaste ale întregii asistențe. Ura- 
le îndelungi pentru Partidul Comu
nist Român, pentru secretarul gene
ral al Comitetului Central, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, exprimă fideli
tatea neclintită a tuturor lucrătorilor 
din miliție față de partid, fată de 
patrie, față de poporul român con
structor al socialismului, căruia îi 
consacră toate forțele sale, întreaga 
sa muncă.

de aprecierile și cuvin- 
ce ni le-ați adresat in 
dumneavoastră, ne an- 
obținem noi succese în

★
După festivitate a avut loc un 

spectacol, care s-a bucurat de succes 
și la care și-au dat concursul ansam
blul artistic „Ciocîrlia" si cel al ar
matei. alte formații artistice pro
fesioniste din Capitală, actori de sea
mă ai scenelor bucureștene.

★
Cu prilejul împlinirii a 20 de ani 

de la înființarea miliției, în reședin
țele de județe 
publice urmate 
ral-artistice.

au avut loc adunări 
de manifestări cultu-

(Agerpres)

Iubite tovarățe Ceaușescu,

Miliția sărbătorește astăzi împli
nirea a două decenii de activitate 
rodnică în slujba patriei noastre 
socialiste. Ne manifestăm și cu 
acest prilej adinca recunoștință 
pentru grija deosebită și îndru
marea permanentă de care ne-am 
bucurat in toți acești ani din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a 
dumneavoastră personal.

înființarea miliției, într-o peri
oadă de profunde transformări 
social-politice, s-a Înscris în an
samblul 
ca un 
făurirea 
Miliției
siunea de a contribui Ia apărarea 
cuceririlor revoluționare ale po
porului, a avutului obștesc și per
sonal, a vieții, libertății și demni
tății omului, a ordinii de drept 
statornicite in țara noastră.

Noi, generalii, ofițerii, maiștrii 
militari, subofițerii și angajați! ci
vili, întregul personal al miliției, 
raportăm, cu acest prilej, că nu

măsurilor luate de partid 
eveniment important in 

noului aparat de stat, 
i-a fost încredințată mi-

Modul în care * fost și 
este valorificat la noi în 
țară litoralul Mării Negre 
constituie obiectul unor a- 
precieri pozitive unanime 
în țară șl peste hotare. 
Lucrările de anvergură, 
care au necesitat substan
țiale investiții materiale șl 
de fantezie, pun în această 
parte a țării bazele unei 
rentabile industrii turistice. 
In consecință, de cîțiva ani, 
după amenajarea stațiuni
lor Mamaia și Eforie, se lu
crează sistematic pentru 
punerea în valoare a unei 
alte zone a litoralului — 
Mangalia.

Pentru 1969 s-au alocat 
dezvoltării turistice a Man
galiei peste 290 milioane 
lei. Potrivit planului de 
stat, la 31 mai a.c., stațiu
nea Neptun, definitivată în 
linii mari anul trecut, urina 
să fie întregită cu încă 
două stațiuni asemănă
toare : Venus și Jupiter. 
Scadența termenelor de 
dare în folosință a lucră
rilor a trecut. Dar imagi
nea celui mai autentic șan
tier stăruie încă. în pofida 
prezenței pe litoral a unor 
factori de răspundere veniți 
să soluționeze multitudinea 
de probleme pe care le 
reclamă presant termina
rea lor.

Ar fi jenant să tran
scriem aici noianul de jus
tificări și învinuiri pe care 
și le aduc reciproc facto
rii cu responsabilități în a- 
cest domeniu : Ministerul 
Industriei Construcțiilor și 
O.N.T. „Carpați". Cert este 
că în vara și în toamna a- 
nului trecut aceste foruri, 
în loc să asigure un de
maraj puternic al lucrări
lor, s-au pierdut 
ții „de principiu" 
nabile, privind 
răspunderilor, a 
necesare înviorării ritmului 
de execuție. întreprinderea 
de construcții-montaje nr. 
12 Constanța, după cum re
cunoștea inginerul-șef coor
donator. Ion Iliescu, nu a 
dispus de capacitatea ne
cesară pentru a executa 
asemenea lucrări de am
ploare ; lipseau maiștri, 
muncitori calificați, specia
liști, iar baza tehnico-mate- 
rială era insuficientă.

— Forul tutelar cunoș
tea această situație ?

— Da — ne-a răspuns 
ing. Sahna Liveanu, consi
lier tn Ministerul Industriei 
Construcțiilor. Dar la con
tractarea lucrărilor am ți
nut seama de posibilitățile 
dezvoltării acestei între
prinderi, de sprijinul pe 
care am prevăzut să 1-1 
dăm. Pentru a asigura des
fășurarea largă a forțelor 
pe acest șantier, încă de 
anul trecut trebuiau alocate 
de către O.N.T. „Carpati" 
fondurile suplimentare, so
licitate de noi din vreme.

Cum a răspuns O.N.T.-ul? 
Regretăm că. timp de trei 
zile, pe șantier nu l-am 
putut „găsi" pe tov. Ne
grea, vicepreședinte 
O.N.T., să ne dea un răs
puns. Era totuși pe... lito
ral. I-am găsit, în .schimb,

pe reprezentanții Băncii de 
Investiții, ai Agenției inter
naționale O.N.T. și între
prinderii de hoteluri și res
taurante. Trebuie să spu
nem deschis : O.N.T.-ul, o- 
bișnuit să preia de-a gata 
baza materială pe care o 
folosește, nu și-a făcut da
toria de beneficiar. Fără 
să cunoască permanent si
tuația de pe șantiere, a eșa
lonat la întîmplare fondu
rile de investiții, dlnd vina 
pe C.S.P. sau absolutizînd 
deficiențele, de altfel reale,

se de netolerat, ne relata 
într-o convorbire tov. 
Gheorghe Trandafir, secre
tar al Comitetului județean 
Constanța al P.C.R. Biroul 
comitetului județean de 
partid a supus unei temei
nice analize activitatea fie
cărui șantier și, împreună 
cu forurile interesate, a 
stabilit măsuri realiste, cu 
termene și responsabilități 
precise de redresare a si
tuației critice".

Termenul de predare a 
fost reeșalonat cu 30 zile

De ce „ VENUS"
și JUPITER"
sînt eclipsate

pe litoral
DESPRE FINALIZAREA

în discu- 
intermi- 

stabilirea 
măsurilor

al

„Perla

UNOR INVESTIȚII 
ÎN STAȚIUNEA MANGALIA

ale constructorilor. Abia în 
octombrie anul trecut, după 
repetate intervenții ale or
ganelor locale de partid și 
de stat, s-au alocat fondu
rile suplimentare cerute. 
Timpul bun de lucru tre
cuse însă. Beneficiarul a 
rămas impasibil și în fața 
unor „cîrpeli" folosite de 
Ministerul Industriei Con
strucțiilor, care a încredin
țat execuția unor obiective 
ale complexului de la Man
galia cttorva întreprinderi 
din Galați, Craiova și Iași ; 
șantierelor respective le-au 
trebuit două—trei luni pen
tru a-și organiza lucrările 
și a asigura materialele ne
cesare, forța de muncă și 
altele,

A venit și luna martie 
a.c. și s-a văzut că la ma
joritatea obiectivelor res
tanțele numărau 60—70 zile. 
Lunile de iarnă n-au fost 
folosite nici măcar pentru 
asigurarea unei aprovizio
nări corespunzătoare cu 
materiale. „Situația deveni-

pentru unele obiective. 
Care este acum starea de 
lucruri ? In lunile aprilie și 
mai s-a înregistrat o puter
nică creștere a ritmului de 
execuție. Pe șantiere s-a 
realizat o concentrare im
portantă de forțe, care ob
țin un ritm zilnic de lucru 
tot mai ridicat. La 1 iunie, 
exceptînd unele remedieri, 
satul vacanței „Zodiac" și 
două campinguri cuprinzînd 
circa 5 000 locuri erau gata 
pentru recepție. Ansamblu
rile de hoteluri și restau
rante „Venus" și „ Jupiter" 
au căpătat aproape înfăți
șarea concepută de arhi- 
tecți. Realitatea de pe șan
tier demonstrează, deci, că 
se poate lucra și bine a- 
tunci cînd există interes, 
cînd se renunță la comodi
tate și inerție.

Vor fi respectate noile 
termene de punere în func
țiune a întregii capacități 
de cazare proiectate ? O 
afirmație reală poate fi-fă
cută numai tinind seamă de

forțele existente pe șantier, 
de modul în care este or
ganizată munca, de ceea ce 
a mai rămas de executat 
pînă la recepție. Pe șantie
re lucrează acum aproape 
7 500 de constructori, care 
pot finaliza lucrările în 
termenul reașezat. Au mai 
rămas de executat un vo
lum mare de finisaje, in
stalații, drumuri, parcaje și 
multe alte amenajări. Prin- 
tr-o coordonare judicioasă 
a eforturilor, ele pot fi ter
minate chiar înainte ds 
termen.

Dar „cheia" succesului 
rămine aprovizionarea cu 
materiale. In luna mai, con
structorii de la Galați și 
Iași au pierdut cite 3 zile 
din lipsa nisipului pentru 
mortare. Constructorii din 
Constanța au lucrat sub po
sibilități în așteptarea a- 
gregatelor pentru prepara
rea betoanelor. In funcție 
de aceste carențe în apro
vizionare, de altfel perene 
aici la Mangalia, construc
torii privesc încă nesigur 
respectarea noului termen. 
„Dacă am avea toate mate
rialele și încă 200—300 de 
muncitori calificați, îndeo
sebi faianțeri și zidari, 
preciza ing. Sahna Liveanu. 
nerespectarea termenului ar 
fi exclusă. Problema nu se 
rezolvă rapid și cred că 
circa 1 000 locuri în hoteluri 
nu vor fi terminate pînă la 
1 iulie". — • -
miște 
dreptate, biroul comitetului 
județean de partid nu poate 
fi de acord.

Pe fiecare șantier există 
rezerve mari de creștere a 
ritmului de execuție. Din 
cauza locurilor „înguste", a 
programării neraționale a 
unor lucrări, constructorii 
se încurcă unii pe alții. A- 
sistența tehnică pe șantiere 
este slabă. In ziua de 30 
mai, de exemplu, timp de 5 
ore șefii șantierelor din Ga
lați și Iași au lipsit pentru 
a perfecta modul de... de
contare a meselor servite 
la cantină de către salariatț 
lucru ce-1 putea face mai 
bine un contabil. Cit pri
vește neajunsurile în apro
vizionare, Ministerul Indus
triei Construcțiilor și bene
ficiarul, O.N.T.-ul, trebuie 
să le înlăture cu maximum 
de operativitate.

In aceste zile, cînd ter
menul de dare în folosință 
a acestui important obiec
tiv balneo-turistic bate la 
ușă, se cer luate măsuri e- 
nergice, cu o eficacitate 
imediată. Orice oră a deve
nit extrem de prețioasă. 
Mai mult ca oricînd, titu
larul investiției, construc
torul, beneficiarul trebuie 
să acționeze într-o strînsă 
coordonare, să depună ma
ximum de efort în soluțio
narea tuturor problemelor 
mari și mici pe care le ri
dică terminarea acestor o- 
biective de mare însemnă
tate social-economică.

Sînt păreri pesi- 
cu care, pe bună

Radu APOSTOL
corespondentul „Scînteii'

Cetății"
Municipiul Sighișoara, celebru 

prin aspectul său de străveche 
cetate medievală fortificată, a- 
trage atenția vizitatorilor nu nu
mai prin obiectivele sale isto
rice. La parterul hotelului 
„PARC" din localitate s-a des
chis recent o modernă cofetărie 
denumită sugestiv „PERLA CE
TĂȚII". Dotată cu mobilier a- 
decvat, „Perla Cetății" asigură 
tot timpul pentru numeroșii săi 
vizitatori — localnici și turiști 
— un bogat sortiment de prăji
turi, băuturi, cafea șî alte pro
duse delicioase.

Cofetăria „Perla Cetății" este 
șî locul unde se poate savura o 
cafea „turcească" pregătită în 
nîsîp.

ORDINUL
ministrului afacerilor interne

Se împlinesc 20 de ani de la înființarea miliției, eveniment de seamă 
în activitatea Ministerului Afacerilor Interne. Această aniversare are 
ioc în condițiile în care poporul român, stăpîn pe destinele sale, mun
cește cu abnegație și elan creator pentru înflorirea patriei socialiste, 
ferm hotărît să întîmpine cu noi succese cel de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român șl cea de-a XXV-a aniversare a eliberării 
României de sub jugul fascist.

Făurită în procesul revoluționar de edificare a noii societăți, con
dusă și îndrumată permanent de Partidul Comunist Român, miliția a 
slujit cu credință interesele poporului, aducîndu-și contribuția la apă
rarea cu fermitate a proprietății obștești și personale, a drepturilor 
legale ale cetățenilor, a ordinii și liniștii publice.

în cele două decenii de existență, cadrele de miliție și-au perfec
ționat permanent activitatea, au luptat cu hotărîre șl spirit de sacri
ficiu pentru îndeplinirea exemplară a misiunilor încredințate, cîști- 
gîndu-și în felul acesta prețuirea, stima și respectul oamenilor muncii.

Transformările profunde din viața economică, social-politică și 
culturală a țării imprimă activității organelor de miliție un conținut 
nou, corespunzător cu etapa istorică pe care o străbate poporul român, 
în aceste condiții, îndeplinirea sarcinilor ce revin miliției impune ridi
carea pe o treaptă superioară a pregătirii politice, profesionale și mili
tare a tuturor cadrelor, creșterea vigilenței și întărirea disciplinei în 
muncă, apărarea cu fermitate a avutului obștesc, a vieții și demnității 
umane, respectarea strictă a legalității socialiste, lărgirea continuă a 
legăturii cu masele, manifestarea unei atitudini pline de grijă și solici
tudine față de cererile și sesizările cetățenilor.

însuflețit de mărețele perspective de dezvoltare continuă a patriei 
noastre socialiste, întregul personal al miliției este hotărît să lupte cu 
abnegație și devotament, alături de toți oamenii muncii, pentru apă
rarea cuceririlor revoluționare ale poporului român.

Tovarăși generali, ofițeri, maiștri militari, subofițeri și angajați 
civili!

Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a înființării miliției, vă 
felicit călduros și vă urez noi succese în îndeplinirea misiunilor încre
dințate de partid și guvern.

Trăiască Partidul Comunist Român, conducătorul încercat al po
porului, inspiratorul șl organizatorul tuturor victoriilor noastre !

Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie. Republica Socialistă 
România 1

Ministrul afacerilor interne 
CORNEL ONESCU

0 MARCA DE PRESTIGIU

II

I
I
I

„Colorom'-Codiea a devenit 
în ultimii ani una din mărcile de 
prestigiu ale industriei noastre 
chimice. Datorită caracteristici
lor superioare pe care le pose
dă, coloranții și intermediarii 
fabricați aici se bucură de o 
înaltă apreciere din partea be
neficiarilor interni și externi. Do
meniul de utilizare a produselor 
fabricate la „Colorom” s-a lăr
git de la an la an. înainte de 
război, uzina „Colorom", 
mită pompos „fabrică de 
se chimice", realiza un 
colorant: negru de sulf 
care materiile prime se aduceau 
din afară.

Astăzi, uzina din Codlea rea
lizează peste 
care 315 
amestec, 
organici, 
duse se 
Celor 26 
trecut li se vor adăuga in acest 
an alte 
ranți și 
atenția 
continue 
uzinei a 
lordnți și intermediari. Produse
lor tradiționale — coloranți fo
losiți la vopsirea articolelor și 
firelor din bumbac și lînă natu
rală — li s-au adăugat în ulti
mii ani coloranți destinați indus
triei de fibre și fire sintetice, 
industriei de pielărie, noi sorti
mente de coloranți de larg con
sum și altele.

Succese mari s-au obținut și In 
direcția realizării de coloranți 
rezistenți la lumină și spălare. 
Pentru a avea o imagine privi
toare la dezvoltarea fabricației 
de coloranți și intermediari este 
suficient să arătăm că producția 
anului 1948 se realizează astăzi 
doar în 5 zile ; !n același inter
val productivitatea muncii a 
crescut de circa cinci ori, iar 
beneficiul de 4,5 ori. Creșterea 
producției a permis ca în mo
mentul de față peste 75 la sută 
din necesitățile de coloranți ale 
economiei naționale să fie aco
perite de uzina din Codlea. Șl, 
încă un fapt: 52 la sută din
producția uzinei este destinată 
exportului. Coloranții produși 
aici sfnt exportați în țări ca 
U.R.S.S., R.P.U., Italia, Belgia, O- 
landa, Israel, iar intermediarii în 
Anglia, Franța, U.R.S.S., Elveția, 
Austria etc.

Dezvoltarea șt diversificarea 
producției de coloranți și inter
mediari este efectul direct al 
importantelor lucrări de investiții 
care s-au desfășurat aici în ul
timii 10 ani și a căror valoare 
a depășit 200 milioane lei. în 
acest interval au fost date în 
exploatare noi capacități de 
producție, noi lipii tehnologice, 
dotate cu utilaje de înaltă teh
nicitate. Un rol considerabil în

denu- 
produ- 
singur 
pentru

370 produse din 
coloranți unitari și de 
iar restul intermediari 
Și paleta noilor pro- 

îmbogâtește necontenit, 
produse asimilate anul

20 sortimente de colo- 
intermediari. Acordînd 
cuvenită diversificării 
a fabricației, colectivul 
creat noi grupe de co-

dezvoltarea fabricației și asimi
larea de noi produse l-au avut 
lucrările de dezvoltare și valori
ficare a capacităților existente 
și de perfecționare a tehnologii
lor de fabricație, lucrări efec
tuate de colectivul întreprinderii 
cu ajutorul creditelor de mică 
mecanizare. Este vorba, printre 
altele, de sporirea capacității 
instalației de betanafto! II ți 
de reprofilarea unor secții 
vechi ca betanaftol I și acid H, 
acțiuni prin care s-a reușit să se 
asimileze noi produse ca acidul 
metanilic șl metaminofenol, ulti
mul produs larg Întrebuințat în 
industria de medicamente la fa
bricarea P.A.S.-ului. Relevăm 
înalta eficiență a acestor lu
crări. Fiecare leu cheltuit a adus 
un beneficiu net de 5 lei.

In prezent, în zona de sud a 
uzinei se desfășoară larqi lu
crări de dezvoltare. Pînă la sfîr- 
șitul anului 1970, aici urmează să 
intre In funcțiune importante o- 
biective industriale care vor 
spori capacitatea uzinei de 1,5 
ori, realizîndu-se în felul acesta 
prevederile Congresului al 
IX-lea al P.C.R. Vor fi date în 
exploatare 3 noi secții pentru 
obținerea intermediarilor pentru 
coloranți de sulf colorați, inter
mediari pentru fabricarea noii 
clase de coloranți complecși 2 :1 
utilizați la vopsirea firelor și fi
brelor sintetice și a linii.

Un alt obiectiv de mare im
portanță este secția de fabri
care a noii clase de intermediari 
și coloranți pe bază de antra- 
chinonă, coloranți caracterizați 
printr-o rezistentă net superioară 
la lumină, spălat și călcat și 
care la ora actuală se importă. 
In perspectivă se vor produce 
în total 12 sortimenie de aseme
nea coloranți. Printre celelalte 
obiective mai importante care 
se ridică amintim secția de Dis
persii, produs ajutător în indus
tria coloranților, a pielăriei ți a 
ierbicldelor; o secție de condi
ționare a coloranților care va a- 
sigura livrarea acestora atit sub 
formă vărsată, cit' ți umedă.

Prin realizarea noilor sorti-' 
mente de coloranți țl interme
diari, statul nostru va realiza 
importante economii de fonduri 
valutare. Numai prin renunțarea 
la importul celor 9 sortimente de 
coloranți complecși 2:1, econo
miile se vor ridica în 1970 la pes
te 20 milioane lei valută. Me
rită evidențiată contribuția a- 
dusă la elaborarea noilor teh
nologii de către colectivul 
ICECHIM și al catedrelor de teh
nologia coloranților de la institu
tele din Iași, Timișoara și 
iești.

Primele „premiere* vor 
loc la „Colorom" încă 
cest an.

Bucu-

avea
In ri

Nicola. MOCANU
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RESTANȚIERI LA PROBA
DISCIPLINEI CONTRACTUALE

Cele cinci luni care au trecut de 
Ia începutul anului au înscris pe 
agenda de lucru a multor întreprin
deri din economia forestieră o pro
blemă insolubilă pînă acum : res
pectarea disciplinei contractuale. 
Este adevărat, asprimea și durata 
neobișnuită a iernii au influențat 
într-o măsură activitatea unor între
prinderi forestiere. Dar este tot atît 
de adevărat că iarna a trecut de 
mult, că în toate bazinele forestiere, 
din punct de vedere climatic, au apă
rut condiții favorabile mobilizării în
tregului potențial productiv al între
prinderilor pentru recuperarea res
tanțelor.

Și, totuși, la întreprinderea fores
tieră Focșani, una 
care au cele mai 
numeroase restante 
în materie de con
tracte, directorul 
acesteia, Vasile Bo
țea, nu a renunțat 
definitiv în a invo
ca... iarna grea. El 
ne explica :

— Am fost des
cumpăniți total de 
dificultățile iernii, 
în primul trimestru n-am lucrat efec
tiv decît foarte puțin ; de mult nu 
au mai fost asemenea înzăpeziri. A- 
cum facem eforturi susținute pentru 
a ne redresa și a realiza ceea ce 
n-am reușit un întreg trimestru.

— Cum te concretizează aceste 
«forturi ?

— Personal, mi-am întocmit un 
grafic pe baza căruia țin evidența 
livrărilor de material lemnos. Acor
dăm prioritate, mai ales, complexe
lor de. industrializare a lemnului și 
întreprinderilor forestiere care au 
avut cel mai mult de suferit — ca 
beneficiari ai noștri. în esență, su
plimentăm, corespunzător nivelului 
forțelor de care dispunem, producția 
și cotele de materiale pe care le li
vrăm.

— Sîntem informați că Complexu
lui de industrializare a lemnului din 
Focșani nu i-ați livrat decît o mică 
parte din cantitatea de cherestea 
contractată. Cind veți lichida rămi- 
nerea în urmă ?

— Sperăm că spre sfirșitul trimes
trului III ; totul depinde de forța 
de muncă de care vom dispune, dat 
fiind faptul că în lunile de vară se 
înregistrează o serioasă fluctuație de 
muncitori.

Ce valoare mai are graficul „ținut 
personal" și ce va întreprinde tov. 
director pentru mai buna organizare 
a muncii și evitarea fluctuației ?

Alte situații relevă că unii furni
cari de materii prime și materiale 
expediază pînă la șfîrșitul unei 
luni cantitățile contractate, dar uită 
de obligația ritmicității în livrări, 
în asemenea cazuri, datele precise 
din punct de vedere calendaristic au 
căpătat limite largi, atît de largi, în- 
cît contractele devin solvabile doar 
în ultimul ceas.

Bunăoară, Complexul de Industria
lizare a lemnului Pipera trebuie să 
livreze lunar, eșalonat, 450 garnituri 
de scaune „confratelui" său din Foc
șani. Cu o săptămînă înainte de în
ceputul lunii iunie, însă, beneficiarul 
nu primise decît un sfert din în
treaga comandă. Interminabile inter
venții și, bineînțeles, nelipsitele... 
promisiuni au rămas fără urmări 
pozitive. Răspunderea fermă pentru 
respectarea clauzelor contractuale, 
întocmai cum au fost semnate, s-a 
metamorfozat în obiect de nego
cieri.

— „Azi, cel mai tîrziu mîine*, a 
devenit un refren care s-a demone
tizat în cazul C.I.L. Pipera, ne-a re
latat ing. Luoian Olteana, directorul 
întreprinderii beneficiare. în plus, 
deși s-a prevăzut ca livrarea produ
selor contractate să se facă de către 
furnizor cu vagoane C.F.R., totuși 
sîntem nevoîți să batem drumul cu 
mașinile, pentru a ridica garniturile 
de scaune. Numai prezența delega- 
ților noștri la poarta furnizorului, 
veniți să-l înduplece, îl mai deter
mină — uneori — să-și satisfacă în
datoririle. Precizăm că sistemul a- 
eesta de transport ne costă de cinci 
ori mai mult decît s-a preconizat și 
că generează perturbații în îndepli
nirea planului nostru de producție.

întrebăm pe tovarășii din condu
cerea Complexului de industrializare 
a lemnului Pipera : sînt dispuși să 
suporte daunele practicii nediscipli
nate de a se achita de obligațiile 
pe care le au, obligații stipulate în 
contracte ?

Despre „izvorul* unor tare ivite în 
domeniul respectării disciplinei con
tractuale am aflat Ia Complexul 
de industrializare a lemnului Foc
șani.

— In cursul lunii mai, mai precis 
în prima decadă, s-a manifestat un 
reflux în activitatea de producție a 
unității noastre, ne-a relatat direc
torul complexului. La o serie de in
dicatori tehnico-economici, cum ar 
fi producția globală, producția mar
fă și producția fizică de mobilă s-a 
cumulat o nerealizare de aproape o 
jumătate milion lei, ceea ce a ge
nerat restanțe în livrarea unor co
menzi către propriii beneficiari.

— Cum explicați mecanismul unei 
atari rămîneri în urmă ?

— Pentru noi, lucrurile sînt clare ; 
a fost vorba de o destindere, de un 
moment de „respiro", survenit după 
intensitatea din lunile precedente. In 
nici un caz nu este ceva alarmant 
Restanțele s-au acumulat, în primul 
rînd, datorită supravegherii insufi
ciente a procesului de producție și, 
în-al doilea rînd, din cauza fostului 
șef al serviciului producție, care 
ne-a înfățișat în ședințele de ana
liză o altă situație decît cea ade
vărată, dezinformînd comitetul de 
direcție. Am preconizat ca foarte re
pede să reducem distanța care ne 
desparte de sarcinile de producție 
planificate, precum și de realizarea 
propriilor noastre contracte încheiate 
cu beneficiarii.

Și la întreprinderea forestieră 
Piatra Neamț am întîlnit o si
tuație similară. Persistența lipsuri
lor pe traiectoria disciplinei tehno
logice a procesului de producție a 
dus la apariția unei producții rebu- 
tate. Exigența firească a beneficiaru
lui s-a soldat cu refuzul întregii 
cantități de cherestea de fag ce tre
buia livrată, în trimestrul I, între
prinderilor teritoriale de aprovizio
nară din Galați ți Iași. Neonorarea

dintre unitățile

contractului a atras, de la sine, per
turbări în activitatea beneficiarilor, 
în timp ce furnizorul s-a văzut obli
gat să urce un „vîrf" de producție, 
să suprasoliciteze mijloacele tehnice 
și forța de muncă (plus unele re
buturi) pentru a-și îndeplini, în 
cursul trimestrului II, obligațiile res
tante.

Investigația relațiilor dintre între
prinderi semnalează, deseori, neono- 
rarea contractelor și, deci, nereali- 
zarea sarcinilor de plan, din cauza 
renunțărilor de către organizațiile 
beneficiare la unele comenzi, fără 
a se respecta termenele și condițiile 
legale. Ceea ce pare de neînțeles 
este însăși poziția Ministerului Eco
nomiei Forestiere, care admite

sînt patronate chiar de minister
schimbarea repartițiilor d-e desfa
cere a unor produse.

La întreprinderea forestieră Pia
tra Neamț, Vasile Spiridonescu, șe
ful serviciului desfacere, ne-a rela
tat în acest sens :

— Pentru trimestrul II am primit 
pe bază de repartiție o comandă des
tinată întreprinderii de aprovizio
nare și construcții București, care 
constă în livrarea unei cantități de 
23 000 mp parchet. In ziua de 29 mar
tie, am expediat un vagon, care ne-a 
fost returnat. Motivul refuzului : ca
litatea necorespunzătoare. A fost o 
surpriză pentru noi, căci eram con
vinși de contrariu. Mai tîrziu, cînd 
am intenționat să trimitem o nouă 
cantitate de parchete, am aflat rea
litatea. Delegați ai beneficiarului 
ne-au sfătuit să sistăm livrările, căci 
întreprinderea n-are spațiu suficient 
de depozitare. La 17 aprilie (n.n., la 
jumătatea trimestrului) beneficiarul 
a cerut anularea unei cote de 
19 000 m p din întreaga comandă.

Deci, mai mult de 80 la sută din 
valoarea contractului a fost refuzată 
de beneficiar, fără nici un motiv te
meinic. încercarea de a... căuta nod 
în papură nu a avut succes. Par
chetul livrat era de bună calitate. 
De altfel, acest lucru ne-a fost con
firmat și de tov. Romeo Marin, direc
tor tehnic al Trustului de exploatare, 
transporturi și industrializare a lem
nului Bacău. Asemenea cazuri îngri
jorează trustul pentru că tind să se 
înmulțească. De pildă, întreprinderea 
de transporturi și aprovizionare Ga
lați, dintr-o repartiție inițială de 
28 300 mp parchete, n-a făcut coman-

dă decît pentru 10 900 mp, lăsînd fur
nizorul „descoperit" cu restul canti
tății de parchete. Sesizările făcute 
n-au avut succes, deoarece însuși Mi
nisterul Economiei Forestiere dove
dește îngăduință, patronînd aceste 
cazuri de indisciplină contractuală.

Neajunsurile de agest gen îmbracă 
și alte forme. O necunoaștere a clau
zelor contractuale sau. pur și sim
plu, ignorarea lor fac ca multe co
menzi să nu poată fi livrate la ter
men și în condițiile tehnice dorite de 
beneficiar. Bunăoară, întreprinderea 
forestieră Roznov a primit, prin re
partiție, sarcina să execute pentru 
întreprinderea de aprovizionare și 
construcții București 10 900 uși și 
ferestre. Deși ne aflăm în ultima 

lună a trimestrului, 
beneficiarul n-a 
depus specificația 
decît pentru 3 500 
mp. Or, ca repar
tiția să fie ope
rantă, se impune 
ca cel puțin cu o 
lună și jumătate 
înainte de terme
nele de livrare, be
neficiarul să tri- 

Ce 
resort 
dificil 

este

mită specificațiile respective, 
părere au forurile de 
ale acestui atît de 
partener contractual, care 
întreprinderea de aprovizionare și 
construcții București ? Nu numai că 
manifestă tendința de a induce în 
eroare (cazul calității parchetului 
livrat de la Piatra Neamț), dar nu-și 
cunoaște nici propriile necesități în 
materie de uși si ferestre.

Disciplina contractuală este una 
și indivizibilă : livrarea ritmică, can
titativă, câlitativă și sortimentală a 
tuturor comenzilor. Indiscutabil, de 
aceste imperative au auzit și între
prinderile amintite și forurile lor 
de resort din Ministerul Economiei 
Forestiere. De ce nu le respectă ? 
Oare din cauză că — potrivit regle
mentărilor actuale, anacronice si 
conciliatorii — încălcarea contracte
lor nu atrage penalizări substanția
le ? Cel mai mic dereglaj în lanțul 
factorilor care concură la îndeplini
rea contractului determină apariția 
unui șir întreg de reacții ce se re
percutează negativ asupra realizării 
planului. Se impune ca în fiecare 
întreprindere rămasă în urmă și în 
cadrul Ministerului Economiei Fores
tiere să fie analizate cu maximum 
de seriozitate toate căile de recupe
rare a restantelor înregistrate, pen
tru ca în cel mai scurt timp să se 
realizeze integral sarcinile contrac-. 
tuale. Aceasta este o probă a matu
rității economice — atît pentru co
mitetele de direcție respective, cît 
și pentru forurile lor de resort.

Ing. Crittian ANTONESCU

PE ACELEAȘI 
SPATII SE OBȚINE

0 PRODUCȚIE 
APROAPE DUBLĂ

Noua uzină de sîrmă și pro
duse din sîrmă de la Buzău și-a 
sporit capacitatea anuală de 
producție cu încă 30 000 de tone. 
Dezvoltarea uzinei a fost reali
zată după un proiect executat 
în întreprindere, fără extinderea 
spațiilor productive și fără su
plimentarea numărului de mun
citori. Paralel au fost elaborate 
tehnologii de fabricație pentru 
noi electrozi, ce se remarcă 
printr-o mare rezistență la pre
siune și frecare — calități care 
fac posibilă utilizarea lor Ja su
duri speciale pentru locomoti
ve Diesel și nave.

în prezent, uzina realizează o 
producție industrială aproape 
dublă față de 1965, primul an de 
activitate, precum și întreaga 
gamă de produse din sîrmă ne
cesară economiei naționale.

(Agerpres)

A fost omologat 
un nou produs

Autobuncărul 
pentru transportul 

nutrețurilor combinate 
în complexele zootehnice

Recent a fost omologat auto- 
buncărul de 4,5 tone pentru 
transportul nutrețurilor combi
nate în complexele zootehnice, 
realizat de specialiști de la Insti
tutul de cercetări și proiectări 
automobile și tractoare din Bra
șov.

Autobuncărul este montat pe 
un autoșasiu „Bucegi* și este 
format din 3 compartimente se
parate, avind fiecare o capaci
tate de 3,07 mc, în care pot fi 
transportate în vrac atît nutre
țuri combinate, cît și cereale 
sau măcinișuri destinate com
plexelor zootehnice. Comparti
mentele sînt prevăzute cu vi- 

. bratoare pneumatice care asi
gură o descărcare rapidă.

In cursul acestui an auto
buncărul va intra în fabricație 
curentă.

(Agerpres)

Pentru mulțî este încă 
vie imaginea fostului lac 
Brateș de la est de Galați. 
In anii normali, luciul de 
apă al Brateșului însuma 
7 000 — 8 000 hectare. Insă 
la viiturile Prutului și ale 
pîrîului Chineja, care adu
nă torenții de pe toate co
claurile Bujorului, o în
treagă zonă de vreo 14 000 
de hectare era acoperită de 
ape. De la Calea Prutului, 
de lîngă Galați și pînă în 
comuna Sivița, pe o distan
ță de aproape 20 de kilome
tri, se putea circula cu bar
ca. Si toată această întinde
re mare de apă dădea, în 
anii cei mai buni, 
400—500 
Stuful și 
prindeau 
nu erau 
în foarte

O nouă 
fățișează 
Galați.

Sînt lanuri întinse 
porumb care cresc pe 
renurile ocupate odinioară 
de fostul lac Brateș. Ele 
au fost cîștigate pentru a- 
gricultură în urma unor 
ample lucrări de hidroame
liorații. Lucrările au în
ceput în 1964, cu construi- 
reg unui dig pe malul Pru
tului, lung de 20 knf, care 
a pus stavilă revărsării a- 
pelor. Pentru a fi cucerită 
suprafața de 13 100 de hec
tare au fost executate lu
crări de îndiguire și dese
care a lacului Brateș. în
cetul cu încetul, întreaga 
cantitate de apă a fost de
versată în Prut, iar su
prafața de teren, propriu- 
zis, fundul lacului, a fost 
luată cu asalt de tractoare. 
Dacă în 1964 s-au cultivat 
1 776 hectare din incintă, 
în 1966 suprafața respectivă 
a crescut la 4107 hectare, 
în 1968 — la 10 046 hecta
re, pentru ca în acest an în
treaga incintă cu teren ara
bil de 10 086 'hectare să 
fie cultivată în întregime. 
In prezent incinta îndiguită 
de 13100 de hectare este 
exploatată de întreprinde
rea agricolă de stat Bădă
lan. Ca structură de fo
losință, 10 100 hectare sînt 
teren arabil, pe 2 500 hec
tare s-a amenajat un lac 
pentru piscicultura și agre
ment (recent fiind dată în 
folosință și plaja Brateș 
pentru gălățeni), iar circa 
500 de hectare sînt ocupa
te cu canale de desecare șî 
drumuri de acces.

Că s-a procedat bine prin 
executarea lucrărilor de 
hidroameliorații pentru a 
cîștiga aceste mii de hec
tare teren o dovedesc re
zultatele economice obținu
te. înainte de a proba cu 
date această afirmație, e 
necesar să precizăm că unii 
specialiști afirmau că nu 
se va obține mare lucru 
prin cultivarea acestor te
renuri. Această reținere 
era generată de faptul că 
incinta îndiguită „Brate
șul de Jos“ se află într-o

zonă extrem de secetoasă, 
în care precipitațiile anua
le nu depășesc aproape 
niciodată 400 mm, în ma
joritatea anilor fiind în 
jurul a 300—350 mm, une
ori și mai puțin. Rezul
tatele obținute 
care au trecut 
început să fie 
ceste terenuri 
vadă elocventă a capacită
ții lor productive. In toți 
acești 5 ani s-a putut con
stata o constanță, cu ten
dință generală de creștere 
a producțiilor medii obținu
te la hectar. Astfel, dacă

în cei 5 ani 
de cînd au 
cultivate a- 
sînt o do

că lucerna are condiții foar
te bune de dezvoltare în 
această zonă. Așa se și ex
plică faptul că de la 658 
hectare în 1967, în acest an 
lucerna a fost extinsă pe 
3 419 hectare, I.A.S. Bădă
lan situîndu-se printre ma
rii furnizori pentru fabri
cile de nutrețuri combi
nate și pentru alte între
prinderi agricole de stat.

Anul 1968, în care s-a 
simțit mult lipsa precipita
țiilor. a constituit un exa
men dificil pentru lucră
torii întreprinderii agricole 
de stat Bădălan. pe care

doar 
tone de pește, 
papura, care cu- 
imense suprafețe, 
exploatate decît 
mică măsură, 
priveliște se 
astăzi la est

în- 
de

da
te-

BRA TEȘUL...
CEREALIEREFORTURI LĂUDABILE PENTRU VALORIFICAREA DEPLINA A PAMÎNTURILOR SMULSE DE SUB APELE BRATEȘULUI

Vedere exterioara a Uzinelor de fibre sintetice Sâvinepi (Foto: Dan Er. Grigorescu)

la porumb s-au realizat în 
medie 3 731 kg la hectar 
în 1964, doi ani mai tîrziu 
se obțin 3 783 kg, iar în 1968 
— cîte 4 380 kg la hectar. 
La floarea-soarelui, produc
ția medie la hectar crește 
de la 2 141 kg în 1965, la
2 330 kg în 1968, La lucer
nă fîn, dacă în primul an 
de cultură (1967) se obțin
3 860 kg la hectar, în 1968 
se realizează 4 570 kg. La 
legume, de la 10 863 kg la 
hectar, obținute în 1965, 
se ajunge la 16 000 kg în 
1968.

Mai trebuie remarcat fap
tul că, de la un an la 
altul, pe măsură ce crește 
suprafața arabilă luată în 
cultură, s-a procedat și la 
o diversificare a culturilor, 
pe de o parte pentru a ve
dea care din ele se pretea
ză mai bine pe aceste te
renuri, iar pe de altă par
te, pentru a spori tot mai 
mult eficiența lor eco
nomică. Dacă în 1964 supra
fețele respective au fost 
cultivate aproape în ex
clusivitate cu porumb, a- 
cestuia i s-au adăugat floa
rea-soarelui și legumele, 
lucerna, iar în 1968 — griul, 
orezul, sola și alte culturi.

Sînt date certe care a- 
testâ că investițiile făcute 
în lucrările de hidroamelio
rații pentru cîștigarea su
prafețelor de teren aduc 
însemnate avantaje mate
riale economiei naționale. 
Și cum eficiența economică 
se măsoară, și în cazul de 
față, cu cuantumul bene
ficiilor realizate, trebuie 
spus că sumele vărsate la 
bugetul statului din exploa
tarea acestor terenuri se 
ridică, în 5 ani (1964— 
1968), la 43 966 000 lei. Ele 
au amortizat aproape în 
întregime cheltuielile efec
tuate cu lucrările de în
diguire și desecare. In toți 
acești 5 ani, cele mai mari 
beneficii s-au obținut de 
la cultura porumbului 
(15 400 000 lei), de la floa
rea-soarelui (9 865 000 lei), 
lucernă (3 495 000 lei) etc. 
Rezultatele obținute în ul
timii doi ani demonstrează

l-au trecut cu succes. Cău
tările. strădaniile acestui 
harnic colectiv au învins 
efectele dăunătoare ale se
cetei. S-a recurs la o so
luție ingenioasă : pompîn- 
du-se apă din Prut pe ca
nalele de desecare. care 
împînzesc incinta îndiguită, 
s-a reușit să se ridice ni
velul apei freatice din sol 
și să se asigure astfel iri
garea subterană a cultu
rilor.

în primăvara acestui an, 
colectivul I.A.S. Bădălan a 
avut de 
greutăți : 
ditate ca 
pitatiilor______ _
măvară. în plină campanie 
de însămînțări, au existat 
peste 1 200 de hectare cu 
luciu de apă și peste 3 000 
de hectare cu exces de u- 
miditate. Zi și noapte s-a 
dus lupta cu apele. Au fost 
puse în funcțiune zeci de 
motopompe care au supt 
apa. Mecanizatorii „pîn- 
deau“ fiecare petic de te
ren și cum se zvînta, tre
ceau la pregătirea și însă- 
mînțarea lui. Așa s-a reu
șit să se însămînțeze, în 
bune condiții întreaga 
suprafață arabilă din in
cinta Brateșului de Jos.

în prezent se lucrează 
din plin la întreținerea cul
turilor. La floarea-soarelul 
a și fost executată prașila 
I-a mecanică și manuală pe 
întreaga suprafață ocupată 
de această cultură. La po
rumb. suprafața de 2 980 
hectare a fost prășită me
canic integral, iar pe 
2 200 hectare s-a executat 
prima prașilă manuală, lu
crarea continuînd în ritm 
intens. Se muncește din 
plin la recoltarea, uscarea 
și brichetarea lucernei. 
Deja a și fost recoltată lu
cerna de pe 1 850 de hec
tare (prima coasă). între
prinderea livrînd benefi
ciarilor 1511 tone lucernă 
uscată și granulată.

Stau de vorbă cu tovară
șul Vasile Popa, directorul 
I.A.S. Bădălan. despre pre
zentul și perspectivele in
cintei indiguite Brateșul de

făcut față altor 
excesul de umi- 
urmare a preci- 

din iarnă și pri-

Jos. „întreprinderea noas
tră s-a dezvoltat ca o uni
tate complexă — relatează 
tov. Popa. Am considerat și 
considerăm de datoria 
noastră să punem cît mai 
bine în valoare acest pă- 
mînt smuls de sub ape. Ne 
îngrijim să valorificăm tot 
mai bine fiecare palmă de 
pămînt. încă din 1968, deci 
cu un an mai devreme de
cît se proiectase, am reușit 
să cultivăm întreaga su
prafață din incinta îndigu
ită. Valorificînd jepșile, 
zonele de deponii. reducînd 
suprafețele ocupate de dru
muri am reușit să însămîn- 
țăm 1420 de hectare peste 
suprafața planificată.

întreprinderea noastră 
este o unitate agricolă 
complexă. Pe lîngă diver
sitatea culturilor, am con
struit două stații de uscat 
furaje verzi cu 4 linii de 
Uscare, care dau anual o 
producție de 18 000 tone 
granule de lucernă; am 
terminat de amenajat com
plexul piscicol de 2 500 
hectare care. în acest an. 
va da o producție de 950 
tone de pește, de 3—4 ori 
mai mare decît producția 
ce se obținea înainte din 
întregul lac Brateș. Cele 
16 000 de ovine pe care le 
are întreprinderea noastră 
valorifică foarte bine pro
dusele secundare de la cul
turile de cîmp și asigură 
importante cantități de lînă 
și lapte și un mare număr 
de animale pentru export. 
Legumicultura contribdie 
la buna aprovizionare a o- 
rașului Galați, asigurînd 
totodată însemnate canti
tăți de produse pentru ex
port".

Vorbind despre perspec
tive, am aflat că în cadrul 
acestei întreprinderi se vor 
extinde plăntele care dau 
cel mai mare randament 
economic. De exemplu, lu
cerna dă recolte excepțio
nale. De aceea se urmă
rește ca. în perspectivă, 
bună parte din incintă să 
fie cultivată cu această va
loroasă plantă furajeră. In 
acest scop vor trebui con
struite încă două fabrici de 
uscat și brichetat lucernă. 
Se va rezolva și problema 
irigării- incintei îndiguite. 
Extinderea irigațiilor va 
permite dezvoltarea culturii 
legumelor. în asolament 
cu lucerna, cunoscut fiind 
faptul că lucerna curăță 
foarte bine terenul de bu
ruieni. acești dușmani fe
roci ai legumelor. Tot în 
perspectivă se urmărește srf 
dublarea producției de 
pește, pînă la 2 000 de tone 
anual.

In loc de concluzii, wa 
mic calcul : înainte, fostul 
lac Brateș dădea. în me
die, cam 300 de tone de 
pește pe an. în 5 ani. de 
cînd i s-a schimbat „desti
nația". pămîntul de sub 
ape a dat: 51966 tone de 
cereale (din care 47 685 tone 
porumb). 9 200 tone de floa
rea-soarelui. 9 365 tone de 
legume. 4 509 tone fîn de 
lucernă plus 8 973 tone lu
cernă uscată si granulată. 
De la oile hrănite cu pro
dusele secundare ale cul
turilor vegetale s-au obținut 
4 998 hl lapte. 380 tone de 
carne și 95 tone de lînă. In 
plus s-au livrat și 874 tone 
de pește (cele peste 2 000 
de hectare ale amenajării 
piscicole au fost populate 
abia în acest an D.

Pămîntul smuls de sub 
ape a devenit deja o cer
titudine a belșugului 1

Stelian SAVIN

Un nou tip de vagon de călători
a intrat în exploatare

La Uzina de vagoane din Arad a 
fost realizat un nou vagon de călă
tori menit să contribuie la îmbună
tățirea transportului de persoane pe 
căile ferate. El dispune de 6 compar
timente, cu o capacitate de 48 de 
locuri, precum și de un bar spațios.

Noul vagon întrunește caracteristici 
constructive și funcționale care per
mit atingerea unei viteze maxime de 
160 km pe oră. Primul lot de 10 va
goane de acest fel a și intrat în ex
ploatare.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

făcut un sistem de lucru din urmă
rirea permanentă a „pulsului" activi
tății economice și a intervenit cu 
promptitudine și stăruință în sectoa
rele unde au apărut abateri de la 
desfășurarea normală, intensă, a mun
cii și producției. In acest scop, secre
tarii și membrii biroului, activiștii 
din aparatul comisiei economice au 
fost repartizați să răspundă efectiv de 
mersul activității unităților econo
mice, să îndrume activitatea specia
liștilor care sînt trimiși în întreprin
deri sau pe șantiere pentru a le a- 
juta și sprijini nemijlocit. Astfel de 
colective au acționat la I. M. Barza, 
„Marmura“-Simeria, în întreprinde
rile forestiere. Uneori s-a solicitat 
intervenția unor organe economice 
centrale, îndeosebi a ministerelor 
minelor, energiei electrice, industriei 
metalurgice și industriei construcții
lor. O asemenea colaborare s-a do
vedit fructuoasă. La Combinatul si
derurgic Hunedoara s-a asigurat în 
acest an onorarea tuturor contracte
lor de livrare a metalului, pe șan
tierele termocentralei Mintia și în
treprinderii de prefabricate din be
ton Bîrcea au putut fi intensificate 
ritmurile de execuție.

Problematica ce stă permanent în 
centrul atenției noastre vizează fo
losirea judicioasă a capacităților de 
producție, creșterea indicilor inten
sivi de utilizare a agregatelor și in
stalațiilor. a forței de muncă și a 
fondului de timp. întărirea disci
plinei tehnologice si a muncii, a 
acțiunii de organizare superioară a 
producției și a muncii — sarcini de 
mare însemnătate relevate pregnant 
în proiectul de Directive. Nu întîm-

plător, în județul nostru, în cele 5 
luni care au trecut din acest an, s-au 
realizat suplimentar aproape 18 570 
tone cărbune, 1 635 tone de fier în 
minereu marfă, 20 038 tone fontă, 
12 276 tone oțel, 3180 tone laminate 
finite pline, 2 700 m.c. cherestea și 
alte produse. Valoarea producției 
globale industriale obținută peste 
prevederi se ridică la 54,4 milioa
ne lei, în condițiile economisirii for
ței de muncă. Socotesc demn de 
subliniat că, în perioada amintită, 
prevederile la producția marfă vin

investițiilor realizate în primele 
tru luni ale acestui an este cu 
milioane lei mai mare decît cel 
aceeași perioadă a anului trecut. 
zultate semnificative s-au consemnat 
și în domeniul financiar, concreti
zate în micșorarea cheltuielilor la 
1 000 lei producție marfă cu 7,24 lei 
și în obținerea unor beneficii supli
mentare, în patru luni, în valoare de 
26 milioane lei.

Nici pe departe nu se poate spu
ne, însă, că s-ar fi epuizat rezervele 
interna ale întreprinderilor hunedo-

pa-
97,8 
din 
Re-

de reale posibilități pentru a reeva
lua și suplimenta angajamentele în 
întrecerea socialistă, astfel ca aces
tea să capete un caracter și mai mo
bilizator
^Trebuie precizat, de asemenea, că 

din 40 de produse principale, la 15 
nu s-au realizat integral prevederile. 
Intre acestea se află însemnate can
tități de lemn de mină și pentru ce
luloză, materiale de construcții și 
unele produse alimentare. Totodată, 
unele unități nu s-au încadrat în 
sarcinile de creștere a productivită-

trebuie să se afle 
lucru în perioada

pe a- 
urmă-

dută șî încasată au fost depășite cu 
mai bine de 73 milioane lei. In ce 
privește exportul, sarcinile de plan 
au fost depășite și există toate pre
misele să se respecte angajamentul 
ca, în primul semestru, să se livreze 
la export peste 60 la sută din volu
mul produselor planificate pe în
tregul an.

Sectorul de investiții, care ocupă 
un loc important în economia jude
țului, a înregistrat. de asemenea, 
rezultate superioare planului și an
gajamentelor. In cinci luni s-a rea
lizat pe județ, din planul anual, 37,4 
la sută la total investiții și 39,5 la 
•ută la construcții-montaj. Volumul

rene în domeniul îndeplinirii pla
nului și a angajamentelor. Ele vor 
fi puse mai bine în valoare acum, 
în perioada 
greșul 
seamă 
Barza, 
Hațeg,

rămasă pînă la Con- 
al X-lea al partidului. O 
de unități, cum sînt I.M. 

minele Uricanl, Vulcan, I.F. 
Orăștie și Petroșani, „Mar-

mura“-Simeria și altele, nu nu
mai că nu și-au aliniat realizările 
la nivelul angajamentelor, dar nici 
măcar n-au îndeplinit unii indica
tori de plan. Alte întreprinderi, 
printre care combinatul siderurgic, 
U.V. Călan, I.M. Deva, E.M. Lupeni, 
I.F. Deva, F.C. Orăștie, cu realizări 
apreciabile în cinci luni, dispun încă

ții muncii și înregistrează depășiri 
la cheltuielile de producție. Pe șan
tierele noii oțelării electrice și ex
tinderii ajustajelor laminoarelor de 
la Hunedoara, ale noilor mine Li- 
vezeni și Bărbăteni, la lucrările hi
drotehnice din Valea Jiului ritmul 
de execuție este încă nesatisfăcător, 
situație care în nici un caz nu mai 
poate, fi tolerată.

Iată, deci, cit de actuală este în
tărirea eforturilor pentru eliminarea 
deficientelor manifestate și per
fecționarea, în continuare, a organi
zării producției și a muncii, pentru 
consolidarea climatului de răspun
dere si creație care animă colective
le întreprinderilor și șantierelor. Ce

probleme 
genda de 
toare ? Mai întîl, încadrarea tuturor 
întreprinderilor, secțiilor și forma
țiilor de lucru în ritmul impetuos 
general de realizare a planului și 
a angajamentelor. Comitetele de di
recție au îndatorirea să acționeze 
concret în vederea îmbunătățirii a- 
provizionării tehnico-materiale a uni
tăților, folosirii capacităților produc
tive existente și sporirii indicilor in
tensivi de utilizare a acestora. Cu 
deosebire în ramura minieră, în sec
torul forestier și pe unele șantiere, 
trebuie întărite eforturile pentru fo
losirea rațională a forței de muncă și 
a timpului de lucru.

Recent, la nivel județean, au fost 
stabilite termene ferme pentru reexa
minarea normelor de consum la cocs, 
metal, lemn de mină, materiale de 
construcții, combustibil și energie, în 
raport cu posibilitățile reale ale uni
tăților și cerințele stringente ale 
economiei naționale, precum și pen
tru înlăturarea stocurilor supranor- 
mative și reducerea rebuturi
lor, a declasatelor, a cheltuielilor 
neeconomicoase. Organizațiile de 
partid, comitetele de direcție au o- 
bligația să aplice neîntîrziat studii
le și măsurile privind creșterea gra
dului de economicitate a fabricației, 
renunțarea la dotațiile de la buget 
și rentabilizarea tuturor produselor.

In acest an trebuie puse în func
țiune, printre altele, primul grup e- 
nergetic ' de 200 MgW la termocen
trala Mintia. oțelăria electrică 
și ajustajele laminoarelor de la 
Hunedoara, întreprinderea de pre
fabricate din beton Bîrcea, ca
pacități de producție în mine
rit, precum și aproape 4 000 aparta
mente. Ca urmare, este deosebit de

acută concentrarea cu prioritate a 
forțelor și mijloacelor materiale în 
scopul scurtării termenelor de exe
cuție a acestor lucrări, de care de
pinde punerea în funcțiune a capaci
tăților de producție importante, ră- 
mînînd ca finisajele și lucrările a- 
nexe să fie executate ulterior ; neîn
tîrziat economia națională trebuie să 
beneficieze de efectele productive și 
financiare pozitive ce i se cuvin.

Pe baza unei analize făcute în în
treprinderile județului s-au identifi
cat posibilități de suplimentare a pro
ducției la export cu 22 milioane lei 
peste angajamentul inițial și, în ace
lași timp, de reducere a importurilor. 
Rămîne ca o sarcină de primă im
portanță a organelor și organizațiilor 
de partid, a comitetelor de direcție, 
să urmărească în practică valorifica
rea efectivă a acestor resurse, în 
condiții de înaltă eficiență economică.

Amploarea și complexitatea »ar- 
cinilor economice, prevederile de 
maximă însemnătate din Tezele C.C. 
al P.C.R. pentru Congresul al X-lea 
al partidului și proiectul de Direc
tive însuflețesc oamenii muncii în 
activitatea lor. îi mobilizează să 
intervină operativ, din mers, 
pentru generalizarea experien
ței înaintate, a ceea ce esta 
nou si viguros, pentru înlătura
rea eventualelor defecțiuni care pot 
apărea în procesul îndeplinirii planu
lui și a angajamentelor. Comitetul 
județean de partid își exprimă con
vingerea că organizațiile de partid, 
toate colectivele întreprinderilor și 
șantierelor* își vor consacra price
perea, abnegația șl puterea de mun
că în vederea asigurării progresului 
multilateral al economiei noastre na
ționale, înfloririi continue a Româ
niei socialiste, potrivit prevederilor 
proiectului de Directive ale Congre
sului al X-lea al P.C.R.
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Confruntarea de opinii,

cale de clarificare
a problemelor creației

Dacă niciodată în artă n-au exis
tat retete, întotdeauna au existat 
— șl vor exista — idealuri, năzuințe, 
aspirația spre perfecțiune, comuniu
nea spirituală a artistului autentic 
cu epoca șî cu poporul său. întreaga 
istorie a culturii stă mărturie «ces
tul adevăr. Operele care au rezistat 
vremii încorporează, o dată eu talen
tul sau cu geniul autorilor, vibrația 
epocii, exprimă idealul etic, estetic al 
utiel anumite societăți, o anumită 
spiritualitate specifică, un eres. Ele 
au clădit — treaptă cu treaptă — 
splendidul edificiu al artei univer
sale, adăugîndu-i de la un secol la 
altul șl de la un popor la altul nu 
sclipiri efemere aau zorzoane for
male, cî valori durabile, izvorîte din 
cunoaștere, din conștiința, din sensi
bilitate, din necesitatea lăuntrică, ire
zistibilă, a artistului de comunicare 
cu semenii săi.

Această necesitate Interioară de a 
Comunica a fost șl rămîne un resort 
principal al dezvoltării artei. în a- 
fara ei nu pot exista nici talente, nici 
căutări creatoare, nici înnoiri. Sco
pul ultim al oricărei activități artis
tice, Inclusiv a aceleia care se desfă
șoară In laboratorul, intim al crea
ției; este exprimarea cît mai preg
nantă, cit mal sugestivă, cît mai per
sonală a unui mesaj, a unui senti
ment, a unui gtnd. Negarea acestui 
scop âr echivala cu negarea artei în
săși. Desigur că — dincolo de diver
sitatea preocupărilor, a stilurilor per
sonale etc. — problema comunicabili- 
tății îmbracă aspecte diferite și ri
dică probleme diferite de la un do
meniu al artei la altul. Esența 
actului creator e»te însă aceeași, le
gătura cu poporul, cu tradițiile ți 
cu idealurile acestuia dau unitate ar
tei naționale și conferă creatorului 
dreptul de a se considera artist al 
vremii sale. Aspirația la universali- 
teie presupune nu reatrîngerea, 
ci amplificarea semnificațiilor și a 
rezonanței mesajului artistic, crește
rea puterii de comunicare a. operei. 
Jjdarif artiști aî umanității au fost mai 
întîi — și au rămas în primul rînd 

artiști »i poporului lor. Toate a- 
yeștea nu reprezintă, evident, filei o 
descoperire. Sînt adevăruri bine cu
noscute, la care merită însă »ă me
dităm cu toată seriozitatea, tn vir
tutea responsabilităților pe care fie
care dintre noi le avem față de dru
mul nostru în creație și față de des
tinul artei românești în ansamblul ei.

Schițînd — în capitolul consacrat 
dezvoltării activității ideologice — di
recțiile și obiectivele fundamentele 
ele înfloririi artei românești, Te
zele C.C. al P.C.R. pentru Congre
sul al X-lea al partidului subliniază 
rolul artei șl literaturii în înfăptui
rea progresului social, tn ridicarea 
construcției socialiste și înnobilarea 
spirituală a oamenilor. Nu cred că 
poate exista un mobil maî generos 
al creației artistice, după cum nu 
cred că poate exista un gen# mai 
înalt al noțiunii de „a fl contem
poran", o modalitate maî fertilă de a 
răspunde, în creație, solicitărilor și 
exigențelor actualității. Această fina
litate, această funcție esențială de 
„cunoaștere și înrîurlre a gîndlriî șî 
sensibilității umane" au o însemnă
tate deosebită dacă ne referim la ci
nematografie, artă destinată celei 
mal largi audiențe, cu o putere de 
atracție ți de influențare de neega
lat.

Nu îmi propun să revin Mupra 
observațiilor critice atît de frec
vente — ți adeseori îndreptățite — 
în recentele discuții consacrate fil
mului artistic. Dacă vom încerca să 
privim evoluția cinematografiei noas
tre în perspectiva evoluției ei 
din ultimele două decenii, vom 
constata existenta unul număr de 
opere de valoare și a unul proces 
real de maturizare care — în pofida 
oricăror inegalități și inconsecvențe

do Ion POPESCU GOPO

— reprezint* • realitate șî constituie 
premisa certă a «vitalizării filmului 
românesc. Putem afirma că cinema
tografia națională dispune de forțele 
și condițiile necesare depășirii ne
ajunsurilor actuale, creării filmelor 
așteptate da marele public, îndeplini
rii funcției sociale a celei mai popu
lare dintre arte. A consemna exis
tența acestor forțe, acumularea de 
experiență «te., nu este însă sufi
cient. După cum nu este suficientă 
nici alcătuirea unor planuri tema
tice, oricit de promițătoare. Am im
presia că în practica noastră cinema
tografică n-am izbutit să asigurăm o 
condiție esențială a revirimentului

de atîta timp așteptat: unitatea in
timă a preocupărilor de ordin ideo
logic cu cele da ordin profesional.

îmi amintesc, nu fără nostalgie, de 
discuțiile care aveau loc — spontan 
sau organizat — la Buftea, în urmă 
eu cîțiva ani. Ne adunam aau pur 
și simplu ne întîlneam în studio, 
ereatorii, și discutam despre un film 
sau altul, aveau loc schimburi de 
vederi, controverse, poate nu întot
deauna la cel mai înalt nivel teore
tic, dar faptul rămîne fapt. In mo
mentul de fată nu mai avem astfel • 
de întîlniri, nici discuții (ședințele •> 
sporadice, ocazionale, nu pot întreți
ne atmosfera de dezbatere). Faptul că 
nu mai facem parte din aceeași orga
nizație de partid contribuie la a- 
eeastă dezagregare deloc propice for
mării unei școli naționale. Oricît de 
convingător am afirma necesitatea 
climatului de emulație, de dezbatere 
artistică, argumentele se vor pierde 
în vînt atîta timp cît nu vor fi crea
te condițiile organizatorice de care 
depinde instaurarea acestui climat 
creator. Este o problemă care se 
cere studiată cu toată atenția, deoa-

rece rezolvarea ei condiționează tn- 
tr-o măsură hotărîtoare tocmai fina
litatea creației cinematografice.

în literatură, manuscrisul finisat 
înseamnă cartea. Tiparul nu poate 
influența valoarea de conținut a lu
crării. în cinematografie, scenariul 
e doar o etapă, creația începe pro- 
i>riu-zis după aceea, finalitatea îdeo- 
ogică și artistică depinde de regizor, 
de întreaga echipă. De aceea, 
cred că trebuie căutate căile 
și mijloacele antrenării maî vii 
a realizatorilor în procesul de 
elaborare a politicii cinemato
grafice, paralel cu manifestarea ope
rativă a exigenței „producătorului" 
în procesul turnării filmelor, cu spo
rirea — pe această bază — a încre
derii față de creatorii filmelor, a so
licitării spiritului lor de responsabi
litate.

Pe de altă parte, nu trebuie să ui
tăm că profesiunea de cineast nu se 
învață de la o zi la alta, că pentru a 
face film de calitate nu este sufi
cient să știi cum se mînuiește apara
tul de luat vederi. A asigura dezvol
tarea cinematografiei naționale în
seamnă, după părerea mea, si pre
gătirea în perspectivă a cadrelor ar
tistice, „antrenamentul" lor, verifi
carea aptitudinilor, promovarea se
lectivă a celor mai buni, stimularea 
talentelor certe. La o producție de 
filme relativ restrînsă cum este a 
noastră, aceste cerințe implică un 
permanent schimb și transfer de ex
periență, precum și măsuri concrete 
cum ar fi sporirea producției de 
scurt-metraje artistice, realizarea u- 
nor filme-scheci, folosirea posibilită
ților de colaborare la televiziune. în 
filmul documentar, în filmele recla
mă ș.a.m.d.

Sînt, de fapt, fațete ale unei sin
gure probleme, fundamentale : reali
zarea obiectivelor majore, de fond, 
ale dezvoltării cinematografiei națio
nale. A căuta alte soluții decît cele 
pe care le sugerează, nemijlocit, pro
pria noastră experiență ca și expe
riența unor studiouri cu bogată și 
prețioasă tradiție ar însemna să con
tinuăm a bate pasul pe loc.

Noi, regizorii, putem și trebuie să 
facem mai mult pentru îndeplinirea 
politicii partidului de dezvoltare a 
culturii și artei noastre socialiste, 
pentru achitarea datoriilor noastre 
— încă neonorate — față de popor, 
fată de destinatarii creației.

Foto : M. Andreesen

Radu

But-

Bu- 
Sa-

~______ ,____ ____  Cara
giale" (sala Comedia) : Heldelber- 

' " ' ‘ stu-

0 Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : Con
cert simfonic. Dirijor : Yuso To
yama (Japonia). Solist : 
Aldulescu — 20.

Î, Opera Română : Madam 
erfly — 19,30.

0 Teatrul Național

gul de altădată — 20 ; (sala 
dio) : Părinții teribili — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala din Btr. Alex. 
hia) : Photo Finish — 20.
0 Teatrul „C. 1. Nottara" (sala 
Magheru) : Vijelie în crengile de 
sassafras — 19,30.
0 Teatrul Mic : Prețul — 20.

0 Teatrul „Barbu Dclavrancea" ; 
Un asasin ciudat (premieră) — 20.
0 Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala savoy) : Nu te lăsa 
Stroe ! — 19)30 ; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Femei, femei, 
femei — 19,30.

SAnsambhil Artistic al Uniunii 
enerale a Sindicatelor : (la Tea

trul de vară „23 August") : Fan
tezie ’69 — 20.

(

Muzeul entografie ol Transilvaniei

Programul I.
17,25 — Telex TV. 17,39 

cursul International de atletism ; 
R.D.G. — România — Bulgaria. 
Transmisiune de Ia Sofia. 18,45 — 
Școala specială de miliție — re
portaj de Aristide Buholu. 19,00 
— Constelația Lire! — emisiune 
pentru tineret, realizată cu con
cursul absolvenților Liceului de 
muzică nr. 1 și al Liceului de co
regrafie din București, promoția 
1969. 19,30 — Telejurnalul de seară. 
• Buletin meteorologic e Repor- 
taj-anchetă prin piețele orașului. 
20.00 — Tele-enciclopedia. 21,00 — 
O oră cu Alfred Hitchock. „Aici 
nu se întîmplă niciodată nimic I" 
21,50 — întrecere lăutărească — 
Interviziune. 22,05 — Publicitate. 
22,10 — Recital Luminița Do- 
brescu. 23,45 — Telejurnalul de 
noapte. 33,00 — închiderea emi
siunii programului L

Programul H
19,80 — Telejurnalul de seară. 

20,00 — Film serial: Aventurile 
căpitanului KIoss" — producție a 
studiourilor din R. P. Polonă. 
21,00 — Desene animate. 21,20 — 
Trei melodii pe săptămlnă. Mu
zică ușoară în primă audiție. 21,30
— Recital de sîmbătă seara. Ctntă 
soprana Magda lanculescu. 21,50
— Roman foileton : „Lunga vară 
fierbinte- (IV) — după William 
Faulkner (reluare). 22,40 — închi
derea emisiunii programului H.

;< 0 Teatrul Giulețtl : Visul anei 
nopți de iarnă — 19,30.

Eforturi
de afirmare ale

scenei craiovene
ele sînt bine înțelese șî compuse. Se 
joacă fără exagerări retorice, păs- 
trîndu-se mereu o anume noblețe. 
Dintr-o distribuție numeroasă, din 
care fiecare interpret ar merita, o 
mențiune pozitivă, ne oprim doar la 
protagoniști — de incontestabilă dis
tincție. Dacă Lear reprezintă eroul 
tragic. Bufonul, așa cum excelent l-a 
conceput Ion Pavlescu — mai lucid 
șî mai puțin cinic decît toți bufonii 
shakespearieni — încarnează conști
ința filozofică a acestei condiții. 
Pornind de la o asemenea înțelegere. 
Ion Pavlescu schițează vagi gesturi 
comice și este, în schimb, foarte atent 
la nuanțele de adîncime ale re
plicilor sale. In rolul lui Lear, sim
bol al umanității contrariate și sfiși- 
ate. care sfîrșeste prin a-și redobîndi 
măreția, Vasile Cosma reușește o 
creație memorabilă. Interpretarea 
sa, ca și întregul spectacol, ar do- 
bîndi însă — după părerea noastră 
— un plus de strălucire, atmosfera 
ar deveni mai esentializat tragică 
printr-o adîncire filozofică a textului, 
prlntr-o mai potențată marcare a 
trăirii în momentele cheie (de exem
plu în celebra scenă „a furtunii").

Se cuvine să mai amintim și de 
Petre Gheorghiu care întruchipează 
setea de 
tanismul 
scrupule 
„monstru _ _ .
este Edmund, după cum se cuvine 
să remarcăm sobrietatea mijloacelor 
și jocul interiorizat al lui Constantin 
Sas3u (Gloucester), prestanța și căl
dura lui Titus Gurgulescu (Ducele de 
Cornwall).

După „Regele Lear*, am putut 
urmări două comedii și o „pseudo- 
comedie". toate puse în scenă de 
către Valeriu Moisescu. Cu „Han
gița" lui Carlo Goldoni, montare mai 
veche, dar supusă unei viziuni înti
neritoare, am asistat la desfășurarea 
sprințară a unui spectacol care a va
lorificat elemente ale „comediei dell’ 
arte". Valeriu Moisescu a optat în 
acest sens, fără prejudecăți, și fără 
precauții — adică eventuale stilizări, 
ponderări, gau moderne detașări co- 
mico-satirice. în ciuda aglomerării de 
recuzită naturală și chiar... însufle
țită. aglomerare menită să creeze 
atmosferă (în scenă se aduce o șaretă 
cu cal, pocnesc zgomotos, asurzitor 
cartușe, păsările împușcate cad „din 
cer", finul e fîn din care mănîncă 
si calul, apa e apă, răcorește și udă 
ciuciulete, focul e foc. în oală fierb 
legume, așa că, aflat în primele 
locuri începi să te gîndești la... tea
trul olfactiv). în ciuda unei interpre
tări care alternează simplitatea cu 
șarja ostentativă, gestul natural cu 
jocul., acrobatic, în ciuda tuturor a- 
cestor exagerări. înscenarea cra- 
ioveană a comediei populare goldo- 
niene încîntă. Fantezia comică, cu 
variatele ei valori plastice și ritmice, 
denotă, cu unele excepții (acele exce
se care duc la pierderea ritmului), o 
calitate remarcabilă : un stil crista
lizat. Interpret.!! — din care amintim 
pe Rodica Radu, Papii Panduru, Pe
tre Gheorghiu. Leni Pintea-Homeag, 
Iosefina Stoiă — și facem o mențiu
ne specială pentru subtilitatea perso
najului creat de Constantin Sassu și 
pentru personajul comic creat de 
Nae G. Mazilu — s-au subordonat in
tențiilor regizorale cu dezinvoltură, 
creînd nu o dată iluzia unui joc „all 
improvviso1', reușind totodată contu
rarea în manieră realistă a unor ca
ractere „adevărate" sub aspect social 
si psihologic. încheiem prin a remar
ca construcția scenografică foarte 
bine gîndită (Vasile Roman) oferind 
posibilitatea unor planuri de ioc mul
tiple si simultane.

Spectacolul cu „D’ale Carnavalului" 
de I. L. Caragiale, în schimb, ni s-a 
părut inferior „Hangiței*. Este ade
vărat, Valeriu Moisescu s căutat o 
nouă dimensiune posibilă a marelui 
nostru clasic și a reușit cu succes în 
ce privește unul din roluri: umani
tatea, 
tului. 
tie în 
ziunii 
blind, 
al lui 
de la percepție devine un personaj de 
mare candoare, credul și temător, cu 
o condiție socială teribil de precară, 
demnă să 
siune. Dincolo 
aproape tot
„Hangița" se înscria într-un anu- 

■ me stil șî avea o anume funcționa
litate, devine aici, prin reluare, dar 
mai ales prin aplicare „tale-quale", 
manieră, și nu întotdeauna o manie
ră elevată.

Am regăsit un Valeriu Moisescu la 
înălțime în spectacolul cu piesa Eca- 
terinei Oproiu „Nu sînt Turnul Eif
fel" (creat cu contribuția scenografi
că a lui Viorel Penișoară-Stegaru), 
spectacol debordant de nerv si ritm, 
cu o mare forță de sugestie.

Rolurile dificile, de mare întinde
re și complexitate. El și Ea, sînt ju
cate de doi tineri care nu au bene
ficiat pînă acum de prea multe ro
luri, de partituri diferite și comple
xe. Interpretarea Elenei Gurgules
cu, actriță de mare talent, surprinză
toare energie și sensibilitate, șî cea a 
lui Valeriu Dogaru au o accentuată 
notă personală. Jocul lor este inteli
gent, mobil, tensionat și conduce , cu 
claritate spre o înțelegere a partitu
rii în care confruntarea lucidă și 
șfîșietoare, dură, predomină. De o 
bună înțelegere a rolurilor care 
le-au fost încredințate au dat dova
dă si ceilalți interpret! : Emil Bozdo- 
gescu (Bătrînul domn). Elena Sandu 
(Tanti). Anca Ledunca (Manti).

Turneul Teatrului National 
Craiova ne-a prezentat 
cele mai interesante 
giuni" ale teatrului

Un repertoriu serios, matur, echi
librat, cu deschidere către mari mo
mente ale creației dramatice univer
sale („Regele Lear“ de Shakespeare, 
„Hangița" lui Carlo Goldoni), către 
cel mai important moment al teatru
lui românesc clasic (I. L. Caragiale), 
receptiv la valorile dramaturgiei con
temporane („Nu sînt Turnul Eiffel" 
de Ecaterina Oproiu). Un repertoriu 
cu un implicit caracter programatic, 
demn de un teatru național. Un re
pertoriu prin care se aduc la lumina 
rampei lucrări dramatice 
cu un bogat conținut de 
do adîncime filozofică și 
social și psihologic, texte 
o vie dezbatere pe marginea diver
selor. probleme care frămîntă con
științele si sensibilitățile contempo
rane. O înmănunchere de piese care 
să arate că „teatrul este oglinda vre
mii" și anume o oglindă care împrăș
tie o lumină călăuzitoare, formează, 
educă. Așa putem caracteriza selecția 
dramnturgică cu care Teatrul Națio
nal din Craiova s-a prezentat în fața 
spectatorilor bucureșteni, într-o foar
te interesantă microstagiune.

Si dincolo de conceperea „afișului*, 
teatrul craiovean s-a dovedit a fi, 
prin nivelul spectacolelor aduse la 
lumina rampei bucureștene, într-un 
sensibil progres față de momentele 
precedente. Ne referim la afirmarea 
unui anume spirit de echipă, la re
zultatele remarcabile sub raportul 
omogenității. Ia caracterul închegat, 
armonios al spectacolelor — atribute 
care țin de gradul de prnfesionalitate 
al trupei. Dar ne gîndim si la alte 
calități, probele de foc ale unui tea
tru cu personalitate artistică : adec
varea, aderența la atmosfera, la sti
lul specific textelor dramatice abor
date (probă cu atîț mai grea cu cît 
diferența de la unul la altul e esen
țială !) și mai departe, capacitatea de 
a sonda și de a transmite înțelesuri 
contemporane apropiate spectato
rului, astfel încît spectacolele să 
transforme textele în „examene co
lective de conștiință".

Vom insista asupra analizei specta
colelor deoarece calitățile și scăde
rile lor sînt direct legate de puterea, 
forța emoțională, cu care este trans
misă substanța de idei a textelor.

Pe scenele lumii, piesele lui Sha
kespeare cunosc noi și noi montări : 
se caută, prin spectacol, dobîndirea si 
transmiterea sensurilor lor adînci, a 
reflexelor lor moderne. Sub acest as
pect, în stagiunea aceasta provincia a 
luat-o chiar înaintea Capitalei. Da 
numai o zi după „Macbeth-ul" Tea
trului din Tg. Mureș — secția ma
ghiară. Teatrul Național din Craiova 
care, altădată, a putut organiza o 
„Săptămînă Shakespeare", și-a în
ceput șirul de spectacole cu prezenta
rea celebrei capodopere care este „Re
gele Lear", ceea ce dovedește o lău
dabilă consecventă a preocupărilor.

Am urmărit, cu acest prilej. In
tr-un cadru scenografic de mare sim
plitate (autor Mihai Tofan) care fa
cilita înțelegerea 
pe un „theatrum 
de o remarcabilă 
largă desfășurare 
zorul Gh. Jora a evitat de data a- 
ceasta reinterpretarea textului în 
sensul unor „cont.emporaneizări" ex
terioare datelor inițiale ale piesei. 
Montarea sa a urmărit, prin sugestii de 
ceremonial, crearea unei atmosfere a 
cărei autenticitate să sprijine releva
rea semnificațiilor general-umane. de 
adîncime ale conflictului. Caracterele 
shakespeariene si raporturile dintre

de valoare 
idei, texte 
de realism 
ce cuprind

afirmare alimentată de ti- 
voinței și de o lipsă de 
machiavelică a acelui 

cu suflet ultragiat* care

locului acțiunii ca 
mundi". o montare 

ținută artistică, o 
spectaculară. Regi-

note de lectură

DOUA VOLUME DE CRITICAculturale

0 Neîmhlînzita Angelica : SALA PALATU
LUI — 14,30 (seria de bilete — 2942) ; 17,15 
(seria de bilete — 2890) ; 20,ÎS (seria de bi
lete — 2892), PATRIA — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ;

21, BUCUREȘTI — 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 
20 ; 22, FAVORIT — 9,45 ; 11,45 ; ÎS,45 ;
18,15 ; 20.30, STADIONUL DINAMO —

• Alexandra cel (aricit: REPUBLICA — 
9,18 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, GRA
DINA FESTIVAL — 20,15.
a La dolce vita : GRĂDINA DOINA — 20,15. 
0 Prințul negru: LUCEAFĂRUL — 9,15 ;

21, MELODIA — 9 ; 
20,30, MODERN —

30 ; 20,45, FLAMURA 
30,30, GRADINA

0 Tarzan, omul junglei : FEROVIAR — »— 
13,30 în continuare ; 16 ; 18,30 ; 20,45, EXCEL
SIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30. 
0 In umbra coltului : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16; 18,15 ; 20.30, MIORIȚA — 9,30 ;
11.30 : 13,30 ; 16.30 ; 18.30 ; ao,45, TOMis —

,15 ; 
PROGRESUL-PARC — 20,15. 
0 Nn vor fi divorțuri : FESTIVAL - 8.45 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
0 Am două mame și doi tați : VICTORIA — 
8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 18 ; 18,30 ; 20,45, GRĂDINA 
EXPOZIȚIA — 20,15.
0 Prințesa tristă : LUMINA — 9.15—16,15 in 
continuare.
0 Amprenta : LUMINA — 18,30 ; 20,45.a Anul trecut Ia Marienbad : CENTRAL — 
9,80 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20.45.
0 Pașa : DOINA — 11,30 ; 13,45 : 16 ; 18,15 ; 
20,30.
0 Program pentru eopll : DOINA — 9 ; 10. 
0 Roșii gri albii i UNION — 15,30 ; 20.30, la 
li — desene animate.
Î, Ciociara : CINEMATECA — 10 ; 12,30 ;

4,80 ; 16,30.
RPe plajele lumii: TIMPURI NOI — 9—21 

i continuare.

cinema
9—17 tn continuare ; 19, la grădină — 20,15. 
0 Contemporanul tău (ambele serii : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE - 15,30 ; 19.
• Pentru încă puțini dolari : BUZEȘTI —
15.30 : 18.
• Crăciun cu Elisabeta : GRADINA BU
ZEȘTI - 20,15.
• Pe urmele șoimului : DACIA — 8,15—16,30 
m continuare ; 18,45 ; 21.
• A trăi pentru a trăi : BUCEGI — 9 ; 11,45;
14.30 : 17,15 ; 20, Ia grădină - 20.30, AURORA
— 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 18 ; 20,45, la grădină —
20,15.
e Becket : UNIREA — 16. la grădină — 20.
• Vera Cruz : LIRA — 15,S0 ; 18 ; 20,15, la 
grădină - 20,15, RAHOVA — 15,30, la gră
dină — 20,15.
• Acuzatul : RAHOVA — 13.

0 Căsătorie pripii* 7 : DRUMUL SĂRII
15 ; 17,30 ; 20.
0 Rolls Royce-ul galben : FERENTARI 
15,30 ; 18 ; 20,30.
• Noaptea e făcută pentru... a visa : GIU- 
LEȘTI — 15,30 : 18 ; 20,30.
• Paradisul îndrăgostiților : COTROCENI — 
15,30 ; 18.
0 Tata : COTROCENI — 20,30.
S Vițelul de aur (ambele serii) : FLO- 

EASCA — 20.
• Vremuri minunate la Spessart : POPULAR
— 15,30 ; 18, FLOREASCA — 9,15 ; 11.30 ; 
14,30 ; 17,30.
• Tandrețe : POPULAR — 20,30.
0 Asasinatul s-a comis luni : VOLGA — 10— 
16 în continuare ; 18,15 ; 20,30, PROGRESUL 
— 15,30 ; 18 : 20,30.
0 Adio. Gringo : MOȘILOR — 15,30 ; 
20,30.
• Iluzii : GRĂDINA MOȘILOR — 20.15.
0 Răutăciosul adolescent : MUNCA
18 ; 28.
0 Samuraiul : FLACARA — 15,30 : 18.
0 Dragostea unei blonde : FLACĂRA 
20,30.
0 Comedianții : ARTA — 8.45—16,45 în con
tinuare ; 19,30, la grădină — 30,13.
0 Feldmarețala : VITAN — 15,30 ; 18 : 20,13. 
0 Apele primăverii : CRINGAȘI — 15,30 ; 18; 
20,15.
0 Pipele : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 70,15.
0 Rlo Bravo : VIITORUL — 15 ; 18, GRA
DINA VITAN — 20,15.
0 Primăvara pe Oder : VIITORUL — 20,45. 
0 Ziua tn care vin peștii : PACEA — 13,45 ; 
18 ; 20,15.

Concertul de vineri seara, 
prezentat la Ateneu de Orches
tra simfonică a Filarmonicii 
„George Enescu". a avut ca 
oaspete pe Yuso Toyama din 
Japonia, care a apărut în dublă 
calitate de dirijor si compozitor.

Programul, alcătuit în întregi
me din creații ale unor compo
zitori contemporani, a fost des
chis de lucrarea dirijorului ja
ponez — Divertisment. Au ur
mat Sonata concertantă pentru 
violoncel și orchestră de coarde 
de Ludovic Feldman și Concer
tul pentru violoncel si orchestră 
de coarde de Dorward. ambele 

,, lucrări în interpretarea violon
celistului Radu Aldulescu. Sea
ra s-a încheiat cu suită din 
opera „Cavalerul rozelor* de 
Richard Strauss.

Ar fî poate greu să stabilești apro
pieri între scrisul a doi critici — 
Victor Felea și Geo Șerban — situați, 
prin preocupări, aparent la antipozi. 
Faptul nu ni se pare însă deloc ha
zardat după lectura volumelor Re
flexii critice și, respectiv, Exegeze 
relativ recent apărute. Am sublinia 
dintr-un început rigoarea spiritului 
selectiv, clădit pe principiile mar
xiste ale valorificării și exegezei es
tetice, care a guvernat, cu bune re
zultate, sumarul celor două volume, 
autorii reținînd dintr-o activitate 
publicistică abundentă numai ceea 
ce li s-a părut că-i reprezintă cuee li s-a părut că-i reprezintă 
adevărat.VICTOR FELEA’
Reflexii critice

Cu prilejul aniversării « TO de 
ani de la nașterea marelui om 
de litere George Călinescu, în 
orașul petrochimiștilor de pe 
Valea Trotușului se desfășoară 
o serie de manifestări dedicate 
acestei personalități a culturii 
românești. Artiștii plastici din 
localitate, membri ai cenaclului 
literar-artistic „George Căli
nescu", au deschis cu acest pri
lej o expoziție consacrată criti
cului și poetului. în cadrul ma
nifestărilor, vor mai avea loc 
recitalul de poezie de lingă ste
jarul din Borzeștl, momentul- 
recltal „Poetul în cetate”’, o sea
ră de teatru.

(Agerpres)

Sumarul volumului Reflexii critice 
(al doilea volum de critică publicat de 
Victor Felea) dovedește o trăsătură 
care-i este caracteristică. Criticul nu 
este. în mod evident, un cronicar, din 
speța ilustră a Iui Pompiliu Con- 
stantinescu. Nu urmărește fenomenul 
literar în toată curgerea sa. nu scrie 
despre tot ceea ce apare, inclusiv 
despre volumul nedecis al debutantu
lui. Un principiu abia disimulat gu
vernează selecția, criticul reținînd din 
materia oscilantă a ciclului editorial 
ceea ce-1 convine prin afinitate și dis
ponibilitate. întotdeauna cărți sau 
probleme care spun și reprezintă 
ceva. în raza obiectivului său nu pă
trund, așadar, decît lucrări cu o cotă 
precizată si stabilită, fie că e vorba 
de volumele scriitorilor contempo
rani. fie de cele ale clasicilor sau ale 
unor personalități din epoca interbe
lică. Se vădește astfel o tăinuită for
mație de istoric literar, cu gust sigur 
și lecturi profund asimilate, care re
fuză să se cheltuiască în operații ris
cante. fără șanse de îzbîndă. Spiritul 
acesta selectiv operează însă si în a- 
legerea compartimentelor literare. 
Cunoscîndu-șî mijloacele și disponibi
litățile. Victor Fele* ocolește cu bună 
știință cărțile de proză. îndreptîndu-si 
eomentariul spre sectoarele de poezie

și critică. Dar și aici, cum spuneam, 
cu o parcimonie metodică. De pildă, 
din toate cărțile de poezie apărute 
într-o perioadă de reală eflorescentă 
a genului, criticul se oprește la cî- 
teva. Cele mai multe sînt volume ale 
poeților din generația sa (A. E. Ba- 
consky, Nina Cassian. Aurel Gurghia- 
nu, Veronica Porumbacu, Ion Horea) 
și unele aparținînd generației mai ti
nere sau foarte tinere (Petre Stoica. 
Nichita Stănescu. Marin Sorescu. Ion 
Alexandru). Familiar în acest uni
vers care e și al lui. criticul impre
sionează prin spiritul său penetrant, 
prin valorizările judicioase, prin 
exactitatea diagnozelor și o notabilă 
virtuozitate în desfășurarea demon
strației. Că știe să surprindă particu
laritatea timbrului o dovedesc unele 
dintre cronicile din volum. Marin So
rescu „e posesorul unei structuri li
rice de o mare acuitate pendulînd în
tre ingenuitate și umor... Cu aerul cel 
maî calm (numai în aparentă !). poe
tul spune lucrurile 
toare*. Iar lirica 
pe care criticul 
o prețuiască pe 
levă ca purtătoare
juns la conștiința de sine, la capaci
tatea de a-și trăi firesc și cu opti
mism condiția, de a se contempla cu 
seninătate si chiar cu o evidentă plă
cere". Critica învăluită în vată și sta
niol îi repugnă, preferind sinceritatea 
care se învecinează uneori cu aspri
mea brutală, (ca în cronica Ia pla
chetele Ninei 
plina harfei" și 
de menționat e 
piu pe care l-am
mire fatal cacofonică „critica criticii". 
Cronicile au și aici o anume ușurință 
în mișcare, spunînd lucrurilor pe 
nume deschis și fără ocol. Am in
clude aici și rotundul studiu despre 
Pompiliu Constantinescu, negreșit

cele mai tulbură- 
Iui Petre Stoica, 

clujean știe să 
măsură, i se re- 
a cotidianului „a-

cea mai izbutită analiză, dintr-o pers
pectivă științifică, marxistă, a scrisu
lui acelui excelent cronicar care 
a fost autorul lucrării Tudor Arghezi. 
Gust pentru reflexie, o aplicată ca
pacitate de a surprinde stările sufle
tești opace si cele neliniștite, calități 
de observație obiectivă dovedesc și 
acele pagini de jurnal incluse la sfir- 
șitul volumului. Criticul si poetul clu
jean meditează aici cu responsabili
tate asupra condiției si destinului li
teraturii noastre contemporane.

Negreșit. Victor Felea nu e un cri
tic ocazional, ci efectiv înzestrat pen
tru disciplina interpretării. Modalita
tea sa excesiv selectivă îngustează 
însă enorm capacitatea criticului de 
a călăuzi cititorul în lumea mișcă
toare a aparițiilor literare. Sigur, cri
ticul e liber să aleagă din tot ce apare 
ceea ce i se pare demn de comentat, 
ignorarea însemnînd și ea un verdict. 
Dar a ocoli (să spunem cu prudență?) 
debuturile, chiar cele purtătoare de 
semnificații certe, a-ți îndrepta obiec
tivul aproape exclusiv spre zonele 
autorilor cu marca deja înregistrată, 
diminuează posibilitatea criticului de 
a interveni acolo unde gestul și cu- 
vîntul său, venite la timp, puteau 
bara o impostură sau stimula o voca
ție autentică.GEO ȘERBAN

Cassian „Disci- 
„Sîngele"). Demn 
și capitolul am- 
întitula cu o denu-

bescu, Alecu Russo. Bălcescu, Vianu, 
Călinescu). Contribuie apoi la aceasta 
stilul în care-și formulează rezul
tatul Investigațiilor sale, cele mal 
multe desfășurate în arhive și bi
blioteci. E evident că autorului 
acestui volum de istorie literară îi 
izbutesc cu deosebire paginile de por
tret moral pentru care vădește cali
tăți ce n-ar trebui lăsate să se iro
sească. E poate mai puțin aplecat 
spre sondajul în adîncime. condeiului 
plăcîndu-i să rămînă în straturile maî 
limpezi, de suprafață. Observațiile, a- 
cute. surprind nota caracteristică, iau 
cu finețe temperatura morală si spi
rituală a creatorului, formulează ju
decăți drepte și pertinente relevînd. 
cu exigentă științifică, ceea ce e va
loros și înaintat în operele pe care Ie 
analizează. Am aminti în acest sens 
evidențierea acelor opinii care îl situ
ează pe Al. Russo printre precursorii 
luptei împotriva „autonomlsmului* 
artei. „Nu o dată — subliniază criti
cul — el s-a pronunțat pentru consi
derarea literaturii ca un factor social 
și nu ca un produs arbitrar în afara 
timpului și a spațiului, socotind că 
literatura are a profita de pe urma 
relațiilor cît mai strînse cu evenimen
tele politice... si îi admonestează pe 
cei ce Ignoră acest lucru, numindu-i 
ironic „legislatorii Parnasului"... Re- 
flectînd realitatea, literatura 
să se pună de acord, așadar, 
voltarea acesteia";

Criticul, refuzînd paleta
cordă. știe să-și schimbe mijloacele, 
atunci cind nevoile o cer. Brusc, 
înaintea infinitului mic. criticul de
vine insistent si sistematic. Aceasta 
deobicei în controversele de istorie li
terară pentru care Geo Șerban dove
dește predilecție. Argumentele se 
succed în aceste cazuri într-o ordine 
prescrisă de o metodă riguroasă, fap-

trebuie 
cu dez-

mono-

Exegeze
Ceea ce place, cu siguranță, lecto

rului mai avizat al Exegezelor lui 
Oeo Șerban e mai întîi predilecția 
pentru scriitorii de erudiție (Odo-

tele sînt urmărite pe toate planurile, 
asaltindu-se din toate direcțiile punc
tul (sau punctele) nevralgice.

Nu vrem să spunem că de astă dată 
e schimbată total modalitatea, criti
cul rămînînd și acum ferm ostil, cum 
o spune undeva, pedantismului expli
cativ. insensibil și steril. Dar în fata 
unor „mistere ce se cer elucidate", 
mijloacele trebuie ușor adaptate. Ast
fel, în cazul disputei privind paterni
tatea vestitului articol Trecutul șl 
prezentul, atribuit lui Bălcescu. cri
ticul demonstrează cu argumente care 
conving că e datorat lui Dimitrie Be- 
rindei. personalitate mult elogiată de 
contemporanul său Al. Odobescu. 
Mijloace asemănătoare aflăm și în 
studiul amplu și dens Tînărul Odo
bescu. Evident, și de astă dată ac
centul cade pe creionarea portretului 
moral. De fapt, studiul e o excelentă 
reconstituire a procesului formației 
spirituale a celui ce a devenit erudi
tul Al. Odobescu. Pentru aceasta cri
ticul a depus un travaliu demn de 
stimă, studiind cu migală manuscri
sele Odobescu de la Biblioteca Acade
miei. Nimic din această complicată 
arhivă nu a rămas neinvestigat, de la 
note șl însemnări, scrisori și ciorne 
pînă la caietele școlare. Pentru a re
face harta culturală a tînărului Odo
bescu. autorul procedează (după 
exemplul vestitului curs universitar 
al lui G. Călinescu) la descrierea a- 
mănunțită a bibliotecii ce si-o alcă
tuise eruditul student. Observațiile 
criticului sînt astfel clădite pe o 
documentație amplă, riguroasă, care 
impresionează

Dispunînd de incontestabile cali
tăți de critic și istoric literar Geo 
Șerban a preferat pînă acum să se 
mențină exclusiv în rolul de editor 
(ce-i drept al unor ediții bune) sau 
de prefațator. (Chiar acest prim vo
lum semnat de critic e alcătuit, cu 
două excepții, din prefețe sau studii 
introductive). O carte anunțată des
pre viața Iui Odobescu, pornită bine, 
a rămas pe drum, realizînd din ea 
numai acest studiu despre tînărul 
Odobescu și o ediție („Pagini regă
site") de inedite. Mai este de aștep
tat de la Geo Șerban cartea care 
să-1 reprezinte într-adevăr.

Z. ORNEA

tristețea și suferința Catinda- 
Acesta, — fără nici o interven- 
text — este scos în afara vi- 
comice. învăluit într-un umor 
Cu ajutorul jocului de finețe 
Tudor Gheorghe, Catindatul

stîrnească compa- 
de aceasta însă 

din ceea ce în

din 
una din 

„microsta- 
de pro

vincie din acest sezon, făcînd, lucru 
semnificativ, săli pline. Recentul 
turneu ne-a vorbit cu prisosință des
pre efortul — notabil și bogat în 
rezultate — de afirmare a scenei cra- 
lovene în circuitul national.

Natalia STANCU
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Patriei
Spuneți voi că nu-s un om avut, 
Marea-mi lasă-n nări parfumul 
Iar în cîntul meu întrețesut, 
Bărăganu-și taie drumul.

Fruntea mea prelin o netezesc 
Munți plutind în largi seninuri
Care patria împrejmuiesc 
Precum vulturii pe nalte clinuri,
Iar pe degete îmi scinteiază 
Colbul țării mele, daurit;
Grînele și flori îmbălsămează 
plaiul țării-nfrăgezit
Cu miroznele care se-mbină, 
Culmi și Dunăre clar înfrățind 
într-o-mpărăție cristalină,
Bistrița și Oltu-avînd pe grind, 
De mă simt de-a-drept-mpodobit, — 
Pom cu o spumoasă-ncrengătură
Din a patriei alesătură,
Unde păsări minunate-au poposit

Oare, oamenii-s aceste păsări rare ? 
Oameni sînt, de bună seamă, — 
Inimi largi de gintă făurară
Dăltuie a patriei poveste
O gravează-n marmuri de Carară 
Și mi-o toarnă-n cîntece pe creste.GABRIELA MELINESCU
Lumina Mării Negre

Mă gîndesc Ia tine ca la o grădină lichidă 
în care al florilor sălbatic miros 
se urcă în aer cum o argintie omidă 
pe lujer vegetal de os.

Aud cum se mișcă vietăți în adine 
fosforescente ca dinții unui ciudat animal.
Rămîn asemeni pelerinilor tineri 
amăgiți de saltul fiecărui val.

Și-n nopți adinei lucesc în mine 
albaștri ochii tăi întunecoși 
adolescență, divină apă 
ca în apropierea brazilor miroși.EUGEN FRUNZA

Arborii
Spune-mi de poți 
să numeri arborii, arborii, 
arborii toți, 
arborii patriei mele ?

Iată stejarii de cremene, 
și fagii cu trunchi credincios, 
și paltinii mari, 
cu viori subsuoară, 
și brazii drepți, lăncieri, 
lîngă verii lor pinii, molizii...

Iată-i cu trupul vărgat 
carpenii buni de roată, 
și ulmii purtînd regește 
hlamidă cu ciucurii roz, 
și frasinii, blînzi băutori de apă, 
și teii scăldați în miresme, 
și gorunii gravi, și sorbii, 
și arțarii lansîndu-și semințele 
în zbor spiralat...

Iată și plopii mlădii 
suspinînd ca fecioarele lunii, 
și mestecenii albi, 
ca niște fumuri de jertfă, 
și mălinii cei veseli, 
și prea duioasele sălcii, 
și salcîmii lung răbdători...

Spune-mi de poți 
să numeri arborii, arborii, 
arborii toți,
arborii patriei mele ?

Arbori pe creste, 
pe dealuri, pe șesuri, arbori 
în jurul cetăților, arbori 
de-a lungul hotarelor, arbori 
lîngă ape și drumuri, arbori 
lîngă streșine, arbori, 
în grai, la porți și morminte 
arbori...

Spune-mi de poți 
să numeri arborii,
Eu îi privesc dinlăuntrul ființei 
și menirea le-o știu 
și îi strig pe nume — 
arbore, eu,
crescut în codrul cel mare, 
oșteanul și eu 
în oștirea cea mare.ANGHEL DUMBRAVEANU

La pragul vremii
Cum se deșteaptă lutul sub vînt, la

echinox, 
Și mările de grîne cum vin mereu spre

soare, 
Ca-ntr-o legendă verde, și-n albiile țării 
Cum se preschimbă rîuri somnoroase 
în evantaie de lumină și-nțeles. 
Acum, la pragul vremii, cum-se-ntorc 
Acele păsări mari de vis, și cum se-aprinde 
Văzduhul clar de albe geometrii. 
Dar se aude-n munții lui Horia balada 
Trecînd prin generații cu tulnice de foc 
Și frunțile lovite-n furtună stau pe piscuri 
Veghind cu noi cetățile mai tari 
Care din fapta noastră crescură-n noi 

istorii. 
Cum se deșteaptă lutul sub vînt, la

echinox, 
Pădurile cum urcă sub vulturi în azur 
Și cîntecul cum trece prin oameni și prin 

vii, 
Și pe muncele ziua cum se-mplinește-n 

roade, 
Și cerul cum se umple de visurile noastre...

E
mil fugea cuprins de-o tulburare adîncă, 
aproape de spaimă. Dacă ar mai fi stat, 
dacă mai rămînea acolo.» Cîteva minute 
încă și-ar fi fost pierdut. Sărise pe geam, 
se strecurase pe lîngă biserică. Nu auzise 
de fapt nimic, nu se-ntîmplase nimic, dar, 
pur și simplu, cum sta înțepenit, așteptînd, 

inima îi zvîcni deodată îngrozitor, ceafa i se răci și, fără 
nici o noimă, sări pe geam și-o luă la fugă. Se opri 
abia în capătul străzii, apoi își dădu seama că n-a 
luat-o bine, în direcția aceea era casa lor și-acolo îl aș
teptau agenții sau putea să se-ntîlnească cu maică-sa 
și s-o pună în pericol și pe ea. Se opri între ruine nu
mai o clipă. Mama lui... pentru nimic în lume mama 
lui nu trebuia să încapă pe mîinile lor. Se-ntoarse, 
fie ce-o fi, cu riscul să pună mîna pe el, s-o prevină, 

își aminti ochii și mîinile tremurătoare, care urcau 
sfioase, strîngîndu-i brațele și umerii... Ameți și simți 
o durere atît de ascuțită, ceva atît de sfîșietor și liniș
titor totodată, ca atunci cînd era mic, cînd se urcase 
în părul bătrîn, din fata casei, cățărîndu-se pînă-n 
vîrf... Cracă se legăna... frunzele străluceau împrejur, 
scăldate-n lumină, și el, orbit și beat de lumină și de 
propria lui îndrăzneală, cu perele zemoase împrejur, 
strivindu-i-se de piept și de față, urca într-una, în sus, 
mai sus, pînă ce un trosnet... Auzi un trosnet mic un
deva dedesubt. Craca se desprinse și căzu... Se înfipse 
în cer și el se trezi pe pămînt, leșină și cînd se trezi 
din nou în brațele mamei tot trupul i se umplu de 
ceva sfîșietor de dulce.

Fugi pînă-n curte. Se opri și-și potoli bătăile inimii. 
Se uită atent: nimeni. Se speriase degeaba. O strigă pe 
coana preoteasă și-l întîmpină maică-sa. Dumnezeule, 
ce bucurie ! O luă în brațe și-o sărută. Bătrîna abia 
mai sufla. îi spuse, pe șoptite, totul. Ceafa lui îngheță 
din nou.

— Bine, mamă, rămîi aici $1 te odihnește. Nu-mi 
purta de grijă.

Ieși. închise portița. Porni pe același drum pe care 
venise cu maică-sa. Se uită atent: nimeni I

Era bine ! Mania se descurcase. Nici nu trebuie să-i 
spun ceva : înțelesese totul. Fără cuvinte, fără ex
plicații. De mult înțelegea ea totul, fără cuvinte, fără 
explicații. Ce să-i fi spus (și ce să-i fi spus și acum) 
cînd între ei erau atîtea lucruri vechi care lămureau 
totul mai bine decît orice vorbă. Părul bătrîn, panta
lonii unchiului Costache, din dimineața cînd te-a dus 
la ateliere... atelierele și dimineața geroasă, cu brumă 
pe garduri și baionetele soldaților... Toate-i veniră 
dintr-o dată în minte, dar el se încordă și alungă a- 
mintirile. Nu era acum timp de ele. Uită-te 
peste tot 1 Vezi să nu te urmărească ! Și repede ! Dum
nezeule 1 Cît timp a trecut. Abia acum își dădu 
seama... Cine știe ce s-a-ntîmplat. Mama nu-i putuse 
spune totul. Nici n-ar fi știut să-i spună. Dar era destul 
și atît: fugit, urmărit, împușcat, căzut între ruine... 
Evadase Neculai! Doamne, mai repede. De-ar ajunge 
mai repede ! „Nu ! încet ! Să nu atragi atenția ! își 
zicea. Poți să-ți aprinzi țigara ! Fumează ! Liniște- 
ște-te I Așa ! Cauți ceva 7 Obloanele. Dispar șobolanii! 
Uită-te-n urmă! Grozav! în seara asta parc-ai fi 
vrăjit!“

De cînd o văzuse pe mama, parcă ceva din puterea 
ei ocrotitoare se ținea de el.

„Am ajuns. Atenție 1 își spuse. Fii cu băgare de 
seamă. Urmăritorii au avut destul timp să se dezme
ticească și să vină să mă caute și-aici! Dacă erau deș- 
tepți aici veneau de prima dată !“

își simți iarăși ceafa rece. „Sau poate nu știu ni
mic de doctor", își spuse și privi împrejur. Era c 
rețea întinsă și complicată.

Lumina lunii murea vlăguită, era ora cînd ar fi tre
buit să ardă toate becurile pe străzi și-n curtea spi
talului, dar era camuflaj. Foarte bine ! Vînzoleala din 
curte : mișcarea misterioasă de umbre. „Pești speriați 
în apa fosforescentă a nopții" — gîndi și lunecă și el 
tăcut în apa aceea.

Urcă în fugă scările spitalului. Nimeni nu-1 băgă 
în seamă.

— II caut pe doctorul Vereanu 1
Cineva îl împinse spre-o ușă.
— Salonul 5.
Lumină chioară, vaiere, paturi lipite unul de altul 

și printre paturi — în intervalul dintre paturi — 
două surori bătrîne, cu cutii de medicamente în mîinî 
șl-un bărbat înalt, slab, cu-o frunte neobișnuită, care 
părea că-i turtește întreaga față.

Doctorul îi făcu un semn și ieși imediat.
— N-au venit 7
— încă nu.
— Unde-i 7
— Vino după mine !
Iarăși în curte ; ocoliră prin spatele spitalului; dă

dură de-o scară îngustă în spirală și-ncepură să urce.
Cînd îl văzu, un gol negru se căscă în el. Se încordă, 

se gîndi pentru ce venise și ieși deasupra. „Uită-te-n 
ochii Iui. Nu-i privi față !“ Se apropie, cu ochii în ochii 
lui Neculai.

— Cum ai scăpat, Neculai ?
Mai aproa...pe ! îl auzi șoptind, și el se aplecă 

încet, îngrozitor, parcă tot pieptul i se fringes sub 
apăsarea aceea...

— Mihai 1 îl mai auzi și-1 auzi lîngă el pe doctor 
suflînd greu, înăbușindu-se. Lasă...ne...singuri...

încet, îngrozitor de încet, orbit de lucirea ochilor 
de dinaintea lui, Emil se aplecă... „Ce-i fac? Ce fac ! 
Cum îl salvez 7“ se gîndea și i se părea că nu se mai 
sfîrșește. Se aplecă și rămase așa, ținîndu-și răsuflarea 
și atingînd aproape fața aceea înspăimîntătoare, de 
nerecunoscut și totuși cea mai apropiată din clipa a- 
ceea și pentru totdeauna. „Ce-i fac 7 Ce fac 7 Cum îl 
scot de-aici ? Unde-1 duc ?“

Voia să-i spună ceva și nu știa ce. nu putea. I se 
uscase gîtul. Totul era și nu era acolo, lupta și 
speranța, prietenia si ceva mai adine decît prietenia, 
ceva mai tare și mai...

— Neculai — șopti — cum ai scăpat, băiatule 7 
Neculai întinse mîna și i se agăță de braț :
— Re-pe-de ! Acționați! șopti ca-ntr-un delir și fața 

1 se crispa. Vasile a vorbit. L-a dat pe Paul... Tipo
grafia 1 Mîna i se zgîrci. Slăbi strînsoarea.

Emil îl văzu trăgînd aerul șuierător, cu buzele între
deschise, vinete, învinețindu-se tot și sudoarea îi răci 
din nou ceafa.

Se năpusti spre ușă :
— Salvează-1, doctore ! strigă fără să mal vadă nici 

un doctor și coborî scările.

A
sta a fost „salvarea mea", sau, cum să 
spun, în feiul acesta, datorită lui Neculai 
și-apoi lui Emil, n-a căzut atunci tipogra
fia, modesta noastră tipografie (dar care 
era totul pentru noi) și n-am căzut eu. 
în schimb a căzut Emil. Astea erau miș
cările jocului, un joc care sfîrșea une

ori cu moarte.
Prin urmare, Emil ieși din curtea spitalului, se 

strecură cu băgare de seamă pe lîngă zid, se opri în 
întuneric și ascultă.

Voci omenești îndepărtate și-apropiate. Trepidația 
motoarelor. Pași pe stradă... Se uită în urmă. Nimeni. 
„Repede. Tipografia". Nimeni. Vraja mamii, gîndi și 
zimbi. Cred că s-o fi dus acasă. O fi făcut curat prin 
casă și așteaptă. Inima i se strînse dureros. (Nu mi-a 
spus asta, dar, știu. Gîndul la Camelia îl măcina. Era’ 
și imposibil să nu se gîndească. In tirpp ce el fugea 
spre mine. Camelia putea fi anchetată la siguranță, 
bătută...).

Strada înțesată de militari; aproape se ciocnea, se 
freca de ei : români și nemți, nemți și români și 
foarte mulți ofițeri, îi cunoștea după epoleți, după 
șepci și mersul săltat, țeapăn. Spre dreapta, către piață, 
spre gară, se scurgeau camioane militare ; automobile, 
motociclete și camioane greoaie, cu prelata trasă dea
supra : matahale negre în întuneric. Farurile scuipau 
o lumină slabă, gălbuie, cețoasă, pipăind pietrele și 
fundul turtit al camioanelor din față și toate străzile, 
tot orașul trepida în mișcare...

Mi-a descris cum se simțea: parcă mergea spre 
moarte, dar gîndea ușor, cu repeziciune, cu toate că 
gîndurile îi săreau de la una la alta : „întîi tipogra
fia ! Apoi Neculai... Să-l anunț pe Paul și să iau legătura 
cu tovarășii... Ar trebui o mașină ! Să venim să-l luăm 
cu-o mașină. Doctoru-i speriat. Pe bună dreptate I Ve
dea o mișcare „deosebită" pe străzi. Nu știa ce se-ntîm- 
plă. Mergea repede, prindea cu urechea frînturi de cu
vinte : strigăte ; comenzi; fraze întregi : „Nu mai sînt 
vagoane !“, „Zece mii de lei". „Dacă nu te gră
bești..." Huruitul mașinilor, vibrația geamurilor, vocile 
oamenilor în mașini și apăsarea aceea, continuu. Inima 
bătînd greu, zbuciumat, presată de agitația bezmetică, 
de huruitul greoi, enervant. „Ce-i cu Camelia 7", își 
spunea într-una și apăsarea se făcea din ce în ce mai 
mare. „Zece mii de lei. Dacă nu te grăbești... E tîrziu ! 
Mama o fi plecat ! Grozavă femeie ! Cînd s-or termina 
toate astea, cînd om ieși din apocalipsul ăsta — își 
spuse — nu știu ce să fac pentru ea !". Și ca și cînd ar 
fi vrut să apropie mai repede sfîrșitul acela, grăbi și 
mai mult pașii... „Cît era ceasul 7 Cît trecuse 7 Or să-1 
caute pe Neculai și pe urmă... Sau poate să renunțe la 
el și să se ocupe de tipografie. Vor să evacueze orașul 
și să nu lase nici un mijloc de propagandă comunistă. 
Știu ei bine ce se va întîmpla. Zece mii de lei va
gonul. Și pînă mîine, peste o zi prețurile cresc".

Nu avea ceas. Ridică fața și privi în sus. Nici o agi
tație I Nici o mișcare ! Numai Paul... Cît timp îi va 
trebui lui Paul ? (Aveam totul pregătit. într-un sfert de 
oră eram gata !).

Ajuns în centru trecu peste umbra statuii de bronz. în 
față, la hotel „Minerva" se opri o mașină. „Sînt ei peste 
tot. Pîndesc. Vînează. Urmăresc fiece mișcare. Fiecare 
armă a lor e un perete cu gratii. Oriunde se ivesc ei, 
gratiile se-nchid deasupra ta. Lumea se face mai mică. 
Soarele se-ntunecă și dacă nu-ți păstrezi toată lucidi

tatea... Ei nu uită nici o clipă să te facă să te simți 
închis, cu brațele prinse-n capcană !“.

Coti și se furișă într-un gang.
„Atenție !“.
Răceala din ceafă coborî. Strada se animă. Strigăte. 

Comenzi rostite în nemțește. O mașină viră brusc și 
stopa. Cauciucurile frecate de asfalt și ușile deschise 
c-un pocnet ca o explozie...

„Atenție 1 O mică prostie acum poate rata totul. 
Atenție !“.

Gangul cotea.- Ieșea în altă stradă. în lumina vă
roasă a lunii. Ieși și el. Se opri în dreptul unui ma
gazin. Se uită în urmă. Geamul murdar răsfrîngea 
șters imaginea tremurătoare a lui și a încă unui individ 
cu pălărie lăsată pe ochi. Mîinile înfundate în buzu
nare.

„Trebuie să scap de el, să-l înșel".
Avea bocanci în picioare, cu blacheuri. Țăcăneau 

metalic pe caldarîm. Bocanci sau pantofi cu blacheuri 
de fier.

„Se-nțelege — își spuse. Umblă mult și nu vrea să-ți 
strice încălțămintea. Dar totodată e și imprudent. Un 
om ca el ar trebui să umble cu picioarele goale. Să aibă 
labe de pisică, să nu-1 simtă nici musca".

De la a treia clădire pe dreapta, prin ușa deschisă, 
se revărsa în valuri, peste stradă, un murmur confuz.

„Circiumă !“
Se hotărî. Trecu strada și se opri-n ușă. Rămase c-un 

picior ridicat pe prima treaptă, uitîndu-se-n local, și 
pentru că nu văzu ceea ce vroia el, adică o a doua ușă 
în fund, prin care ar fi putut să dispară, întoarse 
capul și-și privi din nou urmăritorul.

Era încă tînăr, destul de bine hrănit, solid.
Trecu strada și-ncepu să se apropie.-Se apropia li

niștit, calm. Silueta lui înaltă, lată-n umeri, cu mîi-

„Dacă în noaptea asta... Numai noaptea asta... Jos ! 
Mă caută 1 Or să se întrebe ce-i cu mine... Cuiva îi 
trece prin cap să mă caute aici și-atunci,..“

— Plec ! strigă. Am treabă !
— încă puțin 1 înțelegi! Cît ești aici...
— Taaci !
Tot trupul i se pulveriză, i se scurse parcă undeva 

spre extremitățile brațelor. Se încordă. își privi mîi
nile și tresări. Un țipăt metalic îi sfîșie atunci urechile. 
Ce se-ntîmpla 7 Țipătul crescu prelung. Vuitor. Urca 
și scădea încărcat de neliniște. Apoi se amplifică. 
Se-nvălmăși cu alte țipete, tînguiri și chemări nesfîr- 
șite care urcau pînă la cer și se prăbușeau...

— Liniște !
întunericul de-afară clocotea, se izbea de ziduri, 

se-nvălmășea, pierea, se stingea ca numaidecît să 
izbucnească iar, grotesc și amenințător ; pătrundea prin 
crăpături, prin dușumele, prin acoperiș și de încordare 
îi tremurau buzele și degetele ca după o operație 
eșuată.

— Alarmă I Stai cuminte ! șopti, și-n mișcarea scurtă 
pe care-o făcu, genunchiul înscrise un semicerc prin 
aer și lovi capătul patului. Te-ncui aici. Mă duc să văd 
ce este !

Jos, în spital: strigăte ; strigăte ; semnale de panică, 
uși trîntite ; undeva la capătul scării zăngăni un geam 
spart, cineva strigă enervat: „Domn’ doctor Verea
nu ! Domn’ doctor Vereanu !“ „Imediat! Chiar acum ! 
Mă strigă !“ se justifică și porni spre ușă. „Cine dracu’ 
a spart geamul ? Asta ne mai lipsea !“ Transpiră. I se 
uscă gîtul de surescitare.

Coborî în curte. Ocoli. Intră în spital.
Uși deschise, trîntite ; răniți printre paturi; o soră ; 

undeva, în capătul culoarului, aceeași voce enervată, 
strigînd : „Dom’ doctor Vereanu ! Dom’ doctor Verea
nu 1“ Dar toate astea parcă nu mai aveau nici o legă-

Fragment de roman de ALECU IVAN GHILIA

Insistînd pe latura socială și politică, împle tind destinul personajelor fictive cu altele reale, 
împingînd începutul acțiunii în timpul crizei din 1933, cu implicațiile de mai tîrziu reflectate în perioada 
proceselor de largă rezonanță în mișcarea muncitorească de la București și Craiova, scriitorul Alecu 
Ivan Ghilia întregește, în romanul predat Editurii tineretului, imaginea plină de dramatism a acelor 
ani. Prin situarea momentelor principale ale acțiunii la sfîrșitul războiului, romanul reflectă lupta 
împotriva fascismului, credința personajelor în destinul luminos al poporului român și ideea înaltă 
a sacrificiului personal în numele acestui viitor.
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nile-n buzunare, lăsa o umbră ciudată peste trotuar, 
acoperindu-1 în întregime, pînă la zid, ca o ba
rieră.

„Ei, dar ăsta", își spuse pe neașteptate și încor
darea pieri. își frecă bărbia c-un gest nestăpînit de ila
ritate și ușurare și-ncepu să zîmbească. Omul avea pan
taloni de doc, boțiți în genunchi, la fel cu haina desche
iată, lăsînd să se vadă cămașa în dungi, mototolită pe 
piept de sudoare și trecînd pe lîngă el îi aruncă o pri
vire complice, adică : „Hai, nu intri, bădie 7“ și păși 
(trecînd prin fața lui) în local.

„Ah, ce bine ! se bucură Emil și-aproape-i veni să 
intre după el, să-1 cinstească cu o țuică. Bea, frate ! 
Să fii sănătos ! Nici nu știi ce om, cumsecade ești 1".

Strada se îngusta. Ziduri pustii, scufundate în lumina 
lunii. Luna, umbra zidurilor și senzația, ah, ce ușură- 
toare...

Dar chiar atunci...
Miorlăituri lungi, o mie de pisici adunate la un loc, 

scoțînd acel strigăt sălbatic de spaimă și neputință, 
sfîșiind văzduhul și noaptea și umplînd tot pămîntul 
de neliniște.

începu să fugă.

tăteau față în față : doctorul, pierdut și 
palid, ca-n sala de operație, abia mai ți- 
nîndu-se pe picioare, și Neculai, prăbușit 
pe pat, suflînd greu, cu prezența mor- 
ții întipărită pe față.

Se priveau. Nu-și spuneau nimic. Se 
priveau numai și prezența aceea părea să

fie singura legătură vie dintre ei, aproape tulburătoare 
în atmosfera viciată, cloroformizată de medicamentele 
și suferințele absorbite-n pereți și de prezența tuturor 
celor trecuți pe-acolo în scurta sau lunga lor călătorie 
spre moarte.

Era o rezervă specială a spitalului, o încăpere în
gustă și scundă, îngropată sub grinzile masive ale aco
perișului. Aici se aduceau cazurile cele mai grave, 
urmînd ca după agonie cadavrele să fie tîrîte de-a 
dreptul la morgă, pe scara răsucită de fier.

„Dacă rezistă pînă mîine. Noaptea asta".
— „Ce face mama 7“
„A-nceput ! Delirul ! Lunecă-n miraje și-n umbre. 

Mama ! Era moartă de la-nceputul războiului! Chiar 
el, Neculai, o găsise în tindă, prăbușită sub scară. 
Pusese scara să urce în pod... Inima ! Familia lor... 
„Neamu’ nostru are veacu’ scurt", spunea mama. I 
se rupsese, în cădere, coloana vertebrală. Nu mai pu
tea trăi ! Vertebra a treia cervicală !“

Se plecă peste Neculai, îl privi și-i luă mîna :
— Auzi 7 continuă bolnavul și șoapta-i deveni caldă, 

aproape duioasă. A fost săptămîna trecută. întreba de 
tine. Știi — șopti și privirile i se luminară ; M-am 
gîndit... încă de atunci — mărturisi, și toată ființa lui 
părea acum scăldată în unde mari de liniște și bu
curie : Bătrîna care... m-a adus... bătrîna... ai observat 7 
Semăna cu mama !

— Da. cu mama — îngînă doctorul moale, pierdut și 
simți că dacă mai ține mult...

Desen de Mihai SlNZlANU

tură cu el. Sufla repede și-și simțea fața și palmele 
ude.

— Dom’ doctor ! Dom’ doctor 1
Cineva îl prinse de umăr.
— Ce-i 7
— Au venit... de la Siguranță. Caută pe cineva. Au 

întrebat de dumneavoastră...
Ameți.
— Bine ! Vin numaidecît 1
Se întoarse spre ușă și-o luă la fugă.
Fugi în direcția sălii de operație, împingîndu-și 

umerii înainte, strîngîndu-și coatele pe lîngă piept, dar 
pe neașteptate se răzgîndi; o apucă în direcția opusă, 
spre poartă. Aici se opri. Respiră adînc și privi îm
prejur ; umbre amestecate încoace și încolo ; tropăit 
de pași ; vacarm ; sirenele urlînd în același fel ; luna 
deasupra lucioasă ca oglinda din sala de operații și 
propria lui umbră, chircită la picioare. Ridică 
brațul. își apropie ceasul de ochi. Văzu ca și mai 
înainte, distinct, acele fosforescente, dar i se păru 
c-au înțepenit. Renunță să mai înțeleagă ceva. Se 
smulse din poartă. Casele cu pereții alburii, fumegînd 
în întuneric, se clătinau și se lăsau în jos spre stradă 
și spre ei și umbre besmetice se mișcau o dată cu el 
în sus și în jos și dispăreau în întuneric. întunericul 
creștea în valuri sau scădea și se destrăma înmuiat de 
lună și sirenele se fugăreau prin aer, mieunînd pre
lung și înfiorător, dispărînd și apărînd iarăși.

„Noaptea asta... numai noaptea asta" — își spunea 
și privea umbrele bezmetice care s-agitau, umbrele 
acelea — și el o dată cu ele — prinse într-o plasă 
nevăzută — zbătîndu-se să iasă undeva la lumină, la 
liniște. Toată omenirea zbătîndu-se să iasă la liniște. 
„Liniște! Liniște! îi venea să strige. Inutil!" Știa! 
Liniștea și ordinea dispăruseră. Siguranța va afla. Nu 
era nici o ieșire.

Ba da. Mintea i se ascuți ca-n mijlocul unei operații 
complicate, cînd bisturiul șovăie înainte de-a continua 
incizia și timpul tresare suspendat în aerul încărcat cu 
iodoform. „Nenorocitule ! își strigă. Abia fuga ta poate 
să le stîrnească bănuielile !“

Era pierdut.
Se opri. Căută din ochi un adăpost. Se lipi cu spa

tele de zidul unei clădiri. Nemișcat. Cineva șoptea ceva 
cuiva și-ncerca să-1 tragă în casă sau să-1 scoată din 
casă afară. Se auzeau numai, șoaptele acelea și zgomo
tul unui trup care freca pereții. Pipăi și el zidul cu 
palmele și începu să se tîrască de-a lungul lui. Dădu 
peste niște trepte. Se-mpiedică. Se lovi la un picior. 
La același la care se lovise și la spital. Rămase lungit 
pe burtă, zîmbind, freeîndu-și cu grilă partea lovită 
și-n jur sirenele se fugăreau în același fel prin aer, 
țipete metalice, înăbușindu-se de furie, apoi dintr-o- 
dată tăcere ! Inima : „Soc întîrziat!“ Se uită la lună 
și-o văzu stingîndu-se, dispărînd. Gol. Avioanele 1 
Cîte ? Golul crescu. Crescu amenințător. Pînă acoperi 
totul. Si totul se sparse deodată în mii de țăndări. 
Treptele casei se clătinară. Cerul începu să cloco
tească. „Vin — își spuse, și se ridică în picioare. Dum
nezeule !“

Se repezi în mijlocul străzii.
Dar nu mai scăpă, nu mai era scăpare. După el 

alerga și huruitul ; venea ; creștea ; apoi scădea brusc ; 
se îndepărta ; dispărea, lăsînd loc golului înfiorător 
și tăcerii... apoi iar năpraznic, atît de puternic că i se 
părea că se despică în două.

Se poticnea, răsufla greu, cădea, se ridica, spriji- 
nindu-se în palme și alerga. Strada se clătina, luneca 
sub el, îl împingea înainte și el alerga..... Mai departe 1
Mai repede ! Nu știa încotro. Numai să scape ! Dacă 
se află... dacă nimeresc în pod și-1 găsesc acolo..." 
Toată viața se concentra acum în dezlegarea acestei 
probleme ; viața și toate gîndurile lui se concentraseră 
în dorința să știe dacă vor ajunge în pod și-1 vor afla 
acolo.

...La cîteva sute de pași în urmă ceva greu ră
bufni. Zgudui toată strada. O lumină roșie-albăstruie 
îi răni ochii. Se aruncă la pămînt. apoi sări numai
decît în picioare si strigă c-un glas stins :

— La morgă !
„Cum de nu m-am gîndit 7! Ah, dar morga-i la 

spital" — își aminti. Cu toate astea nu se putu opri. 
Se simți chiar înviorat. Ca si cum ax- fi scăpat de 
toată răspunderea. Putu să-și miște picioarele cu 
mai multă repeziciune. Acum nici nu mai trebuia 
să se chinuiască să vadă pe unde merge. Lumina 
pîlpîitoare si văroasă trecea peste arbori, printre 
crengi, curgea pînă-n capătul străzii. Acolo în fund 
apărea, ca pe-un ecran de cinematograf, cînd un 
colt dintr-o clădire cu geamuri negre, cînd turla 
rotundă și crucea neagră a bisericii.

L
-am uitat pe Gheorghe, sau nu l-am ui
tat, dar n-am să vorbesc de el pînă la 
execuție, umbră lăsată deoparte, chinuin- 
du-se și ea undeva în adîncimea acelei 
nopți de coșmar, de iad. Eram în beci, 
lîngă lucrurile mele, dar simțeam tot ce 
se întîmplă deasupra, afară, cu toate că 

nu știam că Emil vine spre mine. Nici nu mă gîn- 
deam la el atunci, să fiu sincer. Mă gîndeam la Came
lia. Un gînd poate vinovat din moment ce ea era a lui 
și el era prietenul meu cel mai bun. Dar nu-i încă 
timpul să vorbesc de mine. Mă eliberez mai ușox- 
de mine însumi, acum, vorbind de el.

„De cît timp ține asta 7 — mi-a spus că s-a în
trebat la un moment dat fugind. Nu se mai sfîrșea. 
îl înțeleg. Cu el era mai greu decît cu mine. I se 
părea că tine dintotdeauna. Venea de-atît de departe 
că amintirile lui erau pline de amenințare. Nervii 
i se încărcaseră în așa măsură cu pulberea aceea 
uscată și inflamabilă. îneît i se formase un al șa
selea simt, localizat, i se părea, undeva-n ceafă. 
Un fel de antenă sensibilă care detecta de departe 
primejdia si-o transmitea întregului organism: „A- 
tenție ! Atenție ! țipau nervii și toate simțurile lui 
răscolite. Te apropii de Paul! Atenție !“

Luase un tramvai și sărise din mers la prima sta
ție. apoi luase altul în sens opus. Făcuse trei sau 
patru stații și coborîse aproape de strada...

. îsi potoli neliniștea și păși apăsat si ferm spre 
mica piață care se forma deîndată. Acum, că ho- 
tărîse totul, n-avea de ce să mai fie neliniștit. Știa 
ce-1 așteaptă și știa ce va urma și după aceea. Dar 
asta nu avea nici o importanță. Bombardamentul 
poate să mai tină un sfert de oră sau o jumătate de 
de oră. Destul I îsi spuse. Ce va fi după aceea, n-are 
importantă. Important e să scape Paul! Paul și tipo
grafia.

Mai lucrasem. în perioada aceea, cu Neculai. Ne
culai era tipograf. Lucra sau. mai exact spus, lu
crase la o tipografie cît a funcționat tipografia, si 
tot ce făcea pentru noi era să fure litere din matrițe. 
Făcea un pachețel, un mic pachețel, ca un sandviș, 
învelit în hîrtie. si-1 strecura omului care venea să 
mi-1 aducă mie, trimis de Emil. Apoi un astfel de 
pachețel și-a greșit destinația : omul care-1 aducea 
a fost prins si bătut în beciurile Siguranței. N-a re
zistat și a vorbit. Neculai a fost arestat, bătut. Amă
nuntele le-am aflat peste o lună, cînd a ieșit din 
spital, cînd călăii care-1 torturaseră nici nu mai 
existau (unul sinucis, altul împușcat, comisarul șef 
care avea să-1 ancheteze și pe Emil — împușcat și 
ars. iar toată colecția lui de dosare prefăcută-n 
scrum). N-a recunoscut nimic. N-a recunoscut. S-a 
ținut tare. L-au bătut pînă la leșin. Au turnat apă 
peste el si l-au pisat în picioare. Cînd au văzut că 
nu le reușește nici asta, l-au înțepenit de un perete 
cu mîinile si picioarele în belciuge și i-au îndreptat 
furtunul cu apă pe gît. A început agonia. Puteau 
să-1 omoare dacă nu intervenea comisarul. îi adusese 
într-un asemenea hal de furie turbată pentru că-și în
chipuiau că el știe totul.

Emil mi-a povestit cum arăta cînd l-a văzut la 
spital. Pe urmă am aflat și cum a izbutit să eva
deze. Dar asta, altă dată...

Eram în beci. „în tipografiei cînd,: am auzit șem- / 
naiul lui. Emil. Mi-a sărit inima: de emoție. Nu mă.' ■ 
gîndeam la el, am mai spus, mă gîndeam la Came
lia, mi-erau gîndurile pline de Camelia și cînd l-am 
auzit am încetat lucrul.

Cunoștea bine fiecare treaptă ■ spre subsol, pereții 
leproși, mucezi, întunecați, mirosul dulceag și bolnav, 
care-ti amețea plămînii. Lucram la lumina gălbuie 
a unui bec, cu geamurile oblonite. Munca mea 
se producea în tăcere, tulburată doar de foșnetul 
foilor albe si de clămpănitul sec. la intervale, al 
mașinii. Manifestele erau împărțite în zori.

Emil se opri la ușă si bătu de trei ori. rar. după 
consemn.

— Emil! Ce-i cu tine 7 S-a-ntîmplat ceva 7
— Trebuie să strîngi totul și să dispari.
Mi-a spus ce s-a-ntîmplat.
— Si Neculai 7
— Vom vedea mai tîrziu.
îmi . urmăream mîinile. Mîinile acelea subțiri și 

slabe, de intelectual cu care gesticulasem în timpul 
pledoariei la procesul de la București si la Craiova 
si la atîtea alte procese pînă la război. Cu degetele 
îmbîcsite de plumb, am făcut o mișcare pripită si 
m-am oprit uluit, văzînd că degetele îmi tremură.

— Pregăteste-te. Orice s-ar întîmpla. tipografia 
trebuie salvată I Cum facem 7

— Ne descurcăm noi. N-ai adus nici o codiță după 
tine 7

— Cred că nu. Nu-s sigur. M-am uitat bine.
— S-ar putea să te fi lăsat să intri nestingherit, 

ca să te prindă la ieșire. Pe tine sau pe mine.
— S-ar putea ! Cum facem 7
— Uite...
$i-n timpul acesta îmi și făceam planul în minte. 

M-am aplecat pînă am atins podeaua. Am apucat un 
capac si l-am ridicat. Dedesubt se căsca o gaură 
neagră. Am îngenunchiat pe podea, m-am ghebosit 
și-am tras afară două geamantane.

— Trebuie să-i înșelăm.
— Cum 7
Am adunat casetele cu litere, plăcile de plumb 

și le-am băgat într-un geamantan. In celălalt am 
adunat de pe masă niște scule, o cheie franceză, tot 
felul de șurubelnițe, o haină veche făcută sul...

— înțelegi 7
— Nu prea, mărturisi Emil.
— Unul din noi iese primul cu valiza goală. Dacă 

e ceva... cade în mina agenților... (Vorbeam greu, 
cu-o neliniște abia ascunsă). Celălalt, în timpul ăsta... 
înțelegi 7

— Da. De acord. — spuse Emil și apucă minerul 
valizei goale.

. — Nu ! — l-am oprit. Cu tine au răfuieli mai multe 
și mai vechi._ Nu uita că ai o condamnare de două
zeci de ani în spate si o evadare care se mai plă
tește încă cu douăzeci...

— Ba da ! se-mpotrivi Emil. Tu și tipografia sîntețî 
una. Sînt superiorul tău. eu hotărăsc.

— Lasă-te de prostii, l-am spus.
Am ajuns aproape să ne certăm și să ne amenin

țăm. timpul trecea și pericolul era mai mare dacă 
făceau chiar atunci descinderea (și era posibil, orice 
era posibil in lumea în care imposibilul era întot
deauna posibil) și ne prindeau în mod idiot pe amîn- 
doi acolo, cu cele două valize mari, dintre care 
una... Pe urmă șansele erau egale, putea să „cadă" 
el. cum puteam foarte bine să cad eu. întîmplarea-și 
putea arunca sortii deopotrivă asupra unuia sau 
celuilalt și, ceea ce ar fi fost de-a dreptul sinistru, 
ni se putea înfunda la amîndoi. îneît. firește, pînă 
în cele din urmă, și nu dintr-un calcul meschin, 
egoist, a trebuit să cedez. A ieșit înaintea mea cu 
valiza „mască", am numărat pînă la o sută și-am 
ieșit si eu în p]in bombardament... Sau nu. Se 
terminase bombardamentul. Se auzea numai canonada 
frontului... Sau si una si alta, dar îndepărtat, avioa
nele își lansau încărcătura lor sinistră deasupra 
gării. în fine, strada „noastră" era liniștită... mă 
rog e un fel de-a spune, cum tot un fel de-a spune 
e ce mi-a trecut atunci prin cap — „N-am spus 
eu “ — c-un fel de uluire îneîntată. parcă adeveri
rea acelei banale previziuni din „subteran", din 
„pivniță", din ascunzătoare — mi-ar fi conferit cine 
știe ce merit, fiind în fond. în realitatea de-atunci. 
un simplu calcul de prevedere si atîta tot.

In sfîrsit, ca să scurtez, l-am văzut pe Emil cu 
valiza dînd coltul și din umbra zidului, dintr-un 
gang sau o nișă, apărînd un individ care-i bara 
drumul si-i proiectă o lanternă în față.

— Hei. dumneata, ia stai puțin — i-am auzit șl 
vocea. Ce ai în valiză 7

— Ce te privește ! l-am auzit pe Emil. ■
— în timpul alarmei se cam fură. Actele ! — l-am 

auzit pe celălalt — și Emil a încercat să fugă, să 
facă ceva, să lase valiza și să fugă pentru că n-am 
mai urmărit scena. Am traversat, dintr-un salt 
gîfîit drumul, m-am strecurat printr-o spărtură de 
la gard, spărtură pe care o „studiasem" dinainte 
si-am reușit să dispar.
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11 urmăresc de mult. 
Lecturile adolescenței 
mi-au furnizat piste de 
identificare, prezentîn- 
du-mi-1 impetuos și brav 
în duel cu taurul sălbatic, 
meșter iscusit în mînuirea 
lasso-ului, a cuțitului în
covoiat ca o lance, amator 
de dansuri focoase, de via
ță fără opreliști. Și mai 
ales nedespărțit de cal. 
Căci gaucho e de neconce
put fără „jumătatea" sa 
patrupedă. Nu degeaba a 
fost botezat „centaurul 
pampei". Iată-mă gonind 
spre o întîlnire în carne 
și oase cu acest personaj 
faimos. Spre pampa, deci...

Rio do Peixe — notă 
cristalină și sonoră a pei
sajului — coboară ștrangu
lat, contorsionîndu-se după 
firul văii pietroase. încă 
o repriză de drum și în
cepe să apară, în fine, pri
veliștea pampei. Cîmpie a- 
coperită de o paletă de to
nalități ale verdelui, de 
la nuanța crudă a ierbii 
tinere, la cea întunecată 
a coroanelor solitare ale 
arborelui Umbu. Turme 
de oi șl cirezi de vite se 
proiectează pe fondul ver
de ca niște pete albe și ro- 
șietice. Mai de aproape în
cep să disting și cîțiva că
lăreți împrăștiați în jurul 
unei cirezi. Pentru moment 
mă încearcă emoția desco
peririi „in loco" a cavale
rului din lecturi. Același 
parcă e scenariul, același 
profilul călărețului, 
rie cu borul ridicat în față 
și prinsă pe sub bărbie cu 
o curelușă pentru a nu fi 
smulsă de vînt. Pantaloni 
largi, o specie de șalvari 
(„bombacha") băgați în ciz
me. Mantaua fără mîneci 
— „poncho" — baticul roșu 
legat la gît și, mai presus 
de toate, acea identificare 
cu calul, care parcă ghi
cește intenția stăpînului. 
Privind mai de aproape, 
constați însă că scurgerea 
timpului a introdus modi
ficări pe aceste locuri, a- 
fectînd ambianța în care 
gaucho s-a înconjurat de 
aureola sa eroică.

Pampa era locuită de 
indieni băștinași. Cîteva 
misiuni de iezuiți (avan
gardă a colonizării) de
dicate creștinării triburilor 
indiene au adus pentru pri
ma oară aici calul, care 
s-a reprodus rapid în vas
tele spații acoperite de iar
bă grasă, dar totodată 
și sălbăticit. Pe atunci, 
țiunea de proprietate 
încă destul de fluidă, 
tele și oamenii trăind 
condițiile unui nomadism 
perpetuu. în acea perioa
dă s-a născut gaucho ca 
tip caracteristic. Amorul 
pentru spațiu, seducția 
față de aventură îi sînt 
trăsături proprii, ca și re
zistența fizică. Pe la în
ceputul secolului al 19-lea 
încep să se împuțineze caii 
sălbatici, ca apoi să dis
pară de tot. Au fost cu 
toții capturați de gaucho 
și încorporați în „estancias". 
O dată cu asta, echipele de 
captură se transformă în
tr-un clan războinic. Sînt 
oameni dîrji, care în frun
te cu cîte un „Caudilho" 
vor apăra frontiera încă 
mobilă a țării. Garibaldi 
(căsătorit cu gaucha Anita) 
a luptat alături de ei și 
le-a adus un suprem elo
giu spunînd odată : „Da- 
ți-ml cavaleria gauchos-ilor 
și voi cuceri lumea". Nu
mele celebrului „condotier- 
re“ e purtat azi de un mu
nicipiu și de diverse locali
tăți.

te pe „gauchos" treziți, 
stînd în cerc pe laviți de 
seîndură și treeîndu-și din 
mînă în mînă ulciorul cu 
„chimarao" (infuzie de iar
bă mate). în mijloc, căr
bunii din „churasqueira" (o 
specie de grătar) sfîrîie. Pe 
rînd, fiecare taie cu cutitul 
cîte o felie de carne, o 
mestecă îndelung, beau 
cîte un gît de chimarao 
și discută de toate. Cînd 
administratorul Mauricio 
mă recomandă re
porter, a venit vadă
pampa"), sînt poftit ime
diat la micul dejun gau
chesc ale cărui componente, 
după cum am văzut, s-au 
repetat și Ia prînz și seara.

Șalvari din mătase viu co
lorată, pinteni de argint la 
cizme, chimir înflorat și 
bătut în tinte strălucitoare, 
sombrero de fetru, teaca 
lucrată meșteșugit pentru 
cuțitul lung și încovoiat de 
la cingătoare etc. Pe o arie 
împrejmuită, un fel de sta
dion, se succed secvențe 
ale vieții gauchești : probe 
de viteză pentru călăreți, 
de obstacole, de aruncare 
a lasso-ului și a amintite
lor boleadeiras, 
nare a cailor 
Mai ales ultima 
zește un interes _ _____
nar. Tn Rio Grande Do Sul 
există o așa-numită miș
care tradiționalistă, care își

de domi- 
neînvătați. 
probă tre- 
extraordi-

cere mînă de lucru califi
cată, apar noi îndeletniciri 
de care gaucho înainte 
nu-și închipuia că pot să 
existe. Ca urmare, multe 
din simbolurile care altă
dată îl defineau sub un as
pect sau altul ca tip carac
teristic dispar.

Acum un deceniu și ju
mătate, statul Rio Grande 
Do Sul aproviziona cu car
ne de vită 80 la sută din 
piețele interne brazilie
ne, azi acoperă numai 
30 la sută, îndeosebi ca 
urmare a avansului sta
telor Minas Gerais și Sao 
Paolo. Dar continuă să aibă 
șeptelul de cea mai bună 
calitate din întreaga țară.

I

Pălă-

s-a 
no- 
era 
vi- 
în

*
Fac cîteva popasuri la 

„estancias" în zona centrală 
a statului, apoi curiozitatea 
mă mînă pînă spre frontiera 
cu Uruguayul, în munici
piul Bage, la mare distan
ță de centrele urbane, E 
ora cinci dimineața. în șo
pronul estanciei „Coxilao" 
lumina zilei îi găseș

Ultima aventură
a cavalerului gaucho:
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Altădată șopronul era lo
cuința sclavilor, cînd marii 
proprietari din pampa uti
lizau și negri aduși din 
Bahia și din alte părți. 
Multe din ustensilele pre
zente încă la fermă au 
fost confecționate de robi. 
Acum șopronul e locuința 
lucrătorilor fermei.

încă înainte de răsăritul 
soarelui, în șopron se sta
bilește planul de lucru al 
zilei. Mauricio, mîna dreap
tă a proprietarului, împarte 
dispoziții peonilor. Nu mai 
e vorba de prins tauri sălba
tici, ci de treburi prozaice : 
transportul de nutreț con
centrat pentru mînjii de un 
an care peste cîteva luni 
vor fi antrenați pentru a- 
lergări și vînduți ; prepa
rarea unor parcele desti
nate însămînțării. cu iarbă 
dintr-un soi foarte produc
tiv ; selecționarea vitelor 
etc. Noul și vechiul sînt a- 
lături: guampa lucrată din 
corn de vită, utilizată ca 
vas de apă — lîngă un ra- 
diotranzistor. Afară, lîngă 
șareta tradițională — 
„jeep-ul" stăpînului. Dar 
prea puține s-au schimbat 
în viața și munca grea a 
lucrătorilor agricoli care 
trudesc pentru a spori avu
tul moșierilor.

Privesc în jur. Pămîntul 
moșiei e parcelat în loturi 
de cîteva hectare destinate 
anumitor grupe de animale, 
selecționate după specii, 
rase, grupuri de vîrstă etc. 
Administratorul mă infor
mează că cea mai bună 
afacere a stăpînului sînt 
caii de curse. Cererea e 
mare și prețurile sînt bune.

In localitatea Vacaria a- 
slst la un tradițional festi
val gauchesc, care reunește 
periodic lume venită din 
cîteva municipii vecine. Un 
amestec de competiție hipi- 

• că, de spectacol de dans și 
cîntec, dar și prilej de cu
noaștere și comuniune între 
oameni dispersați pe o arie 
vastă. La un asemenea e- 
veniment, gaucho apare în 
toată strălucirea lui vesti
mentară, alterată în zilele 
obișnuite de pătrunderea 
modei orășenești. Rămîn 
cu impresia că azi imagi
nea cunoscută și populari
zată a unui gaucho^ se_ eta
lează numai de sărbători.

propune să conserve speci
ficul regional, îndeosebi co
moara folclorului. Funcțio
nează în acest scop un in
stitut creat de autoritățile 
statului, la Porto Alegre, 
care coordonează activita
tea a 200 de centre de tra
diții gauchești. Ele organi
zează periodic concursuri 
de dansuri și cîntece popu
lare, expoziții de costume, 
de obiecte de artizanat și 
altele. Preocuparea aceasta 
e prezentă, de asemenea, în 
Argentina și Uruguay. In 
1958 s-a concretizat o în
cercare de a internaționali
za mișcarea tradiționalistă 
prin realizarea la Montevi
deo a primului congres in
ternațional de tradiționa
lism gauchesc, reunind re
prezentanți din Argentina, 
Uruguay și Brazilia.

Concentrarea populației 
In centrele urbane, pă
trunderea tehnicii în locuri 
altădată izolate ale pam- 
pei, impun însă irever
sibile schimbări. Creșterea 
vitelor și oilor se face în 
măsură tot mai mare după 
ultimele prescripții ale zoo
tehniei moderne, industria

Industria, aflată în ultimii, 
ani într-un real proces de 
expansiune, dar depinzînd 
încă în proporție de 70 la 
sută de produsele agrare, 
nu reușește să absoarbă de- 
cît cîte 40 000 de persoane 
devenite „disponibile" ca 
urmare a mecanizării în a- 
gricultură și creșterea vi
telor. Dar numărul disponi
bililor e de 100 000 pe an. 
Surplusul — fie că șomea
ză, fie că emigrează spre 
alte regiuni. Statul mai de
ține supremația absolută la 
două culturi : grîul și vița 
de vie. Ultima ocupă 40 000 
hectare și se datorește în' 
mare parte familiilor de 
emigranți italieni. Pentru 
cele 300 000 tone de stru
guri produse anual, piața 
internă e restrînsă, iar pe 
cea externă Brazilia încă 
nu și-a cîștîgat deloc po
ziții, ceea ce face ca ra
mura viticulturii să se afle 
în criză de supraproducție. 
Aici, în’sud, deși într-o mă
sură mai mică decît în alte 
state braziliene, proprieta
tea agrară e marcată de 
prezența latifundiilor. Nu
mai proprietățile de peste

500 hectare (1,8 la sută din 
numărul total) ocupă 48 la 
sută din suprafața agricolă, 
dar numai 12,7 la sută din 
cea cultivată, de unde se 
vede un dublu aspect al 
esenței retrograde a lati
fundiilor. Există patru 
proprietăți cu peste 100 000 
hectare fiecare, după ulti
mele statistici. în schimb, 
211 009 proprietăți sînt 
considerate „minifundii", 
adică insuficiente pentru o 
familie. Organismul agrar 
suferă concomitent de două 
maladii — latifundiul și 
minlfundiul. Distorsiunile 
economico-sociale rezulta
te de aici au fost recunos
cute oficial prin decretul 
președintelui republicii care 
acordă prioritate statului 
Rio Grande Do Sul în ce 
privește aplicarea prevede
rilor proiectului de reformă 
agrară. Sînt stabilite de a- 
cum cîteva arii priori
tare destinate exproprierii, 
alese după criteriul tensiu
nilor sociale provocate, dar 
operația întîrzie din pricina 
rezistenței latifundiarilor. 
Un exemplu elocvent îl o- 
feră municipiul Camaqua, 
unde se prevăzuse expro
prierea a 41 900 hectare, 
urmînd ca aria respectivă 
să fie împărțită în loturi 
egale unui număr de 1245 
familii de agricultori pen
tru a fi lucrată într-un fel 
de regim de cooperativă, cu 
acces la credite guverna
mentale. Pînă acum, decre
tul de expropriere nu s-a 
semnat. Cei 30 de latifun
diari „mijlocii" ce ar urma 
să fie afectați și-au acțio
nat resorturile de presiuni, 
ajungînd să califice — prin 
intermediul unui exponent 
al lor în adunarea legisla
tivă — drept „subversiv" 
pe președintele Institutului 
de reformă agrară. Acțiu
nea preconizată în munici
piul Camaqua, în cazul 
concretizării, nu ar rezolva 
problema decît pe o arie 
mică. Totuși, văzînd în 
asta un exemplu molipsitor, 
marii proprietari se opun 
cu toate mijloacele. Corec
tarea anomaliilor în distri
buirea proprietății agrare 
îl privește îndeaproape pe 
gaucho, eternul adorator al 
libertății, prins azi în 
mreaja relațiilor inechita
bile. Nu mai poate fi vorba, 
e clar, de o reeditare a fi
gurii sale de legendă în 
era fermelor-uzină. însă el 
aspiră la îmbunătățirea 
condiției sale sociale și asta 
nu poate surveni în con
textul actualelor relații so
ciale din pampa.

Ca personaj de Isprăvi e- 
roice „centaurul pampei" e 
o splendidă decadență. El 
devine din ce în ce mai 
mult o figură „mitologică" 
peste care se așterne im
placabil colbul istoriei.

Vasil. OROS

Proba de dominare a unui cal neînvâfat la Vacario (Rio Grande do Sul)

TEZAURUL LUI ROMMEL?

DE PRETUTINDENI
PARIS. — Jean Napoleon de Peretti, 

agent imobiliar din Corsica și amator de 
vînat submarin, a trăit zilele acestea o 
aventură extraordinară. Totul a plecat de 
la urmărirea unui pește pe fundul mării. 
La 15 metri adîncime el s-a găsit în fața 
unui fel de tunel submarin ce se deschidea 
în peretele unei stînci. A pătruns încet cu 
o lanternă reflector. După cîțiva metri ta
vanul dădea într-o grotă. „Am crezut că 
am halucinații. Mai multe lăzi plumbuite 
unele peste altele. M-am gîndit pe loc la 
tezaurul lui Rommel"...

Grota se afla aproape de Porțo-Vecchio, 
pe coasta de est a insulei Corsica. „După 
ce am ieșit la suprafață — povestește Pe
retti — am plonjat din nou. Nu era o ha
lucinație. Am numărat 28 de lăzi într-o 
plasă de oțel fixată în st-încă. Grele de nu 
le puteam urni măcar un milimetru...

Tezaurul lui Rommel ? Se vorbește de 
peste două decenii de această fabuloasă 
comoară. Două tone de aur. platină și pie
tre prețioase. O parte din prada de război 
a Wehrmacht-ului, pe care Rommel, șeful 
lui Afrikakorps, ar fi fost însărcinat de 
Hitler să o pună la adăpost. Probabil, în 
așteptarea unor zile mai bune... Un tezaur 
prețuind uriașa sumă de un miliard de 
franci noi !

Primul care a vorbit despre tezaurul cu 
pricina a fost un scafandru ceh. Peter 
Flaig, înrolat cu forța în marina hltleristă. 
El era singurul supraviețuitor din cei zece 
oameni însărcinați să scufunde în septem
brie 1943 misterioasa comoară. Dar ceilalți 
aveau să fie executați mai tîrziu. Flaig

s-a întors după război în Corsica. Dar nu 
mai regăsea locul... In 1952 Flaig avea să 
dispară fără urme. Nouă ani mai tîrziu o 
altă moarte misterioasă se semnala în 
Corsica. Unii spun că era tot în legătură 
cu tezaurul. Mai multe expediții au fost 
organizate de atunci. In 1962—63 un număr 
de misterioase vedete sub pavilion brita
nic. echipate cu instrumente electronice 
dintre cele mai moderne, cercetau noap
tea coasta orientală a Corsicii, pentru a 
găsi tezaurul scufundat de naziștii care 
vroiau să se refugieze în Italia, la sfîrșitul 
dezastruoasei lor campanii în Africa. De 
atunci multi au dat mereu tîrcoale locului 
cu pricina.

Să fi descoperit oare Perettl tezaurul luî 
Rommel, despre care mulți corsicanl con
tinuă să păstreze tăcere ? Dacă este așa, 
va fi fără îndoială o descoperire impor
tantă, iar el ar putea avea dreptul la nu 
mai puțin de jumătate din valoarea lui. 
Ar fi o frumoasă partidă pentru o simplă 
vînătoare submarină.

Dar a existat într-adevăr acest tezaur ? 
Oare misterioasele lăzi plumbuite conțin 
ele fabuloasa comoară ? Sau deșeuri radio
active. cum se tem acum unii ? Ori arme 
din timpul războiului depuse de un sub
marin pentru luptătorii din rezistență cor- 
sicani ? Poate chiar lucruri de contra
bandă... Acest mister ar putea fi elucidat 
în curînd. Se așteaptă în zilele următoare 
ca vedete ale marinei naționale, echipate 
cu plonjori. să înceapă cercetările. Pînă 
atunci, vînătorii de comori din diverse 
puncte ale globului își pregătesc valiza 
pentru Corsica.

COMETELE LOT JUPITER
In decembrie anul trecut, unii astronomi au avut 

prilejul să asiste „pe viu“ la nașterea unei comete. 
Evenimentul s-a petrecut in urma unei puternice 
erupții vulcanice pe Titan, un satelit al planetei 
Jupiter. In timpul erupției, o trîmbă uriașă de lavă, 
aburi și gaze, învingind slaba forță de atracție a 
satelitului, a pornit la drum, inscriindu-se în cele 
din urmă pe o orbită solară. Orbita noii comete 
se întretaie uneori cu cea a altora, aflate în număr 
mare în spațiul sistemului nostru solar. Numai 
sateliții planetei Jupiter au „lansat" anul trecut în 
Cosmos trei comete...

NIMBUL DE... APA \
Ideea aparține unul pompier din Kushiro (Japo

nia). Pentru a-$i păstra „singele rece" *1 în dogoa
rea focului, el a inventat o caschetă a cărei mar
gine a prevăzut-o cu o țeavă perforată prin care 
apa se împrăștie In raze.

Nostalgia idealului
Atunci cînd Camus a vizitat prima 

oară New York-ul, în 1946. mărturi
sea că după multe peregrinări prin 
oraș ajunsese la concluzia că n-a în
țeles nimic. E drept că acest senti
ment te încearcă pe măsură ce vrei 
să cunoști mai bine orașul. Te uimesc 
mai cu seamă străzile centrale din 
Manhatann, cartierele comerciale cu 
fluxul și refluxul continuu al pieto
nilor, cu puhoiul de mașini, graba ne
ostoită a oamenilor (practic pe aces
te străzi puțini sînt cei care se 
plimbă), contrastele atît de pregnante 
de la îmbrăcăminte pînă la expresia 
trecătorului, toate îti creează în pri
mele zile o stare de nedumerire.

Pe Camus îl impresiona în special 
noaptea new-yorkeză pe care o ase
măna cu un rug. El începe să pulse
ze incandescent, de cum se înserează 
cînd se aprind luminile zecilor ‘de 
etaje ale zgîrie-norilor. Iar la cinci 
sau cinci și jumătate, miile și 
zecile de mii de salariați ce lu
crează pe avenidele a cincea, a 
șasea și a șaptea, părăsesc birourile 
și încep o goană frenetică după cel 
mai apropiat mijloc de locomoție 
care-i poate duce acasă. Gurile de 
metrou înghit sute de oameni în fie
care minut, autobuzele se încarcă 
instantaneu, taxiurile opresc brusc 
producînd o adevărată teroare auto
mobilelor din spatele lor. Ai impre
sia că locuitorii uită să-și mai pri
vească orașul în dorința de-a ajunge 
cît mai devreme acasă (distanțele sînt 
imense) sau de a face tîrguielile pen
tru seara și a doua zi.

De ce am făcut această digresiu
ne ? Pentru a lămuri puțin sentimen
tul de singurătate care te cuprinde 
în mijlocul acestei animații neobiș
nuite. Dar, pierdut pe străzile ora
șului, căutam să descrîfrez o între
bare care mă preocupa dinainte. 
Cînd am plecat spre S.U.A., presa 
occidentală tocmai publicase unul din 
cele mai răsunătoare articole din ul
timii ani, datorat istoricului Arnold 
Toynbee. După o lipsă de cîțiva ani 
din America, Toynbee, revenit pen
tru un turneu de conferințe în uni
versități, a avut revelația unei 
schimbări structurale în ce privește 
mentalitatea tineretului.

Aveam să întîlnesc mulți din acești 
tineri la Washington și New York, 
la universitățile și colegiile din Los 
Angeles, San Francisco, Chicago sau 
Minneapolis, să stau cu ei de vorbă, 
să-i văd învățînd sau lucrînd, să-l 
cunosc In familie, să aflu părerile 
lor, ale profesorilor și părinților. 
Fără îndoială, tineretul american nu 
reprezintă o masă omogenă : de la 
protestul Ineficient și haotic al miș
cării hippy pînă la chibzuință 
unor atudențl, muncitori, actori, in
telectuali, oameni care caută să 
pătrundă dincolo de aparențe și 
vor să afle cauzalitatea adîncă 
a fenomenelor sociale — reacția lor 
în fața vieții e extrem de diferită. De 
la căutarea adevărului în file 
de carte pînă la violenta ce a cu
prins recent pînă și cea mai conser
vatoare și tradiționalistă universita
te — Harvard — o infinitate de 
nuanțe se manifestă în gîndirea, ac
țiunea, viața cotidiană a tineretului 
american. Cei mal mulți tineri încep 
să se întrebe, să caute, să fie preo
cupați nu numai de asigurarea exis
tenței, de a ocupa un loc cît mai co
mod și cît mai remuneratoriu în 
viață, dar și de rostul și sensul aces
tei vieți.

Interlocutorii noștri, oameni tineri, 
de diferite profesii, ne explicau situa
ția specifică a Americii ca fiind aceea 
a unui stat alcătuit dintr-un con
glomerat de oameni veniți din 
diferite părți ale lumii, ceea ce 
naște un anumit dinamism, prilejuieș
te o efervescență a ideilor și o cău
tare perpetuă a unor soluții. I-am 
întrebat de unde provine totuși sen
timentul de nemulțumire sau de ne
liniște care îi încearcă pe mulți ame
ricani. Din imobilitatea structurii so
ciale — a fost răspunsul. Am avut 
patru războaie — ne spuneau — 
(două mondiale, apoi Coreea șl Viet
namul) și de fiecare dată, tineretul a 
așteptat ca suferințele îndurate, jert
fele omenești să ducă la o altă con
cepție asupra vieții. Or. tineretul 
Americii de astăzi are sentimentul

Nu-i mai puțin adevărat că. a- 
deseori, se 
angoasă, de 
ping pe unii 
ideal sau un 
extreme. Fie 
(am mai avut prilejul să vorbesc 
aici despre fenomenul hippy), fio 
prin atitudini disperate. Sînt mul-. 
te cazurile de sinucidere, de ne
vroze. drogurile fac si ele din ca 
în ce mai mult ravagii. Un pro
fesor de istorie îmi vorbea despre 
sinucideri inexplicabile : la douăzeci 
și patru de ani, fiica președintelui 
unei mari societăți de reclamă s-a 
sinucis fără vreun motiv plauzibil! 
în mașina unui cunoscut al lor. po
litia descoperise în ziua respectivă 
o cantitate de droguri !

Dar ni s-au mai dat și 
plicatii legate de situația 
americane. în imensitatea 
rase ca Los Angeles, care 
100 de kilometri diametru, 
este singurul loc în care 
pot afla echilibrul si liniștea su
fletească. Orarul de lucru încărcat, 
care absoarbe practic aproape toată 
ziua, faptul că multe meserii pre
supun pentru bărbați numeroase de
plasări. distantele mari între birou 
și casă. greutățile de circulație, 
eficacitatea si promptitudinea ne
cesare în fiecare profesie ce soli
cită la maximum energia indivi
dului — toate acestea îl fac pe a- 
merican să considere familia drept 
o adevărată oază. Am întîlnit. nu o 
dată, intelectuali cu mai multi co
pii. oameni echilibrați, de o maro 
distincție, care își făcuseră din fa
milie si din creșterea copiilor un 
ideal și un scop. Dar familia ame
ricană cera fiecăruia din membrii 
ei să-și dovedească utilitatea, 
întreținerea unui student la ma
rile universități nu-i deloc o 
problemă simplă pentru o familie 
mai numeroasă. Si atunci, cei mai 
multi studenti americani muncesc. 
In primul rînd în cadrul univer
sităților : serviciul la bibliotecile, 
cantinele, librăriile acestor institu
ții sînt asigurate de studenti care, 
in felul acesta, proportional cu nu
mărul orelor prestate, pot să-si a- 
copere cheltuielile de hrană sau de 
locuință. Chiar si cei din familii 
mai înstărite lucrează în timpul a- 
nului pentru călătorii în vacantă. 
Nu-i o rușine să spui că muncești 
(chiar la cantina colegiului unde în
veți. prepari, servești sau. ștergi 
masa) și nu o dată părinții ne vor
beau cu mîndrie despre copiii lor. 
explicîndu-ne că, de exemplu, fiica, 
studentă la filozofie, lucrează zil
nic la restaurantul facultății. P’ă- 
tindu-și astfel masa. Studenții ți / 
ne însoțeau în institutele lor în
deplineau acest oficiu numai pînă ia 
o anumită oră. după care intrau 
la slujba unde erau angajat!. Apoi 
alt coleg îi lua locul. Fără îndo
ială. foarte multi factori intervin 
aici : de la necesitate pînă la spi
ritul de independentă fată de fa
milie. Dar în .cele mal multe fami
lii am observat tendința de a nu 
ocoli greutățile vieții, de a nu cres
te copilul sub un clopot de sticlă, 
de a cunoaște încă înainte de a 
sta pe propriile picioare prețul mun
cii si al banului.

Tinerii americani simt nevoia ea« 
___  „____ __  ______ maraderiei. Cei pe care i-am întîl- 

la o anume stare materială, care, așa “Țătat îndatoritori cu noi.
cum spunea Robert Kennedy, au tot 
ce le trebuie minus esențialul^ nu 
mai sînt mulțumiți de „idealul so
cietății de consum.

Mă aflam pe una din terasele 
noii clădiri a Universității Berkeley 
din San Francisco împreună cu Pro- 
fescfrul și criticul Traviytlogard. Pri
veam forfota de studenti. mii de 
tineri adunați în grupuri, unii îm
părțind broșuri politice, alții citind 
ziare. „Sînt mai informați ca altă
dată". remarca profesorul Bogard. 
Poate nu toți sînt atît de maturi, 
dar dorința de a sti este evidentă 
nu numai în cadrul specialității lor. 
ci se manifestă în interesul fată de 
evenimentele sociale, politice care, 
în fond, le hotărăsc soarta. Or. așa 
cum mi-am dat seama, această ne
voie de a se informa, ca de altfel 
și creșterea conștiinței lor civice 
s-au accentuat sensibil după izbuc
nirea războiului din Vietnam. Se 
spune uneori că în imensitatea New- 
York-ului ecourile războiului se 
pierd. Asa am crezut si eu în pri
ma seară cînd de la aeroportul La- 
guardia am străbătut marile artere. 
Pe Broadway, la ora opt și jumă
tate, mii și mii de oameni se în
dreptau spre intrările teatrelor fee
ric luminate. Am poposit în pala
tul imens al 
tre sute de 
coborau cu 
turi. Și în 
început si6 fără sfîrsit parcă. în a- 
ceastă goană protejată de lumină
ția somptuoasă și eu am bănuit în 
primele ceasuri că ecoul războiului 
din Vietnam nu răzbate pînă aici. Dar 
după primele contacte cu oamenii, 
mi-am dat seama că războiul con
stituie pentru ei o serioasă îngri
jorare. O funcționară a unei so
cietăți culturale spunea în birou : 
„Ah. războiul! Oriunde mă duc. în 
toate familiile, nu se vorbește decît 
despre război". La Universitatea Ca
lifornia din Los Angeles. în ziua 
sosirii noastre, doi studenti îsî ar- 
seseră livretele militare. Ni s-a re
latat că studenții nu lasă să pă
trundă în facultăți emisarii fabri
cilor ce furnizează materiale pen
tru războiul din Vietnam. în cău
tare de viitori specialiști. Rezisten
ta tineretului american în fața 
războiului cunoaște forme din ce în 
ce mai active. în colegii si univer
sități . sînt invitat! oameni politici 
— ziariști, comentatori de la te
leviziune. directori ai marilor a- 
genții de presă — cărora li se cere 
să răspundă întrebărilor ce-i pre
ocupă. Așa cum s-a arătat nu numai 
o dată în articole publicate în presă 
și. cum m-am convins la fața locu
lui. multi tineri sînt interesați de fi
lozofia marxistă, manifestă opțiuni 
deschise pentru curentele de idei 
progresiste și resping — uneori vio
lent — pe purtătorii de cuvînt ai ten
dințelor retrograde.

că societatea n-a evoluat în esență, 
că „idealul" ei nu a cunoscut o trans
formare radicală, că problemele so
ciale nu s-au rezolvat.

De ce se resimte totuși acum mai 
mult ca oricînd această carență a 
structurii sociale ?

— Deoarece — ne-a răspuns o stu
dentă de la Colegiul Occidental din 
Los Angeles — idealul de viață al ti
nerei generații de astăzi nu mai co
respunde cu cel al părinților noștri. 
„Societatea de consum" începe să nu 
mai fie pentru omul tînăr al Ameri
cii un mediu suficient pentru aspi
rațiile lui. Părinții și bunicii lor au 
avut ca scop suprem al existenței 
satisfacerea unor necesități de ordin 
material. Aceste bunuri le-au obținut 
cu mai mici sau mai mari sacrificii. 
Idealul lor de a poseda cît mai mult 
a devenit acut o dată cu apariția au
tomobilului, televizorului, a obiecte
lor electrice de uz casnic. Procurate 
cu ușurință și schimbate des o dată 
cu noua marcă, noul tip lansat pe 
piață și, mai ales, procurate în rate 
ce trebuie plătite adeseori toată via
ța. mulți au fost împinși în această 
cursă neînfrînată, grăbită de dorin
ța de a avea tot ce are și vecinul. 
In America se dezvoltă în ultimele

întîlnesc și stări da 
neliniște, care îi îm- 

care nu-și pot afla un 
echilibru către reacții 

prin fuga din societate

alte ex- 
familiel 

unor o- 
numără 
căminul 
oamenii

însemnări

despre tineretul

Americii de azi

de Valeriu RAPEANU

decenii o nouă formă de bovarism le
gată de numărul, calitatea, gradul de 
automatizare al aparatelor electri
ce sau caii putere ai automobilului, 
— însemne ale reușitei în viață, ale 
locului pe care-1 ocupi în ierarhia 
socială, ale posibilităților materiale 
de care dispui. E drept că cele mai 
multe din aceste aparate înseamnă 
o ușurare a muncii în gospodărie, o 
reală economie de timp. Dar de mul
te ori ele devin și un scop în sine. 
Se simte tot mai mult presiunea unei 
rețele publicitare, într-adevăr efi
cientă, ce reușește să te convingă cel 
puțin să încerci produsul respectiv și 
apoi să—1 achiziționezi cu orice sa
crificiu. Astfel automatizarea excesi
vă a vieții, înmulțirea la infinit a 
produselor care-ți înlesnesc _ viața, 
dorința de a le avea cu orice preț 
s-a transformat cu timpul în rever
sul ei. Omul a devenit sclavul obiec
telor, ele îl domină, îi dictează dru
mul în viață, îi oferă baremul reuși
tei sau nereușitei, îi dă sentimentul 
mulțumirii sau nemulțumirii.

Tineretul american începe să pună 
tot mai mult sub semnul întrebării 
un asemenea mod de a concepe exis
tența. Chiar și fiii celor ce-au ajuns

amabili, sinceri, căutînd să ne a- 
rate cit mai mult. Nu sînt aro
ganți si vorbindu-le despre tara si 
cultura noastră ne-au ascultat cu in
teres si ne-au pus apoi zeci de 
întrebări. Intr-un colegiu de artă 
plastică, reproducerile după An- 
dreescu. Luchian. Petrașcu, Pal- 
lady, Șirato, Ciucurencu, Ca- 
targi pe care le-am proiec
tat au fost elogios apreciate. Cre
deam că sînt ahtiați după artă 
abstractă : erau însă entuziasmați 
de rigoarea desenului, de te
meinicia meșteșugului la Tonitza, 
Ressu, Ștefan Dimitrescu.

Oamenii trăiesc mult în propria 
cochilie. Lupta pentru existență este 
dură, concurenta nemiloasă. Odată 
rămas în afara angrenajului social, 
cu greu mai poți reintra. Toynbee 
spunea în articolul la care m-am re
ferit că nicăieri în lume sărăcia nu 
este atît de rușinoasă ca în America. 
Aș adăuga că nicăieri în lume tris
tețea nu este atît de definitivă și 
iremediabilă ca aici. Vînzătorul de 
ziare care în frigul iernii oferă seara 
tîrziu ultima ediție a ziarului 
nici nu ridică ochii la domnul din 
taxi. De peste ocean au venit poate 
amîndoi odată, cu aceleași speranțe 
de reușită. Unul a izbutit, celălalt de 
zeci de ani stă pînă la miezul nopții 
tropăind de frig, oferind ziarul cu 
un gest 
un vis 
mecanic îl observi și la 
dintr-un restaurant popular sau 
liftier. Șoferul de taxi intră arareori 
în vorbă. în avion observi cum cei 
mai mulți pasageri, după ce își în
cheie curelele de protecție, se cu
fundă în lectura unor dosare, pro
iecte, scheme, devize. Nu-și îngăduia 
să-și. irosească timpul. Ca să poată 
fi eficace, omul trebuie să-și folo
sească fiecare minut. Comunică pu
țin cu cei din jur șl uneori chiar 
cu familia. Se spune că numitorul 
comun al familiei americane a deve
nit televizorul. Poate de aceea tinerii 
din universități simt nevoia unei 
vieți colective. Pulsează o mișcare 
spirituală intensă, o mișcare ar
tistică adeseori de ținută. Specta
colele. pe care le-am văzut 
la Universitatea Minesotta din 
Minneapolis sau California din Los 
Angeles (cu piese de Shakes
peare sau O’Neill) regizate de 
studenti, viitori directori de scenă, 
și interpretate de studenti la 
arta dramatică marcau o accentuată 
înclinare spre clasicism, spre echi
libru, spre o artă lipsită de facili
tăți, de orice element improvizat.

Fizionomia tineretului american 
este extrem de diversă. De la revol
ta anarhică pînă la căutarea adevă
rului pe calea științei, o mulțime de 
nuanțe se intîlnesc. se îmbină sau se 
ciocnesc. Nevoia afirmării unui nou 
ideal ni s-a părut a fi trăsătura lor 
comună.

este mîncat de nici un alt animal. Pe 
cu ani în urmă, in multe țări s-a in- 
Iui. De curind s-a revenit însă asupra 
și s-a organizat o campanie de lichi-

BILANȚUL UNUI SEZON DE LUPTE 
CD TAURI

Ultimui sezon de lupte cu tauri s-a încheiat in 
Spania cu rezultate destul de nefavorabile pentru 
toreadori. 209 luptători au fost internați în cli
nica specială pentru toreadori de la Madrid. Unul 
din ei a decedat în urma rănilor primite. Unui alt 
luptător i s-a amputat un picior. Din cei internați 
în cursul sexenului, 23 se aflau initial în stare 
foarte gravă. In clinica pentru toreadori de la Ma
drid sînt tratați toți cei care au fost răniți în cursul 
luptelor cu taurii într-o arenă din Spania. Aici lu
crează chirurgi specializați In tratarea unor aseme
nea răniri care an, oarecum, un caracter specific.

„EXPLOZIA ELEFANȚILOR"

eu

RECORD EERONRUTIC STABILIT DE UN ECHIPAJ FEMININ

Un avion sovietic de 
călători „IL—18". pilotat 
de un echipai feminin, 
a atins plafonul de 13 
km, stabilind astfel un 
nou’ record mondial 
pentru turboreactoarele 
de această clasă. Zborul 
avionului a durat apro
ximativ două ore. iar

recordul de înălțime a 
fost realizat în apropiere 
de Moscova. Datele cu 
privire la acest zbor re
cord vor fi transmise 
spre omologare Federa
ției Aeronautice Interna
tionale (F.A.I.).

Avionul ,,IL—18"

100 de locuri deservește 
aproximativ 800 de linii 
aeriene interne din 
U.R.S.S. Pe acest aparat, 
construit? de Serghei I- 
liusin, au fost stabilite 
peste 20 
mondiale 
înălțime 
dicare a

de recorduri 
— de durată si 
de zbor, de ri- 
greutătilor.

hotelului Hilton, prin- 
persoane ce suiau si 
cele douăsprezece lif- 
acest du-te-vino fără

mecanic, urmărind în gol 
_ neîmplinit. Același gest 

chelnerul 
la

„Prin părțile noastre, elefanții an devenit o ade
vărată pacoste. El distrug plantațiile și acest lucra 
amenință să se transforme într-o catastrofă căreia 
cn greu i se va putea ține piept", Kîndurile de față 
au fost scrise cu zece ani în urmă de renumitul 
doctor Albert Schweizer, un bun cunoscător al 
junglei africane. Dar ele sînt valabile și astăzi. 
Elefanții, acești coloși atit de îndrăgiți de publicul 
circurilor și grădinilor zoologice europene, pro
voacă multe daune In unele regiuni ale Africii. Se 
relatează că turme de elefanți an smuls din rădă
cini păduri întregi șl au transformat pășuni și plan
tații întinse In pămint sterp. In regiunea Luangwa 
din Zambia elefanții au mîncat toate Ierburile cu 
proteine șl au „stins" complet 24 de specii de pomi 
rari. Iar pachidermele se inmulțeso mereu. In re
zervația naturală Krliger din R.S.A., existau in 
I960 1000 de elefanți, astăzi numărul lor este de 
T 700. Rezervația Tsavo din Kenia care poate adă
posti In mod normal 10 000 de elefanți, are in pre
zent 16 000.

Fenomenul se daforește In bună parte faptului că 
spre deosebire de celelalte animale, Inclusiv leul, 
elefantul, acest vegetarian blind de cîteva mii de 
kilograme, nu 
de altă parte, 
terzis vînarea 
acestei decizii
dare a elefanților. In unele locuri turmele sînt 
reperate din elicopter și sînt atacate cu mici ghiu
lele care conțin otravă amestecată cu stupefiante. 
Animalul vînat este valorificat în întregime. Din 
piele se fac articole de marochinărie, din colții de 
fildeș obiecte de artă, carnea se mănîncă.

t

O FREGATĂ DESCOPERITĂ DUPĂ UN SFERT DE MILENIU
Carl Clausen, specialist în 

biologie marină la Universita
tea de stat din Florida, a a- 
nuntat că o galeră spaniolă a 
fost găsită aproape intactă la 
o adîncime de 4,5 metri sub 
apă de un grup de scufundă
tori care explorau oceanul în 
apropierea localității Vero 
Beach (Florida). Galera se află 
la o distantă de 300 metri de 
țărm. Clausen a spus că a- 
ceasta este probabil una din

tre cele mai mari descoperiri 
arheologice submarine făcute în 
S U.A.. deoarece galera nu este 
deloc deteriorată. El a a- 
dăugat că ar putea fi vorba de 
fregata „Capitana". cu o lun
gime de 41 metri, care s-a scu
fundat în anul 1715 în timp ce 
se îndrepta din Bogota (Co
lumbia) spre Spania, cu o în
cărcătură de tutun, mirodenii, 
aur si argint.
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Cronica
Vineri s-a înapoiat în Capitală de

legația Uniunii Tineretului Comu
nist, condusă de tovarășul Ion 
Iliescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministrul pentru problemele 
tineretului, care, la invitația unor 
organizații de tineret din Suedia, 
Norvegia și Danemarca, a făcut o 
vizită în aceste țări.

★
Vineri la amiază a părăsit Capitala 

delegația Crucii Roșii din R. F. a 
Germaniei condusă de Walter Bar- 
gatzky, președintele acestei societăți, 
care, la invitația Crucii Roșii româ
ne, a făcut o vizită de schimb de 
experiență în tara noastră.

★
Guvernatorul Băncii Naționale a 

Republicii Socialiste România, acad. 
Vasile Malinschi, a plecat vineri di
mineața spre Elveția, pentru a parti
cipa la Adunarea generală a acționa
rilor Băncii Reglementelor Interna
ționale, care va avea loc la Basel.

★
La Trienala internațională a filme

lor documentare pentru tehnică si

industrializare de la Anvers, organi
zată sub auspiciile Ministerului Mun
cii din Belgia, au fost trimise 307 
filme din 32 de țări, printre care și 
România. Un juriu belgian de pre- 
selecție a ales 79 de filme, acordîn- 
du-Ie distincția de „Merit deosebit". 
Printre acestea se numără și filmele 
românești „Tehnică și peisaj", reali
zat de Centrul de Documentare pen
tru Construcții, Arhitectură și Siste
matizare, și „Aventurile lui Gută", 
realizat de studioul „Animafilm". în 
urma selecției juriului internațional, 
celor mai bune filme, în număr de 
28, le-a fost acordată distincția de 
„Excelent", printre acestea figu- 
rînd și filmul românesc „Tehnică și 
peisaj".

★
Prof. dr. Paolo Buffa, de la Uni

versitatea din Modena, directorul In
stitutului de anatomie generală din 
acest oraș, care ne-a. vizitat tara în 
cadrul acordului cultural dintre Ro
mânia și Italia, a părăsit vineri Ca
pitala,

(Agerpres)

Popasuri prin Țara de Sus

T elegrame
Ministrul relațiilor externe al Re

publicii Argentina, dr. Nicanor Costa 
Mendez, a transmis ministrului afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, Corneliu Mănescu, o 
telegramă prin care mulțumește pen
tru felicitările și urările adresate cu 
prilejul sărbătorii naționale a Ar
gentinei.

Ședință la Ministerul 
Învățămîntului

La Ministerul învățămîntului a 
avut loc în cursul zilei de vineri 
ședința lărgită a Biroului Consiliu
lui Învățămîntului profesional si 
tehnic. în cadrul ședinței a fost a- 
nalizat stadiul îndeplinirii măsuri
lor stabilite de conducerea partidu
lui si statului pentru organizarea si 
desfășurarea activității liceelor de 
specialitate, asigurarea cu manuale 
în următorul an de studii a licee
lor de specialitate, școlilor profe
sionale, de specializare post-liceală 
și de maiștri, dotarea laboratoare
lor. cabinetelor si atelierelor de lu
crări practice, realizarea planului 
de investiții în aceste școli, îmbu
nătățirea conținutului învățământu
lui profesional si tehnic.

(Agerpres)

SPORT
ziua a vii-a a juaraar de box

CUNOAȘTEM TOȚI FINALIȘTII

în județul Suceava se desfășoară 
începînd de vineri o interesantă tre
cere în revistă a valorilor artei popu
lare bucovinene, manifestare con
cepută sub forma unui itinerar fol
cloric denumit sugestiv „Popasuri 
prin Țara de Sus". Pentru aceasta 
au fost fixate cite va din cele mai 
semnificative zone și puncte folclo
rice, păstrătoare de autentice valori 
materiale și spirituale ale artei popu
lare din această parte a țării.

în acest itinerar sînt cuprinse Casa 
memorială „Ciprian Porumbescu" din 
satul cu același nume, Muzeul de 
artă populară din Gura Humorului,

o scurtă reîntîlnire cu frescele Vo- 
ronețului, Cîmpulungul, veche vatră 
folclorică, renumită prin diversitatea 
genurilor de artă populară, un spec
tacol folcloric în comuna Pojorîta, 

în program sînt înscrise, de ase
menea, o întîlnire cu vestițil olari 
din Marginea, vizite la mînăstirile 
Sucevița, Vatra Moldovitei, cetatea 
de scaun a Sucevei, un spectacol fol
cloric 'la Bilca, sat cu vechi tradiții 
de artă populară. Itinerarul folcloric 
„Popasuri prin Țara de Sus" se va 
încheia la Suceava, unde va avea 
loc și simpozionul „Suceava culoare 
șl cîntec".

Avantaje ale asigurării 
complexe a gospodăriei

Fără îndoială, dorind să la 
măsuri de prevedere prin în
cheierea unor asigurări facul
tative, fiecare se gîndește la 
acelea care îi sînt mai conve
nabile. Iată în ce constă utili
tatea și care sînt avantajele 
ASIGURĂRII COMPLEXE A 
GOSPODĂRIILOR CETĂȚENI
LOR. Această asigurare oferă 
posibilitatea de a se obține 
despăgubiri atît pentru even
tualele pagube la bunurile 
proprii din gospodărie sau 
pentru urmările unor accidente 
întîmplate asiguratului și so
ției acestuia, cît și pentru aco
perirea aumelor pe care asi
guratul (și membrii familiei), 
în calitate de locatar, le-ar

datora proprietarului, drept 
despăgubiri civile, ca urmare 
a unor pagube provocate la 
imobil, precum și pe cele da
torate altor persoane, pentru 
accidentarea acestora sau a- 
varlerea bunurilor lor, la do
miciliul asiguratului.

Cuprinderea în asigurare, 
după cum se vede, este largă, 
ilustrînd prin aceasta utilitatea 
și avantajele ei. în schimb, 
prima este foarte mică : 2 lei 
pentru fiecare 1 000 de lei 
sumă asigurată. Deci, pentru 
bunuri din gospodărie asigu
rate la suma de 20 000 lei, 
plătește o primă de numai 40 
lei pe an.

Muzee sătești 
în județul Sălaj

în comuna Bucium, din județul 
Sălaj, a luat flintă un muzeu în 
care sînt expuse numeroase piese 
arheologice, inscripții, ceramică, o- 
biecte de metal descoperite de lo
cuitorii satelor din jur de-a lungul 
anilor. O parte dintre exponate au 
fost donate muzeului de arheologul 
amator Silviu Papiriu Pop.

Muzee sătești, organizate pe lin
gă scoli sau cămine culturale, au 
mai luat ființă recent în localită
țile Surduc. Gilgău pe Someș. Bă- 
beni, Somes. Guruslău si în alte a- 
șezări. In prezent. în 37 de sate din 
județul Sălaj există muzee de isto
rie. de științe naturale si de artă 
populară. (Agerpres)

vremea

UN PRODUS MODERN PENTRU FINISAJE:
TAPETUL SEMILAVABIL

După cîțiva ani — interval 
în care au fost introduse per
fecționări tehnologice cores
punzătoare progresului pe 
plan mondial în acest dome
niu al producției — ÎNTRE
PRINDEREA DE MATERIALE 
IZOLATOARE ȘI DE FINISAJ din 
TURDA reușește azi să livreze, 
fără repartiție, un modern ma
terial pentru finisarea interi
oarelor în locuințe și clădiri 
social-culturale : TAPETUL SE
MILAVABIL în diverse modele 
și culori. Este o textură în re
lief a cărei culoare e un ele
ment esențial în aprecierea 
efectului ei plastic.

Tapetul semilavabil — o pe

liculă de masă plastică impri
mată cu diferite modele în re
lief — aplicată pe un suport 
textil sau din hîrtie — are și o 
calitate suplimentară : poate ii 
spălat cu cîrpa sau buretele 
ușor umezite, beneficiarii a- 
vînd astfel posibilitatea să a- 
sigure pe un timp mai înde
lungat curățenia, fără a mai 
suporta periodic cheltuieli im
puse de refacerea zugrăvelii 
obișnuite. Culorile pastelate 
conferă încăperilor tapisate cu 
un asemenea tapet o notă ve
selă, primitoare, luminoasă. 
Iar întreținerea este cît se 
poate de simplă.

Ieri în tară vremea s-a încăl
zit mai ales în sud-est. Cerul a 
fost temporar noros. Izolat s-au 
semnalat averse slabe de ploaie 
și descărcări electrice în Mun
tenia, Oltenia, Banat, Transil
vania și zona de munte. Vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 16 grade la Cîmpu- 
lung Moldovenesc și 27 grade la 
Călărași.

Timpul probabil pentru 8. 9 și 
10 iunie. Vreme ușor instabilă,, 
cu cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi locale. Vînt potrivit 
predominînd din sectorul vestic. 
Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 5 și 15 grade, iar 
maximele între 16 și 26 de 
grade.

în București vreme ușor in
stabilă. Cerul va fi temporar 
noros. Ploaie temporară. Vînt 
potrivit predominînd din secto
rul vestic. Temperatura ușor 
variabilă.

La campionatele europene de la 
Roma, prin luptă sportivă pe ring, 
șase tineri români își croiseră 'cale 
pînă în semifinalele competiției. As
tăzi la prezenta ediție a campio
natelor, ca o confirmare a perfor
manțelor trecute, boxul nostru s-a 
aflat cu șapte dintre reprezentan
ții săi în penultima fază a întrece
rilor continentului. Sublinieri pen
tru constanță în valoare pugilistică — 
aceasta fundamentîndu-se incontes
tabil pe ambiție și pregătire neîn
treruptă — merită în special Ciucă 
și Monea, protagoniști și în 1967. A- 
tunci, la Roma, în 1967, numai doi 
români, Nicolae Gîju și Constantin 
Ciucă, treceau pragul finalelor, pri
mul încununîndu-se cu laurii de 
campion, celălalt mulțumindu-se cu 
medalia de argint. Mulțumindu-se, 
e un fel de a zice nu tocmai con
venabil. în realitate, pe Ciucă nu 
l-au satisfăcut niciodată treptele 
mai joase ale podiumului de onoare. 
Astăzi Constantin Ciucă năzuiește să 
se realizeze pe deplin, să se înalțe 
pe treapta supremă. El pășește cu 
fruntea sus în finale, alături de alți 
cinci pugiliști români : Aurel Dumi
trescu, Calistrat Cuțov, Victor Sil
berman, Ion Monea, Ion Alexe.

La Roma — 1967 fuseseră doar doi...

★
Și acum să vorbim șî despre cei

lalți voinici care și-au cîștigat ierî 
seară dreptul de a lupta în finale.

La categoria pană vor lupta du
minică pentru titlul de campion 
turcul Tatar șl maghiarul Orban. 
Tatar l-a învins pe vechiul său ri
val Mihailov. în fata căruia pier
duse la Jocurile Olimpice de la 
Mexic, iar Orban l-a întrecut în mod 
corect la puncte pe englezul Ri
chardson. care nu a mai arătat vi
talitatea si forța loviturilor din 
precedentele întîlniri.

Se pare că la categoria ușoară, 
campionul european de la Roma, 
Valeri Frolov. își va confirma titlul 
și la această ediție. El a cîștigat, 
fără să forțeze în mod deosebit. în 
fata italianului Capretti, iar în fi
nală va lupta cu bulgarul Stoicev, 
care la rîndul lui a învins pe po
lonezul Jakubovski.

Dreapta lui Victor 
face ravagii

y Victor Silberman a întîlnît în 
bulgarul Kiriacov un adversar pe
riculos. cu garda inversă, care i-a 
făcut suficiente necazuri în pri
mele două runduri. Abia în al trei
lea rund, directele de dreapta ale 
lui Victor și-au făcut efectul și 
Kiriacov a fost pus în situația de 
K.D. Pînă la sfîrșitul meciului. Vic
tor a reușit să-și domine copios ad
versarul și să cîstige fără drept de 
apel această întîlnire care-i dă po
sibilitatea să asalteze titlul euro
pean al categoriei. în finală el va 
trebui să întrerupă zborul aviato
rului de profesie, Gunther Meyer, 
care. în mod neașteptat, mai ales 
prin diferența de puncte. I-a în
trecut pe Mușalimov (U.R.S.S.).

Decizie corecta...

Ne pare rău. dar Ion Covaci, cam
pionul nostru, nu s-a mai compor
tat atît de bine ca în meciurile pre
cedente. Gazetarul italian Cesare 
Trentini îmi spunea înainte de par
tidă despre conaționalul său 
Facchetti că este un mare amator 
de încăierare și că rezistă bine în 
asemenea împrejurări. A fost gre
șeala lui Covaci că a intrat toc
mai într-un asemenea joc prielnic 
italianului și deci n-a mai reușit să 
puncteze cu eficacitate. Juriul a a- 
vut dificultăți în acordarea deciziei, 
dar aceasta mi se pare corectă, chiar 
dacă a fost luată cu 3—2. punctul 
decisiv fiind cu „preferință".

Finala categoriei mijlocie mică va 
opune prin urmare pe italianul 
Facchetti sovieticului Tregubov. în
vingător detașat, prin abandon dic
tat de arbitru în cel de-al treilea 
rund al meciului, contra scoțianu
lui Imrle.

Conform pronosticurilor
Atunci cînd prin tragere la sorți, 

Pozniak și Monea au fost plasați în 
părțile opuse ale tabloului, cvasi
unanimitatea specialiștilor a prono
sticat o finală a categoriei „semi

grea" între campionul și vicecam- 
pionul olimpic, După cum s-a văzut, 
nimic n-a fost în stare să infirme 
prevederile. Dan Pozniak și Ion Mo
nea au ajuns în fata ultimului meci, 
fără să întîlnească piedici prea difi
cile. Danezul Jensen a fost silit să 
abandoneze în rundul al doilea, cam
pionul olimpic dovedindu-ne, încă o 
dată, că este actualmente unul dintre 
cei mai buni pugiliști ai ringului in
ternational. Schlegel (R.D. Germană) 
a fost la rîndul lui eliminat de către 
Monea, nu însă înainte de a-i da 
acestuia — vreme de două runduri 
— o replică plină de curaj și agresi
vitate. Campionul nostru n-a părut 
prea impresionat de ambițiile adver
sarului. în al treilea rund, el a pus 
în funcțiune puternice lovituri cu 
stînga la corp — obosindu-1 și dez- 
orientîndu-1 pe Schlegel — ca apoi, 
în mod brusc, să aplice o violentă 
directă’ de dreapta, avînd ca efect 
trimiterea adversarului în corzi. Mo
nea a cîștigat firesc lâ puncte.

Surprinzătorul Alexe 1

înaintea partidei Alexe—Hussing, 
mulțl ziariști străini vedeau în boxe
rul vest-german pe viitorul campion 
european al categoriei „grea". în 
sinea noastră, le cam dădeam drep
tate, dată fiind enorma diferență de 
greutate (16 kg) combinată cu pri
ceperea, dovedită, a lui Hussing, 
de a-și pune în valoare alonja și 
forța loviturilor. Dar Alexe nu ne-a 
părut a fi deloc impresionat de toate 
aceste dezavantaje. Fără pic de frică, 
el a atacat de la bun început, cu
rajul și priceperea sa tehnico- 
tactică fiind recompensate prin cîști- 
garea rundului întîi. Din tribune 
urmăream cu frica în sîn minutele 
celei de-a doua reprize, așteptîn- 
du-ne la contraloviturile lui Hussing. 
Alexe însă a cucerit și mai distan
țat acest rund, fiindcă i-a reușit 
aproape perfect dublarea directelor 
de dreapta cu croșeuri și upercuturi 
de stingă la față și la corpul adver
sarului. Meciul final pe care Alexe 
îl va susține duminică în compania 
bulgarului Pandov (învingător la po
lonezul Denderys) promite să fie, 
într-adevăr. de factură europeană.

LOTO

Numerele extrase la tragerea
LOTO din 6 iunie 1969. 

EXTRAGEREA I :
49 6 1 88 71 4 13 83 82 12 31 5 

Fond de premii: 647 563 lei din 
care 65191 lei report catego
ria I.

EXTRAGEREA a Il-a :
68 45 31 14

Fond de premii: 320 724 lei.

V

( RELONUL LA VlRSTA MATURITĂȚII
10 ani. Atîta a trecut de cînd 

Ia Săvinești se fabrică fibra sin
tetică românească. Dar în acest 
răstimp Săvineștlul, această lo
calitate anonimă pînă nu de 
mult, s-a împlinit. An de an, pe 
platforma industrială din valea 
Bistriței, s-au înălțat și au intrat 
în funcțiune noi și noi obiective. 
Alături de primele capacități au 
început să producă o nouă in
stalație de fire poliamidice — re- 
lon II — o instalație de capro- 
lactamă, alta de fire pentru re
țele cord și una de melană.

Pentru cei care trec astăzi pe 
șoseaua ce duce spre munți, prin 
Piatra Neamț, instalațiile exteri
oare ale uzinei, cu liniile lor 
calme, orizontale și verticale, 
înseamnă doar o unitate indus
trială oarecare. Dar aici, are loc 
una din marile victorii ale in
dustriei noastre chimice. Apa, 
aerul, amoniacul și fenolul, su
puse unor procese chimice com
plexe, devin fire și fibre de relon 
și melană. Modernele instalații 
ascunse parcă într-un uriaș pa
lat de cleștar produc în fiecare 
an cîte 3 000 tone de fire de re
lon într-o gamă de 36 de sorti
mente, 1 000 tone de fibre re
lon, 2 000 tone fire pentru rețele 
cord, 5 000 tone fibră de melană, 
7 000 tone de caprolactamă, mari 
cantități de granule plastice, 
sulfat de amoniu și unele pro
duse chimice folosite în indus
tria chimică și farmaceutică.

într-o vitrină de proporții con
siderabile, aflată în biroul direc
torului general al uzinei, sînt ex
puse toate produsele, precum și 
întreaga gamă de produse care 
se obțin prin prelucrarea firelor 
de relon și a fibrelor de melană. 
Așa-numitele fire textile continui 
sînt cele din care se țes cămă
șile, fulgarinele, hanoracurile,

s.
ciorapii. Firele supraelastice le 
întîlnim pe plajele afse de soare 
și în munții înzăpeziți : costumele 
de baie și cele de schi. Din re- 
lontex — un fir mai voluminos 
obținut prin texturarea relonului 
— se fac stofe ușoare. Firele teh
nice au utilizări multiple în in
dustrie : site mecanice, filtre 
speciale, inserții pentru anvelope 
șl curele trapexoidale, corturi și 
prelate, iată cîteva dintre ele, u- 
nele mai importante decît cele
lalte. Noua instalație de fire pen
tru rețele cord, intrată de curind 
în funcțiune, are o tehnologie 
perfecționată care asigură o ca
litate superioară a produselor 
sub aspectul rezistenței meca
nice și la temperaturi ridicate. 
Dacă vechea instalație produce 
rețele cord numai pentru autoca
mioane, cea de a doua instalație 
produce rețele cord pentru anve
lope de avioane, tractoare și au
toturisme.

Fibra melanâ nu este altceva 
decît Una artificială. Ea întru
nește toate calitățile Unii naturale 
superioare. în unele privințe, ca 
în aceea a rezistenței, de pildă, 
melana întrece lîna. Din această 
valoroasă lînă sintetică, care se 
fabrică aici sub formă de puf și 
pală, se realizează stofe, covoare, 
blănuri, tricotaje etc. Toate aceste 
produse sînt aspectuoase, cu un 
tușeu plăcut, ușoare Ia purtat și 
deosebit de călduroase. Ele sînt, 
de asemenea, rezistente la acțiu
nea agenților chimici, nu sînt ata
cate de molii, mucegaiuri sau 
bacterii, se vopsesc într-o gamă 
largă de culori, se spală ușor și 
se usucă repede fără să intre la 
apă. De ploaie, fie ea și toren
țială, nu se teme haina de me- 
lană. Pentru verificarea tuturor 
acestor calități, la Săvinești a 
intrat de curînd în funcțiune a»

serviciu de cercetări cu mai multe 
stații pilot, denumit „Tehnicum”. 
Aici se prelungește procesul teh
nologic al fibrei pînă la prelu
crarea industrială. La scară re
dusă aici se efectuează, pentru 
obținerea unor rezultate științifice 
și practice superioare, întregul 
lanț industrial al relonului, de la 
caprolactamă la țesătură și piesă 
industrială.

De un binemeritat prestigiu se 
bucură caprolactama fabricată 
aici după cele mai moderne teh
nologii și de instalații complet 
automatizate, ceea ce-i asigură 
indici calitativi înalți, situînd-o la 
nivelul celor mai bune produse 
similare de pe piața mondială. 
De altfel, atît caprolactama ca 
și relonul și melana de la Săvi
nești sînt produse cunoscute 
astăzi în Japonia, Italia, U.R.S.S., 
Cehoslovacia, R.F. a Germaniei, 
Austria, Suedia și în alte aproa
pe 20 de țări puternic dezvoltate 
industrial. Mai mult de o treime 
din industria uzinei este destinată 
exportului.

Datorită rezistenței față de a- 
genții corozivi, unele produse fa
bricate la Săvinești și-au făcut 
loc și în industrie. Cele patru 
tipuri de granule, de exemplu, 
sînt folosite pe scară din ce în ce 
mai largă in industria materiale
lor plastice pentru prelucrarea di
feritelor piese necesare construc
ției de mașini.

In toate întreprinderile indus
triale și la Săvinești, oamenii ti
neri, crescuți o dată cu uzina, se 
«trăduiesc în fața tablourilor de 
comandă, în secțiile de producție, C 
în birourile tehnice și în labora- C 
toare să obțină zi de zi produse C 
tot mai multe și de calitate. Și \ 
reușesc. \

GH. BALTA S
corespondentul „Scînteii" S

REZULTATELE 
SEMIFINALELOR 

DE ASEARĂ
Categ. pană : Tatar (Turcia) 

întrece la puncte pe Mihailov 
(Bulgaria), Orban (Ungaria) în
trece la puncte pe Richardson 
(Anglia) ; categ. ușoară: Frolov 
(U.R.S.S.) întrece la puncte pe 
Capretti (Italia), Stoicev (Bulga
ria) întrece la puncte pe Jaku
bowski (Polonia) ; categ. semi- 
mUlocie : Meyer (R.F.G.) întrece 
la puncte pe Mușalimov 
(U.R.S.S.), Silberman (România) 
întrece la puncte pe Kiriakov 
(Bulgaria) ; categ. mijlocie mică : 
Fachetti (Italia) întrece la punc
te pe Covaci (România), Tregu
bov (U.R.S.S.) învinge prin a- 
bandon dictat de arbitru pe 
Imrie (Scoția) ; categ. semigrea : 
Pozniak (U.R.S.S.) învinge prin 
abandon dictat de arbitru pe 
Jensen (Danemarca), Monea 
(România) întrece Ia puncte pe 
Schlegel (R.D.G.) ; categoria 
grea : Alexe (România) întrece 
la puncte pe Hussing (R.F.G.), 
Pandov (Bulgaria) întrece la 
puncte pe Denderys (Polonia).

FINALELE, MÎINE
Categ. semimuscă : Ged6 (Un

garia) — Udella (Italia) ; categ. 
muscă : Ciucă (România) — No
vikov (U.R.S.S.) ; categ. cocoș : 
Dumitrescu (România) — Co
sentino (Franța) ; categ. pană : 
Tatar (Turcia) — Orban (Unga
ria) ; categ. semiușoară : Cutov 
(România) — Pilicev (Bulgaria) ; 
categ. ușoară : Frolov (U.R.S.S.) 
— Stoicev (Bulgaria) ; categ. 
semimijlocie : Meyer (R.F.G.) — 
Silberman (România) ; categ. 
mijlocie mică : Facchetti (Ita
lia) — Tregubov (U.R.S.S.) ; 
categ. mijlocie : Tarasenkov 
(U.R.S.S.) — Parlov (Iugoslavia); 
categ. semigrea : Pozniak
(U.R.S.S.) — Monea (România) ; 
categ. grea : Alexe (România) — 
Pandov (Bulgaria).

FOTBAL

Meciurile etapei 
- la Cluj și Bacău

Miine la fotbal, în divizia A, sînt 
așteptate o serie de lămuriri cu ca
racter definitiv în lupta pentru titlu. 
Fruntașele clasamentului au de dis
putat în deplasare partide extrem de 
dificile, cu echipe cărora nici lor nu 
le este deloc indiferent rezultatul. 
U.T.A. s-a deplasat la Bacău, unde 
are de înfruntat pe Dinamo din lo
calitate, aflată pe locul trei în cla
sament. Dlnamoviștii bucureșteni, 
secunzii arădenilor, vor avea de pri
mit replica deloc ușoară a „univer
sitarilor" din Cluj, chiar pe terenul 
acestora.

Celelalte partide ale etapei sînt 
următoarele : Vagonul—Politehnica, 
A.S.A. Tg. Mureș—Progresul, Jiul— 
Petrolul, F. C. Argeș—Universitatea 
Craiova și la București : Rapid— 
Crișul (stadionul „Giulești", de la 
ora 18) și Steana—Farul (stadionul 
„23 August", de la ora 18).

Valeriu MIRONESCU

Colosul Hussing în mare dificultate. Peste o fracțiune de secundă, stînga lui 
Alexe se va dezlănfui iarăși...

si comentatorilor de 
acre-

Oaspeți despre

de h București

^europenele"

„Ediția aceasta, de la Bucu
rești, afirm fără nici o ezitare, 
este cea mai reușită. Și subli
niind acest lucru, nu mă refer 
numai la numărul mare de țări 
și boxeri care s-au prezentat, 
nu numai la excelenta organiza
re și primire, ci și la nivelul 
tehnic al competiției. în ceea ce 
privește felul cum organizatorii 
au rezolvat problema „sălii", mi 
se pare a fi cea mai bună solu
ție. Aceasta v-o spune un ingi
ner constructor, un mare îndră
gostit și de meseria lui și de 
box. De altfel, am de gînd să 
propun adoptarea acestui sistem 
(cu toate soluțiile sale) și pentru 
patinoarul din Budapesta.

Sub unghiul strict al campio
natelor, vreau să remarc faptul 
că lupta pentru cucerirea meda
liilor, se dă între boxerii din 
România și U.R.S.S. deși 
și britanicii au prezentat 
sportivi bine pregătiți. Dintre 
români mi-au plăcut Ciucă — 
un mare boxer — Silberman șî 
Covaci, iar dintre străini sovie
ticul Frolov^ Noi am venit cu 
o echipă tînără, fără experiență 
internațională. Nu ne-am aș
teptat la rezultate deosebite. 
Data viitoare...". (Ing. SOMOS- 
SCHMIDT TIHAMER — mem
bru al conducerii federației 
maghiare de box).

, „Nivelul campionatelor este 
• foarte ridicat și se pare că bo-
■ xerii români sînt cei mai bine 
’ pregătiți. Românii au progresat 
, uimitor de mult pe plan tehnic
, Iată că în afară de Ciucă, pe
> care îl cunoșteam mai de mult.
> au apărut băieți foarte buni ca
> Dumitrescu, Cuțov sau Silber- 
, man. Foarte bine s-au prezentat 
, sovieticii Tarasenko și Frolov.
> în sfîrșit, se pot spune foarte
> multe lucruri despre aceste cam.
’ pionate. De pildă, se poate 
’ vorbi despre ireproșabila orga- 
, nizare asigurată de către gazde, 
, despre promptitudinea cu care
■ sînt rezolvate toate problemele 
’ Pe care le avem, chiar și cele 
’ care depășesc sfera boxului*. 
, (DAVID JAMES, antrenonil bo- 
, xerilor englezi).

, „Bănuiesc că, la fel ca șl 
. mine, nimeni n-are de făcut 
. vreo observație critică la adresa
• organizării actualelor campio- 
1 nate europene. Totul este, din 
’ acest punct de vedere, ireproșa- 
' bil. Gazdele, parcă pentru a se 
„ .'onora și mai mult, au adus în 
.' ring boxeri excelent pregătiți;

românii sînt atît de puternici 
cum nu mi-am putut închipui, 
în fruntea lor — Ciucă. O sur- i 
priză pentru mine o constituie

■ și comportarea pugiliștilor bul- 
’ gări. Firește, regret că Wolke, 
’ compatriotul meu, deși campion 

olimpic n-a putut rămîne în 
, cursa pentru titlul de campion 
. european. (HANS ALLMERT,
• redactor la „Neues Deutschland" ,
• — Berlin).

„Organizarea campionatelor 
europene de la București — pri
ma ! Surprinzător de bine se 
prezintă boxerii români, mult 
mai bine decît în urmă cu doi 
ani la Roma. în timp ce atunci 
ei erau doar puternici, acum 
sînt și puternici și tehnici" 
(TADEUSZ MIEDZIANOWSKI, 
trimis special al agenției polo
neze de presă — P.A.P.).

români și
pentru

i desfășurat într-o 
colegială, au fost dis- 
probleme legate de 
trofeului „Ingemar 

i" celui mai bun bo-

Foto : M. Cioc

Ședința Comisiei de 
a A. I. P. S.

în Capitală, la sediul Uniu
nii Ziariștilor din Republica So
cialistă România, a avut loc 
joi. 5 iunie, ședința Comisiei 
de box a Asociației internațio
nale a presei sportive (A.I.P.S.), 
Ia care au luat parte Sven Ek
strom (Suedia) — președintele 
Comisiei. Jerzy Zmarzlik (Po
lonia) — vicepreședinte, Klaus 
Mittenzwei (R.F.G.) — secretar, 
Gunther Kurtz (R.D.G.) —
secretar adjunct, reprezen
tanți ai Asociației presei spor
tive române, ziariști de box 
acreditați la campionatele eu
ropene de Ia București. Dl. Ek
strom a felicitat în numele 
tuturor ziariștilor acreditați, 
ai comisiei și al său per

sonal pe colegii 
le-a adus mulțumiri ____
modul cum au organizat acti
vitatea Biroului de presă și 
serviciilor sale.

Cu ocazia lucrărilor comisiei, 
care s-au 
atmosferă 
cutate si 
atribuirea 
Johansson' 
xer — din punct de vedere teh
nic si tactic — la actualele 
campionate europene. Trofeul 
va fi atribuit în urma referen
dumului initiat în rîndul zia
riștilor 
radio și de televiziune __
ditatl la campionatele europene 
de la București.

„Nu pot fi decît foarte mul
țumit de organizarea acestor 
campionate, de condițiile deo
sebite create. La hotelul 
„Sport" din frumosul parc 
„23 August", este o liniște de- 
săvîrșită și sportivii angrenați 
în întreceri s-au putut pregăti 
în liniște. Aș vrea, de aseme
nea. să spun cîteva vorbe des
pre publicul care asistă la gale; 
a fost extrem de generos cu 
boxerii noștri, răsplătindu-le 
evoluțiile frumoase cu aplauze. 
Este un public competent, a- 
plaudînd întotdeauna pe cel 
mai bun". GHEORGHE STOI
CEV — secretar 
derațiel de box

în cîteva rinduri
ȘAH. — După două remize și o 

victorie, în runda a, 4-a a turneului 
international de șah de la Ljublja
na, marele maestru român Florin 
Gheorghiu, jucînd cu piesele negre, 
a pierdut în 33 de mutări la iugo
slavul Puc. în clasament conduc 
Pianinei și Tringov cu cîte 3 punc
te. Gheorghiu ocupă locul 6 cu 2 
puncte.

CICLISM. — Disputată pe traseul 
Belgrad — Zrenianin (129 km), eta
pa a 4-a a Turului ciclist al Serbiei 
a revenit rutierului iugoslav Dvor- 
nici, cronometrat cu timpul de 2h 
55’30”. Pe locul doi, la 10”, a sosit 
cehoslovacul Soucek, iar pe locul 
trei românul Vasile Selejan, la 20”. 
Tudor Vasile, Constantin Grigore, 
Sofronie și Ciumeti au ajuns cu 
plutonul doi la interval de circa 2’. 
în clasamentul general individual, 
după 4 etape pe primul loc se află 
Soucek, urmat de Selejan la 1’50”, 
Pavlik la 2’15”. Kubicek la 2’17” etc. 
Clasamentul pe echipe : 1. România 
— 38h27’50” ; 2. Cehoslovacia — ace
lași timp ; 3. Polonia ; 4. Bulgaria etc.

e A 22-a etapă a Turului ciclist al 
Italiei, (Rocca Pietore—Cavalesse, 
131 km), a revenit lui Claudio Mi- 
chelotto în 4h 16’25”, urmat la 1’56” 
de Felice Gimondi, care își păstrea
ză tricoul de lider al cursei.

ATLETISM. — în cadrul concursu
lui internațional de atletism desfășu
rat în nocturnă la St. Maur au fost

înregistrate două noi recorduri ale 
Franței. Primul a fost stabilit de 
fondistul Rene Jourdan, cronometrat 
pe distanta de 10 000 m cu timpul de 
28’28”8/10. In cursa de 1 500 m femi
nin (probă inclusă în programul vii
toarelor campionate europene de la 
Atena), Maryvonne Dupureur a rea
lizat performanta de 4’35”3/10.

• Concursul internațional de pen
tatlon modern desfășurat la Budapes
ta g-a încheiat cu victoria sovieticu
lui Șaparnis, care a totalizat 5 327 
puncte. Pe locurile următoare s-au 
clasat sportivii maghiari Deak (5 221 
p) și Balczo (5 191 p).

FOTBAL. — Conferința Uniunii 
europene de fotbal, desfășurată la 
Lucerna, a examinat proiectul ca
lendarului european de fotbal al vii
torului sezon internațional. S-a sta
bilit, printre altele, ca primul tur în 
„Cupa campionilor europeni" și 
„Cupa cupelor" să aibă Ioc între 17 
septembrie și 1 octombrie 1969, iar 
optimile de finală între 12 și 26 no
iembrie.

TENIS. — Semifinalele probei de 
dublu bărbați, din cadrul campiona
telor internaționale de tenis ale 
Franței, s-au soldat cu următoarele 
rezultate: Emerson, Laver (Austra
lia) •— Năstase, Țiriac (România) 
6—3, 6—1, 6—2 ; Newcombe, Roche 
(Australia) — Okker (Olanda), Ries- 
»en (S.U.A.) B—4, 7—5, 7—5.

vedere al or-
euro-

general al Fe- 
a Bulgariei).

„Din punct de ___
ganizării, campionatele __
pene de la București nu au nici 
un cusur. Nivelul boxului prac
ticat îl apreciez ca mediu. Pen
tru mine constituie o surpriză 
înfrîngerea campionilor olim
pici Sokolov și Wolke, care au 
ieșit din cursa pentru titlu încă 
în fazele preliminare. Personal 
consider că boxerii români sînt 
cei mai buni dintre toți partici- 
panții la actualele „europene", 
îmi plac îndeosebi Ciucă și Du
mitrescu. Publicul cunoaște 
foarte bine boxul, este tempe
ramental și obiectiv" (RADOJE 
STANOJEVIC, redactor șef la 
„Politika" — Belgrad).

„O organizare excepțională, o 
ediție a „europenelor" în care 
își dispută titlurile puse în joc, 
în principal, România și U.R.S.S. 
Ele au brevetat de altfel, și cel 
mai buni boxeri : fini tehnicieni 
și tacticieni. Ceilalți, cea mai 
mare parte, boxează cu... capul, 
„merg" mai mult pe bătaie. 
Dintre boxerii români, cel mai 
mult mi-au plăcut Cutov și Sil
berman, iar dintre ceilalți so
vieticul Pozniak.

, Aș vrea să vă spun două vor
be despre București și despre 
locuitorii săi. Un oraș modern, 
cu multă verdeață și soare. $f 
cu niște oameni de niare ama
bilitate". (JOHNNY PERSSON, 
antrenor federal — Suedia).



viața internaționala
Intense atacuri ale forțelor

patriotice sud-vietnameze 
in regiunea Saigonului

SAIGON 6 (Agerpres). — Capitala 
sud-vietnameză a fost trezită joi noap
tea de o puternică explozie, produsă 
la un depozit de muniții situat în a- 
propierea aeroportului Tan Son Nhut. 
Potrivit agenției americane Associated 
Press, explozia s-a datorat unui bom
bardament cu rachete inițiat de for
țele patriotice.

în aceeași noapte, unitățile F.N.E. 
au bombardat cu rachete și mortiere 
peste 100 de obiective americano-sai- 
goneze, situate în special în regiunea 
capitalei. S-a detașat ca intensitate 
atacul efectuat asupra bazei aeriene 
de la Bien Hoa (cea mai importantă 
de pe teritoriul sud-vietnamez), situa
tă la 24 km nord de Saigon. Au fost, 
de asemenea, intens bombardate o 
serie de obiective din zona platourilor 
înalte.

★
HANOI 6 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al R. D. Viet
nam a dat publicității o declarație 
în care protestează împotriva 
noilor acte de violare a suverani
tății și securității Vietnamului de 
nord de către aviația americană.

în declarație se arată că în ul
timele zile aviația americană a 
continuat să bombardeze și să a- 
runce rachete asupra unor locali
tăți din provinciile Nghe An, 
Guang Binh și din regiunea Vinh 
Linh, cauzînd pierderi de vieți o- 
menești și bunuri materiale.

După ce protestează împotriva 
acestor acțiuni agresive, declarația 
cere ca Statele Unite să pună capăt 
imediat tuturor actelor îndreptate 
împotriva suveranității șl securită
ții R.D. Vietnam.

★
HANOI 6 (Agerpres). — înapo

iat la Hanoi, ministrul Xuan 
Thuy, conducătorul delegației 
R. D. Vietnam la conferința cva- 
dripartită de la Paris, a infor
mat pe președintele R. D. Viet
nam, Ho Și Min, președintele Con
siliului de Miniștri, Fam Van 
Dong, vicepremierul și ministrul 
afacerilor externe, Nguyen Duy

Trinh, despre activitatea desfășu
rată de delegație — anunță a- 
genția V.N.A.

Totodată, ministrul Xuan Thuy 
a făcut o vizită Reprezentanței 
Permanente la Hanoi a Frontului 
Național de Eliberare din Viet
namul de sud.

la încheierea 
vizitei in Cuba 

a delegației F. N. E. 
din Vietnamul de sud

HAVANA 6. — Corespondentul 
Agerpres, V. Stamate, transmite : 
La Havana a fost dat publicității 
un comunicat comun cu ocazia vi
zitei' în Cuba a delegației Fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud, condusă de 
Tran Buu Kiem, membru al Pre
zidiului C.C. și președintele comi
siei de relații externe a F.N.E. din 
Vietnamul de sud. în comunicat 
se subliniază că în cursul acestei 
vizite a avut loc un amplu schimb 
de păreri, mai ales asupra relații
lor bilaterale, între Cuba și Viet
nam, cu care ocazie s-a subliniat 
deplina identitate, solidaritate și 
prietenie între poporul și Frontul 
Național de Eliberare din Vietna
mul de sud și poporul, partidul co
munist și guvernul revoluționar al 
Cubei. Este reafirmat întregul spri
jin acordat planului în zece puncte 
al F.N.E. și tuturor hotărîrilor a- 
doptate de către Frontul Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud 
în scopul înfrîngerii agresiunii im
perialismului american și crearea, 
în conformitate cu programul său 
politic, a unui Vietnam indepen
dent, democratic, pașnic, neutru șl 
prosper.

Noua fază 
a campaniei electorale
CORESPONDENȚA DIN PARIS DE LA AL. GHEORGHIU

Fotografia prezintă un aspect 
din timpul unei puternice de
monstrații de protest organi
zată de locuitorii din Haga îm
potriva trimiterii de trupe olan
deze pentru reprimarea mișcă
rilor greviste din insula Cu- 

rațao (Antilele olandeze)

ARGENTINA MăSUri 
pentru normalizarea 

vieții politice
BUENOS AIRES 6 (Agerpres). — 

Președintele Argentinei. Juan Carlos 
Ongania, a ținut o cuvîntare radio
televizată, în cursul căreia a anun
țat o serie de măsuri menite să con
tribuie la restabilirea calmului în 
tară. Astfel, el a precizat că în 
luna septembrie va fi organizată o 
întîlnire a comitetelor din industrie, 
la care să participe și reprezentanții 
sindicatelor, cu scopul revizuirii 
contractelor colective de muncă e- 
xistente. In contractele revizuite ar 
urma să fie incluse o parte a re
vendicărilor muncitorilor cu -privire 
la sporirea salariilor.

Pe de altă parte. Ongania a aver
tizat că este hotărît să mențină mă
surile drastice luate pentru menți
nerea ordinii. El a avertizat, tot
odată. că va fi aplicată legea mar
țială si va fi impusă cenzura presei 
în cazul în care tulburările vor con
tinua. Asigurîndu-si sprijinul milita
rilor. informează agenția U.P.I., On
gania a anunțat acceptarea demisiei

COMUNICAT COMUN 

CEHOSLOVACO-UNGAR
PRAGA 6 (Agerpres). — în 

comunicatul cu privire la convor
birile dintre Oldrich Cernik, pre
ședintele Guvernului federal al 
R. S. Cehoslovace, și Jenă Fock, 
președintele Guvernului revoluțio
nar muncitoresc-țărănesc ungar, se 
arată că șefii celor două guverne 
au abordat probleme privind re
lațiile bilaterale și unele proble
me internaționale actuale. în co
municat se subliniază că există 
încă ample posibilități pentru 
dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări și pentru o colaborare 
mai eficientă, pe baza internațio
nalismului socialist, egalității în 
drepturi, suveranității, respectării 
intereselor naționale, întrajutoră
rii tovărășești.

Vizita in Danemarca 
a delegației 
C.C. al U.T.C.

COPENHAGA 8 (Agerpres). — 
în continuarea vizitei în Dane
marca, delegația C.C. al U.T.C., 
condusă de tovarășul Ion Iliescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tineretu
lui, a avut întrevederi cu condu
cerile unor organizații de tineret, 
printre care Uniunea Tineretului 
Comunist din Danemarca și Orga
nizația de tineret a Partidului so
cialist popular din Danemarca. Cu 
acest prilej a avut loc un schimb 
de vederi în legătură cu masa ro
tundă organizată de U.T.C. la 
București, în problemele securită
ții europene. Organizațiile sus
menționate, precum și altele, și-au 
anunțat participarea, apreciind u- 
tilitatea acestei acțiuni a tinere
tului român. Au fost discutate, de 
asemenea, și o serie de probleme 
de interes comun. în aceeași zi, 
conducerea Uniunii Tineretului 
Social-Democrat din Danemarca a 
oferit un prînz în cinstea delega
ției C.C. al U.T.C.

Incidente 
israeliano-libaneze

BEIRUT. — Un comunicat militar 
libanez anunță că vineri dimineața 
zona Raybey et Rachaya-Fakhar, si
tuată la trei kilometri nord-est de 
Khiyam, a fost supusă unui tir de 
mortiere declanșat de pe teritoriul 
ocupat de trupele israeliene. Forțele 
libaneze au ripostat. Pe de altă 
parte, ziarul „Le Jour" afirmă că 
un violent duel de artilerie a opus 
în cursul nopții de joi spre vineri 
forțele libaneze și cele israeliene, în 
regiunea satului Helta.

TEL AVIV. — Un purtător de cu
vînt militar israelian a făcut cunos
cut că în noaptea de joi spre vi
neri „proiectile reactive au fost lan
sate de pe teritoriul libanez împo
triva unor ferme israeliene".

ASBiDĂ fCMOtUCĂ
mmHumHuuunnummmmmmnnnu'nHmrmnwnn

PREȚUL AURULUI 
ÎN SCĂDERE

Prețul unciei de aur 
pe piața liberă din 
Londra a înregistrat 
joi o scădere de a- 
proximativ un dolar, 
stabilindu-se la 41,10 
dolari. Acest declin 
s-ar datora mai mul
tor factori. In cercu
rile specializate din 
Londra se apreciază că 
depozitele de aur ale 
autorităților sud-afri- 
cane acuză o scădere 
pentru a patra săptă
mână consecutiv, ceea 
ce lasă să se presu
pună că guvernul din 
Pretoria expediază în
semnate cantități de 
aur, fie pe piețele 
mondiale, fie pe lingă 
anumite bănci.

PRIMELE 0 SUTĂ

Potrivit unei liste a 
primelor o sută de 
întreprinderi indus
triale din țările ca

pitaliste. citată de re
vista „Jeune Afrique", 
Statele Unite dețin 
primul loc. după ci
fra de afaceri înre
gistrată de principale
le întreprinderi ame
ricane în 1967. Pe a- 
ceastă listă. S.U.A. fi
gurează de 68 de ori, 
ocupînd 22 de locuri 
din primele 25. Lo
cul doi revine Repu
blicii Federale a Ger
maniei cu zece între
prinderi si cel de-al 
treilea este ocupat de 
Japonia. Acest fapt, 
remarcă revista cita
tă. subliniază, pe de o 
parte. ascensiunea 
spectaculoasă a Japo
niei, care în 1966 a- 
vea numai trei între
prinderi printre pri
mele 100 din lume, a- 
jungînd ca numai pes
te un an numărul a- 
cestora să crească la 
opt. și. pe de altă 
parte, dificultățile e- 
conomice ale Marii 
Britanii, ce a trebuit 
să cedeze locul al 
treilea si să se mul

țumească cu cel de-al 
patrulea.

SPRE 0 REFORMĂ 
A SISTEMULUI 

MONETAR INTER* 
OCCIDENTAL

Joi s-a înapoiat la 
Bonn, venind de la 
Washington, ministrul 
vest-german al econo
miei, Karl Schiller. Cu 
prilejul unei conferin
țe de presă, el a in
format pe ziariști a- 
supra problemelor 
discutate cu interlo
cutorii săi americani. 
Intre altele, ministrul 
vest-german a preci
zat că sesiunea a- 
nuală a Fondului Mo
netar International, 
care se va tine în lu
na septembrie în ca
pitala S.U.A.. va ela
bora in detaliu moda
litățile primei faze 4 
reformei sistemului 
monetar interocciden- 
tal.

SUCCESE ALE PAIRIOULOR ANGOLEZI
BRAZZAVILLE 6 (Agerpres). — 

Mișcarea Populară pentru Elibera
rea Angolei (M.P.L.A.) a dat pu
blicității la Brazzaville un comu
nicat în legătură cu succesele ob
ținute de detașamentele armate ale 
mișcării de eliberare națională în 
primele luni ale acestui an. Potrivit 
comunicatului, 445 de soldați portu
ghezi au fost scoși din luptă, două 
cazărmi ale trupelor colonialiste 
din Angola au fost incendiate, iar 
nouă mașini militare au fost distruse. 
Acțiuni de mare amploare au fost 
inițiate de patrioții angolezi în re
giunile Lunda și Malanga, unde ina

micul a pierdut însemnate forte u- 
mane și tehnică militară. In ulti
mele două luni, se arată în comuni
cat. în regiunea Cabinda, detașa
mentele M.P.L.A. au ucis și rănit 
72 de soldați portughezi. Pe frontul 
din nord-estul Angolei. detașamen
tele M.P.L.A. au extins ofensiva 
împotriva trupelor colonialiste. Popu
lația din această regiune a consti
tuit unităti armate de autoapărare, 
care susțin acțiuni lansate d'* 
M.P.L.A. asupra obiectivelor str 
glce și militare ale armatei portu
gheze.

agențiile de presă transmit:

Vineri a început în 
Franfa campania pen
tru cel de-al doilea tur 
de scrutin al alegeri
lor prezidențiale care 
va avea loc la 15 iunie. 
Potrivit prevederilor 
constituționale, numai 
doi candidați, care au 
obținut cele mai multe 
voturi la primul tur, fi
gurează acum în com
petiție : Pompidou si 
Poher. Astfel, stingă 
nu este prezentă la al 
doilea scrutin, în ciuda 
faptului că Jacques 
Duclos, candidatul 
Partidului Comunist 
Francez, s-a situat 
față de Poher la o 
distanță extrem de 
mică. Dacă stînga ar fi 
fost unită ți ar fi pre
zentat un candidat co
mun, ea obținea in 
primul tur cel puțin 31 
la sută din voturi, su
ficient pentru a rămâne 
în cursa prezidențială.

Cum vor vota fran
cezii la turul doi ?

Se poate vorbi de pe 
acum de trei tendințe 
sau orientări princi
pale, deși sînt numai 
doi candidați. •

Prima tendință este 
aceea din cadrul gru
pului de alegători care 
vor vota pentru Pom
pidou, susținut în pri
mul tur de mișcarea 
gaullistă. Fostul pre
mier va primi acum 
nu numai voturile 
gaullistilor, dar, după 
părerea observatorilor, 
Si o bună parte din 
cele ale centristilor. 
Obiectivul principal al 
lui Pompidou, care 
se arată sigur de ma
joritate, este de a ob
ține în cel de-al doilea 
tur un număr atît de 
ridicat de voturi încît 
alegerea lui să nu fie 
calificată drept medio
cră sau dezavuată 
printr-o abținere ma
sivă.

Pentru a putea face 
această demonstrație, 
se consideră ci Pompi
dou are nevoie de cel 
puțin 1 500 000 voturi 
in plus. De aceea, el 
își îndreaptă acum pri
virile mai ales spre 
electoratul centrist, 
care se arată receptiv 
la apelurile sale, pre
cum si spre o bună 
parte dintre cei ce în 
mod obișnuit se abțin 
de/la vot. „Deschide- 
reă" — una din princi
palele teme ale cam
paniei sale fi care în

seamnă o largă partici
pare la viitorul cabi
net al grupărilor ce 
l-au susținut — pare să 
fi dat rezultate. Cîteva 
ralieri la tabăra lui 
Pompidou nu sînt de
loc lipsite de impor
tanță. Reni Capitant, 
lider al gaullismului 
de stînga, care formu
lase numeroase rezer
ve față de politica fos
tului premier, a decla
rat că va vota totuși 
în favoarea lui. Apoi, 
ralierea lui Tixier- 
Vignancourt, președin
tele Alianței Republi
cane, formație de 
dreapta, din care 
jumătate a trecut 
de partea lui Pom
pidou. cealaltă ju
mătate rămînînd în ta
băra lui Poher.

In ce-I privește pe 
Poher, candidatul cen
trului, acesta pornește 
în a doua fază a cam
paniei cu o poziție de
licată, în special dato
rită avansului conside
rabil al adversarului 
său (mai bine de 20 la 
sută din voturi). Din 
acest motiv unii din 
foștii suporteri ai lui 
Poher îl părăsesc. A- 
lianța centristă, forma
tă din patru grupări, 
este foarte eterogenă. 
O parte a ei cere re
tragerea lui Poher, 
pronunțîndu-se pentru 
Pompidou; altă parte, 
dimpotrivă, se declară 
fidelă față de Poher. 
Există si o fracțiune 
care preconizează ca 
alegerea să rămînă la 
latitudinea membrilor 
și simpatizanților a- 
lianței centriste. Poher 
se bazează, așadar, pe 
fragilul sprijin al cen
trului divizat si Șo
văielnic, pe cel al lide
rilor socialiști (candi
datul lor, Deferre, 
n-a primit decît 5 la 
sută la primul tur), pe 
radicali și pe unele e- 
lemente de extremă 
dreaptă antigaulliste.

Pentru a obține cele 
5 milioane de voturi 
necesare să-l înfrîngă 
„la milimetru“ pe ad
versarul său, Poher 
este, așadar, decis să 
mobilizeze în jurul lui 
o alianță a tuturor ce
lor din opoziția anti- 
gaullistă: fie de dreap
ta, de centru sau ele
mente care au votat 
pentru Rocard și Kri- 
vine. El și-a propus să 
ducă o campanie mai

activă, intenționînd să 
se deplaseze pentru 
prima dată în provin
cie, în scopul de a-și 
lansa noua lozincă : 
„Un stat în slujba tu
turor".

Cea de-a treia ten
dință care s-a conturat 
este abținerea. Nu este 
însă vorba de abține
rea tradițională din 
Franța, adică de pro
centajul de 15—20 la 
sută din corpul electo
ral, care nu se prezin
tă la vot mai ales din 
motive de pasivitate 
politică, ci de o abți
nere cu netă semnifi
cație politică. In ta
băra celor care au ce
rut alegătorilor lor să 
se abțină de la vot la 
15 iunie se află în 
primul rînd Parti
dul Comunist Francez. 
După cum a declarat 
recent Roland Leroy, 
secretar al P.C.F., ab
ținerea comuniștilor 
„nu înseamnă deloc o 
dezertare, nici o demi
sie, ci continuarea lup
tei angajate la primul 
tur. Stînga, a subliniat 
el, va fi prezentă prin 
abținerea sa masivă la 
cel de-al doilea tur, 
prin refuzul ei de a 
alege între cei doi can
didați". Tot în favoa
rea abținerii s-au pro
nunțat și marea cen
trală sindicală, C.G.T., 
Mișcarea Tineretului 
Comunist și asociația 
studențească U.N.E.F. 
Cit privește P.S.U., el 
nu s-a pronunțat încă, 
dar conducerea sa ma
nifestă opoziție față de 
cei doi candidați. Con
venția Cluburilor Re
publicane, al cărei pre
ședinte este Mitterand, 
a adoptat o poziție am
biguă : majoritatea
conducerii sale s-a 
pronunțat contra lui 
Pompidou, iar restul 
pentru abținere sau 
vot nul.

Ziarul „Le Figaro" 
apreciază că la 15 iu
nie se vor abține de la 
vot cel puțin 32—35 
la sută din numărul a- 
legătorilor, proporție 
considerabilă, care, 
după unii comentatori, 
ar „îngropa" posibili
tățile unei victorii a 
lui Poher și ar avan
taja pe Pompidou.

La ora cînd transmit 
aceste rînduri, noua 
fază a campaniei elec
torale a început prin 
discursurile rostite la 
radio și televiziune.

celor cinci membri ai guvernului său 
și intenția sa de a aduce unele 
schimbări în viitorul guvern.

între timp, potrivit agențiilor de 
presă, situația din orașele argenti- 
nene în care s-au produs incidente 
tinde spre normalizare. în orașul 
Cordoba domnește un calm relativ, 
iar în orașul Rosario, al doilea ca 
mărime și importantă după capi
tala tării, au fost retrase trupele, 
fiind înlocuite cu forte de poli
tie.

SINDICATELE BRITANICE 
RESPING PROIECTUL DE IEGE 

PRIVIND RELAȚIILE ÎN 
DOMENIUL INDUSTRIAL

LONDRA 6 (Agerpres). — Accep
tarea platformei Consiliului general 
al T.U.C. în proporție de 9 la 1 din 
voturile exprimate la Congresul ex
traordinar al sindicatelor britanice, 
care a avut loc joi, a constituit o 
respingere categorică a proiectului 
de lege elaborat de guvernul laburist 
cu privire la relațiile în domeniul 
industrial. In esență, pozițiile sindi
catelor și guvernului au rămas la 
fel de îndepărtate ca și înainte.

în cuvîntarea rostită în numele 
guvernului, ministrul forței de mun
că și productivității. Barbara Castle, 
a declarat: „Propunerile Consiliului 
general al T.U.C. reprezintă un pas 
înainte, dar guvernul are rezerve se
rioase în privința eficienței propu
nerilor Consiliului general pentru 
combaterea grevelor ilegale și în 
special în privința măsurilor luate 
în considerare pentru împiedicarea 
și soluționarea lor".

Ușa tratativelor dintre sindicate și 
guvern, care vor fi reluate luni, ră- 
mîne întredeschisă, dar nu există o 
perspectivă clară asupra posibilită
ților unei înțelegeri.

S-a anunțat că guvernul britanic 
se va întruni. în mod excepțional, 
duminică, pentru a lua în discuție 
rezultatele Congresului sindicatelor.

Președintele Tunisiei se 
pronunță pentru intensifi

carea colaborării dintre 
statele magbrebiene

TUNIS 6 (Agerpres). — Președin
tele Tunisiei, Bourguiba. s-a pro
nunțat, într-un interviu publicat în 
ziarul libanez „Al Hadaf". pentru 
intensificarea vizitelor și contacte
lor bilaterale la diferite niveluri în
tre statele maghrebiene — ca o me
todă eficace de promovare a cola
borării în diferite domenii. El a a- 
bordat cu acest prilej diverse as
pecte ale cooperării si relațiilor 
dintre Algeria. Libia. Maroc și Tu
nisia. ale căror teritorii alcătuiesc 
zona maghrebiană a continentului 
african. în acest sens președintele 
Bourguiba a amintit necesitatea în
cheierii unui acord între Tunisia și 
Algeria în problemele de frontieră.

Un grup de cunoscuți 
ovocoți spanioli a cerut din nou 
guvernului desființarea tribunalelor 
militare care judecă procesele politice, 
aplicarea unui tratament diferențiat 
deținuților politici, deosebit de cel al 
infractorilor de drept comun, îmbu
nătățirea condițiilor de viață din în
chisori și elaborarea unui „statut le
gal", care să definească în termeni 
preciși situația deținuților politici.

Demonstrații de solidari
tate cu studenții universi
tății LOVOniUm de Ia Kinshasa, 
asupra cărora armata a deschis 
miercuri foc în timpul unei manifesta
ții, au avut loc în orașele Lubumbashi 
și Kisangani, a anunțat postul de ra
dio Kinsh asa. Autoritățile au ordonat 
armatei să nu mai intervină împotriva 
demonstranților. Universitatea Lova- 
nium și-a suspendat cursurile din or
dinul președintelui Mobutu. Agențiile 
de presă informează că în capitala 
țării a fost restabilit calmul.

Primul Congres al Confe
derației naționale a țărani
lor chilieni ?i_a început lucrările 
la Santiago de Chile. Delegații vor 
examina situația economică și socială 
din țară, precum și probleme ale miș
cării țărănești și chestiuni organiza
torice. în apelul Confederației, dat 
publicității cu prilejul convocării con
gresului, este exprimată îngrijorarea 
față de ritmul lent al transpunerii în 
viață a reformei agrare.

Publicul din orașul Bordeaux 
a făcut o primire entuziastă 
ansamblului de balet al Operei 
din București, care a prezentat 
joi un spectacol în cadrul celui 
de-al „XX-lea festival ' de la 
Bordeaux", scrie agenția France 
Presse. Baletul pe muzica 
„Rapsodiei a ll-a" de George 
Enescu s-a bucurat de apre
cieri unanime, ca și baletul 
„Scene nocturne", inspirat com
pozitorului Anatol Vieru de 
poemele lui Federico Gargia 
Lorca.

La Varșovia a fost sem
nată o înțelegere de co
laborare între Centrul național al 
cinematografiei din Comitetul de stat 
pentru cultură și artă din țara noastră 
și Direcția generală a cinematografiei 
din Ministerul Culturii și Artelor al 
R. P. Polone. înțelegerea prevede, 
printre altele, efectuarea unor schim
buri de delegații de cineaști, organi
zarea, cu prilejul zilelor naționale, a 
unor festivaluri cinematografice, reali
zarea unei coproducții româno-po- 
loneze etc,

Ministrul afacerilor ex
terne al R. D. Germane, ott° 
Winzer, a sosit vineri la Cairo, ve
nind de la Damasc, transmite agenția 
A.D.N. El va face o vizită în Repu
blica Arabă Unită la invitația minis
trului de externe egiptean, Mahmud 
Riad.

Din Atena te anunță că A- 
lekos Panagoulis. autorul aten
tatului din august 1968 împo
triva primului ministru grec 
Papadopoulos, a evadat în noap
tea de ioi spre vineri din în
chisoarea Boyatsi. El a fost 
condamnat la moarte de un 
tribunal militar și aștepta exe
cuția în închisoarea amintită 
situată la 25 km de Atena. Un 
comunicat al ministerelor Jus
tiției si Ordinii Publice anunță 
că politia a fost pusă în stare 
de alarmă pentru a-1 regăsi pe 
evadat. Pînă în prezent, adau
gă comunicatul, operațiunea de 
urmărire nu a dat nici un re
zultat. O recompensă de 500 000 
drahme este promisă celui care 
ar ajuta autoritățile să-1 regă
sească si să-l aresteze pe Pa
nagoulis.

Joi a fost arestat Ia Khar
tum lîderuî Partidului Umma, Saddîk 
el-Mahdi, partid dizolvat după lovi
tura de stat din 25 mai, a anunțat 
postul de radio Omdurman. Saddîk 
el-Mahdi, considerat ca unul din cei 
mai influenți oameni politici din Su
dan înaintea evenimentelor din iunie, 
a fost în repetate rînduri în compo
nența guvernului și a deținut chiar și 
funcția de premier.

Tran Buu Kiem, «eful de- 
legației Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud la Con
ferința de la Paris în problema viet
nameză, a fost primit joi de preșe
dintele Houari Boumediene. Tran Buu 
Kiem, aflat în capitala Algeriei de 
miercuri, a avut, de asemenea, o în
trevedere cu Kaid Ahmed, lider al 
Frontului de Eliberare Națională din 
Algeria.

Ministrul apărării al Canadei, Leo cadieux, a declarat în
Camera Comunelor că țara sa va menține în Europa „o prezență militară 
importantă" și va continua să se achite de .obligațiile ce-i revin ca membră a 
N.A.T.O. EI a precizat că pînă în 1972, brigada de infanterie mecanizată cana
diană, staționată în R.F.G., cu un efectiv de 5 000 de persoane, va fi înlocuită 
cu o unitate mobilă aeropurtată cu un efectiv mult mai redus. Ministrul apărării 
a anunțat, de asemenea, că la reuniunea ministerială a N.A.T.O. din decembrie. 
Canada va prezenta aliaților săi un plan definitiv de reducere a forțelor sale 
militare din Europa.

După întrevederea de 
joi dintre Charles Reiau și 
Rashid Karame, în cercurile 
politice de la Beirut se apreciază că 
această reluare a contactelor, între
rupte timp de o săptămînă, între pre
ședintele republicii și președintele de
semnat al Consiliului de Miniștri, ar 
indica posibilitatea unei rezolvări imi
nente a actualei crize guvernamentale 
din Liban, care durează de peste 40 
de zile.

Primul ministru al Italiei, 
Mariano Rumor, a sosit joi la An
kara, într-o vizită oficială de patru 
zile în Turcia. Rumor urmează să aibă 
întrevederi cu premierul Suleyman 
Demirel și cu alte oficialități turce.

Ministrul de externe al
Japoniei, Kiichi Aichi, a părăsit

vineri capitala americană, după o vi

zită oficială de patru zile în Statele; 
Unite. El a avut convorbiri cu perso
nalități guvernamentale americane și 
a fost primit de președintele Nixon.

Președintele Republicii 
Populare a Yemenului de 
sud, Kahtan Al Shaabi, care a făcut 

o vizită oficială în R.P.D. Coreeană, 
a părăsit Phenianul, plecînd spre pa
trie.

Cu prilejul Salonului 
aeronautic international de 
la Le Bourget, Franta a prezentat 
un nou tip de avion militar de vînă- 
toare denumit „Milan", construit de 
firma „Marcel Dassault". Noul avion, 
care poate decola de pe piste foarte 
scurte, este o variantă a lui „Mirage 
V".

LAGOS 6 (Agerpres). 
Postul de radio al Bia- 
frei a anunțat că gene
ralul Odumegwu O- 
jukwu a anulat sentin
ța de condamnare la 
moarte pronunțată îm
potriva a 18 tehnicieni 
petroliști italieni și

vest-germani. Aceștia 
fuseseră condamnați la 
moarte sub acuzația de 
a fi participat, alături 
de trupele guvernului 
federal nigerian, la ac
țiunile ofensive împo
triva trupelor biafre- 
ze. Corespondentul din

Lagos al agenției Reu
ter relatează Că cel 18 
petroliști vor fi pre- 
dați în următoarele 
zile unor reprezentanți 
ai Coastei de Fildeș și 
.Gabonului, pentru a 
fi repatriat!.

I Greva muncitorilor de la bazele
I americane din Okinawa
I
 Greva de 24 de ore de

clarată joi de muncitorii de

I
la bazele militare ameri
cane din Okinawa a dat 
naștere unor incidente fără 
(precedent în istoria ocupa
ției acestor insule. Cei pes
te 50 000 de greviști protes
tează împotriva concedie- 

I rilor în masă și pentru a 
I susține o serie de revendi- 
I cări economice. în toa- 
Ite cele aproape 70 de 

locuri unde au fost orga
nizate pichete de grevă au 

I intervenit soldații ameri
cani, care au recurs pen
tru prima dată la baionete, 

I rănind 20 de persoane.
Printre răniți se afla ți 
Tsumichiyo Asato, preșe- 

I dintele Partidului maselor 
socialiste, principalul par
tid din coaliția care a spri- 

Ijinit în alegeri pe actualul 
șef al puterii executive, 
Chobyo Yara. Pe timpul 
grevei încărcarea și descăr

carea vaselor și avioanelor 
militare americane practic 
a încetat.

Deși muncitori din Oki
nawa au cerut în repetate 
rînduri dreptul Ia grevă, 
autoritățile americane au 
refuzat să-1 acorde. Mai

După aceste incidente 
muncitorii greviști au or
ganizat o mare demonstra
ție în fața cartierului ge
neral al armatei americane, 
într-o altă parte a orașului 
Naha, capitala Okinawei, a 
avut loc un miting la care

CORESPONDENTA DIN TOKIO 
DE LA FLOREA ȚUIU

mult, aceste autorități au 
respins chiar și ideea 
unor tratative cu reprezen
tanții sindicatelor. în a- 
ceastă situație, sindicatul 
muncitorilor de la bazele 
militare din Okinawa 
(„Zengunro") a hotărît să 
pună autoritățile militare 
în fața unui fapt împlinit, 
chemînd la această grevă 
la care s-au alăturat majo
ritatea muncitorilor insu
lelor.

a vorbit Yasusuke Uehira, 
președintele „Zengunro", 
care a declarat că sindica
tul pe care îl conduce nu 
va admite forțelor ameri
cane să oprime mișcarea 
muncitorilor din insule. Din 
Naha se anunță, de aseme
nea, că Chobyo Yara a în- 
mînat un mesaj personal 
administratorului civil a- 
merican, Stanley Carpen
ter, în care afirma între 
altele că „este foarte regre

tabil că problemele sindi
cale se rezolvă cu baione
tele". Șocul provocat de 
represaliile militarilor a- 
mericani în Okinawa a fost 
resimțit de întreaga opinie 
publică japoneză. Ambasa
da americană a promis că 
va face investigații asupra 
incidentului și va anunța 
rezultatele guvernului ja
ponez. în același timp, Par
tidul Comunist din Japonia, 
partidul socialist și parti
dul socialist democratic au 
prezentat proteste scrise la 
ambasada americană.

„Zengunro" intenționea
ză să declare o nouă grevă 
de 48 de ore. Dacă situația 
se va desfășura ca joi, scrie 
ziarul „Asahi Evening 
News", confruntarea și dis
putele dintre muncitori și 
militarii americani se vor 
transforma în incidente 
foarte serioase, neexistînd 
practic garanția că ele nu 
se vor transforma într-o 
tragedie sîngeroasă".
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