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Ion Gheorghe Maurer in Iran

/ (Agerpres)

Plecarea tovarășului

In cei 12 ani în care a urcat lără Întrerupere pe schele, Constantin 
Brebeaeu, constructor, a adunat cu hărnicia albinelor multa experi- 
ență. Dintre obiectivele Ia care a muncit, enumerăm : Fabrica de ma
șini unelte — București, blocurile din cartierul Ni)u Vasile și din 

1960 (printre primii). Uzina Metalurgică — București,
I ____ Foto: CUCU ION ,
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Perfecționări aduse 
locomotivei diesel
Constructorii de mașini de 

la Uzinele „Electroputere“ din 
Craiova sînt preocupați con
tinuu de perfecționarea tehno
logiei de fabricație a locomo
tivei Diesel-electrice. Cele mai 
recente realizări în acest do
meniu au permis utilizarea 
puterii totale a motorului Die
sel, care dezvoltă în prezent o 
viteză pînă la 95 km pe oră. 
Die asemenea, au fost introduse 
prize de curent continuu de 
170 volți și 40 amperi la va
gonul de încălzit, ceea ce face 
posibilă utilizarea locomotive
lor și la trenurile de călători.

(Agerpres)

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a plecat marți dimi
neața în Iran pentru a lua 
parte la solemnitatea înmînă- 
rii însemnelor titlului de 
doctor Honoris causa pe cane 
Universitatea din Teheran i 
l-a decernat.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, au fost prezent! to
varășii Gheorghe Apostol, Ale
xandru Birlădeanu, Emil Bod- 
naraș, prim-vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, Ilie 
Verdeț, Gheorghe Radulescu, 
Iosif Banc, Petre Blajovici, 
Janos Fazekas, Gheorghe Gas
ton Marin, vicepreședinți ai

Consiliului de Miniștri, Corne- 
liu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, 
Adrian Dimitriu, ministrul 
justiției, Miron Nicolescu, 
președintele Academiei, și alte 
persoane oficiale.
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ZILE ȘI NOPȚI
DE MATURIZARE La plecare, pe aeroportul Băneasa

Sudorii. (Pe șantierul Combinatului siderurgic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ — Galați)

FLOAREA

PRIETENIEI

Institutul de proiec
tări metalurgice nu are 
nevoie de prezentarea 
reporterului: realizări
le sale s-au impus, de-a 
lungul celor 17 ani de 
activitate, prin acele o- 
biective mari ale meta
lurgiei noastre, prin 
reușitele cu care se pre
zintă azi, în competiția 
tehnicii mondiale, la un 
nivel ridicat care face 
cinste țării!

Scopul reportajului de 
față este, așadar, ace
la de a prezenta cî- 
teva biografii tehnice, 
dacă le putem numi 
astfel, de a releva, prin 
ele, eforturile și succe
sele acestui colectiv, 
într-o altă etapă impor
tantă a economiei noa
stre — anul care s-a 
scurs de la Congresul al 
IX-lea al P.C.R.

Interlocutorii mei sînt 
ingineri tineri și foarte 
tineri care-și numără, 
în continuarea exame
nelor trecute la Politeh
nică, examenele date în 
cadrul Institutului de 
proiectări metalurgice, 
cu fiecare temă de stu
diu, cu fiecare proiect și 
obiectiv la care lucrează.

Încerc să măsor acest

de
Florența Albu

an care a trecut, să-l 
înviu, cunoscînd frămîn- 
tările celor mai tineri 
reprezentanți ai colec
tivului. Maturitatea ca
re și-a pus amprenta 
pe fiecare din proiecte
le lor, te reflectă pe chi
puri. Există o seriozita
te care adaugă pasiu
nea, o experiență colec
tivă care amplifică exi
gența fiecăruia. Ingine
rii Adrian
Toma 
Cristian
Aurelia Sasu sînt nu
mai cîțiva din tinerii 
specialiști valoroși, for
mați în cadrul 
IPROMET - ului. Bio
grafiile lor cuprind, cu 
puterea de dăruire a a- 
cestei vîrste, etapele im
presionante ale con
strucțiilor industriale — 
Hunedoara, Reșița, Ga
lați, Cîmpia Turzii, U- 
zina metalurgică Bucu
rești. Cu atît mai mult 
ai vrea să cunoști, din
colo de procesul de ela
borare al acestor obiec
tive, omul, oamenii ca-

Ivănescu, 
Goncearenco, 
Mitrea sau

etapă, noile 
ale tehnicii 
Dar trebuie 
dincolo de

re au gindit, s-au fră- 
mîntat șt au crescut o- 
dată cu aceste construc
ții.

„Te izbești zilnic de 
găsirea unor soluții, 
cauți și citești cărți de 
specialitate în mai 
multe limbi, te zbați și 
rezolvi" — spune, în 
puține cuvinte Adrian 
Ivănescu. E un fel la
pidar, ingineresc de a 
vorbi despre căutările 
creatoare pe care le im
plică noua 
imperative 
moderne, 
să treci
această enunțare suma
ră, dincolo de modestia 
declarației — „la noi 
munca este colectivă, 
proiectele sint o elabo
rare a întregului colec
tiv". E adevărat. Toți 
inginerii prezenți la a- 
ceastă discuție au lu
crat sau lucrează la 
proiectul mare al unui 
gigant al siderurgiei 
noastre: Combinatul de 
la Galați, cel mai im
portant obiectiv al cin
cinalului. Din acest 
proiect mare, o mică

(Continuare 
în pag. a IlI-a

de Ion Istratl
Cunosc, nu de azi de ieri, doi încă 

destul de tineri ingineri ieșeni, ambii 
destoinici în profesiunea și activitatea 
lor obștească și care, deși lucrează în 
sectoare deosebite, ca foști colegi de 
școală și de facultate, sînt totuși legați 
printr-o trainică amiciție, împărțin- 
du-și aproape zi de zi și bucuriile și 
necazurile, sfătuindu-se îndeolaltă, în- 
tr-ajutordu-se și purtîndu-și o stimă a- 
parte, ca să nu mai vorbesc de afecțiu
nea sinceră pe care o nutresc unul față 
de celălalt. Am auzit, de asemenea, că, 
de dată recentă, din respect și dragos
te prietenească față de-un tovarăș 
de-al lor pe care de ani și ani îl în
conjoară cu aleasă amiciție, mai mulți 
sportivi ieșeni și-au dăruit fiecare cite 
o apreciabilă cantitate de singe pen
tru a-și salva astfel concetățeanul lor 
de la o grea suferință. Exemple ca a- 
cestea se pot cita multe, ele fiind pil
duitoare pentru noi toți și atestînd 
faptul că, în societatea noastră socia
listă, oamenii cresc într-un nou climat 
moral și spiritual în care ipocrizia, va
nitatea, interesele meschine, mer-
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(Continuare fn pag. a Il-a)

Vremea călduroasă din 
ultimele zile a permis in
tensificarea muncilor agri
cole. Strinsul recoltelor de 
orz, grîu și secară este 
acum lucrarea numărul 
unu nu numai in sudul ță
rii, ci și în regiunile mai 
nordice. Toate forțele sînt 
concentrate în cimp ; sint 
antrenate în vasta activita
te pentru cîștigarea fiecă
rui bob din noua recoltă. 
Pe zi ce trece, tot mai mult 
ora, minutul, capătă valoa
rea a mii de kilograme 
griu, secară, orz sau ma
zăre.

Cum sint folosite orele, 
minutele? Iată ce răspun-

Sosirea la Teheran

Mehrabad, 
fost întîm-

Ion 
a sosit în

a-

IASI

(Continuare în pag. a IlI-a) Cost ine ști — 1966
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bine „trase pe dreapta” din cauza 
defecțiunilor ivite, terenuri neeli
berate, brațe de muncă „prinse” in 
cu totul alte lucrări. Este evidentă 
necesitatea îmbunătățirii imediate a 
organizării muncii.

unde nu pu- 
Privind mai

1881 de com
bine constituie 
torta principa- 

în actuala campanie de recolta- 
a păioaselor. Alături de ele, pe

I. TEOHARIDE
I. FILIPOIU 

V. MOINEAGU

TEHERAN 12 — Trimisul 
special Agerpres, Nicolae Io- 
nescu, transmite : Marți după- 
amiază, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, 
Gheorghe Maurer, 
capitala Iranului.

Pe aeroportul 
oaspetele român a 
pinat de Amir Abbas Hoveida, 
prim-ministru al Iranului, Aii 
Naghi Alikhani, ministrul e- 
conomiei, Ansari Abdolreza, 
ministrul de interne, Hou- 
chang Ansari, ministrul infor
mațiilor, Saniie Assadollah, 
ministrul apărării, de alți 
membri ai guvernului iranian, 
precum și de Jahan Saleh, rec
torul Universității din Tehe
ran și membri ai corpului pro
fesoral. Erau prezenți șefi ai

misiunilor diplomatice, acre
ditați la Teheran, ziariști. De 
asemenea, au fost de față, Ion 
Drinceanu, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în 
Iran, și membrii ambasadei.

La coborîrea din avion, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe 
Maurer, a fost salutat căldu
ros de primul ministru ira
nian, Amir Abbas Hoveida. 
Au fost intonate imnurile de 
stat ale României și Iranului, 
după care cei doi șefi de gu
verne au trecut în revistă 
garda de onoare.

După ceremonia primirii, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, însoțit de primul mi
nistru iranian, a făcut o vi
zită la Palatul de marmură —

șahinșa-una din reședințele 
hului din capitala iraniană — 
unde a semnat în Cartea de 
onoare a Curții imperiale.

In după-amiaza aceleiași 
zile, Ion Gheorghe Maurer a 
avut o întrevedere prieteneas
că cu Abdol Reza Pahlavi, 
fratele suveranului Iranului, 
iar seara a participat la 
cepția oferită în cinstea sa de 
primul ministru Hoveida.

Au participat membri 
guvernului iranian, președin
tele Senatului, rectorul univer
sității, senatori și deputați, 
oameni de artă și cultură, oa
meni de afaceri, ziariști. Au 
fost de asemenea prezenți Ion 
Drînceanu, ambasadorul Re
publicii Socialiste Romînia în 
Iran, și membri ai ambasadei.

re-

ai

Recoltarea griu
lui la coopera
tiva agricolă de 
producție Valea 
Seacă, regiunea 

Dobrogea

BUNA DIMINEAȚA,
MARE!

ZILE DE VACANȚĂ

UN BOB ZABAVA
COSTA MULT!

suri ne-au dat faptele în- 
tilnite cu ocazia 
pe care l-am 
regiunile :

raidului 
organizat in

Prima remar
că : în toată 
regiunea — zi 

plină de lucru. In cîmpia Brăilei ca 
și în cea a Rimnicului și a Șire
tului, în Podișul Covurluiului se dâ 
asaltul asupra mărilor de culoarea 
si cu valoarea aurului. Coopera
tivele agricole din Tichilești, Caza- 
su, Tufești, Lanurile și alte cîteva 
au anunțat deja încheierea unei 
prime etape : secerișul. Acum s® . 
treieră ceea ce cooperatorii au re-

GALATI

coltat manual -acolo 
teau lucra mașinile, 
atent activitatea celor de aici, 
ceste succese par mai mult decît 
normale. Ca și piesele pe masa de 
șah, tot astfel aici forțele oameni
lor și mașinile sînt dirijate cu 
multă judecată — acolo unde e mai 
multă nevoie. Cine e în cîștig ? 
Producția, cooperativa agricolă, fie
care țăran cooperator și mecani
zator în ultimă instanță. în raioa
nele Brăila și Făurei păioasele se 
string de pe ultimele suprafețe.

în contrast cu aceste situații 
apar cele întîlnite în raioanele 
Tecuci, Focșani, Panciu și chiar 
Galați. în general, aceleași obser
vații : ritm lent la recoltare, corn-

A fugit. O fată blondă se 
pierde în mulțimea sutelor 
de studenți aflați pe plajă.

— Cine e fata ?
— Nu știm. O studentă. 

De trei zile de cînd sîntem 
aici vine singură, se așea
ză retrasă, citește vederi și 
scrie.

— De unde sînteți ?
— Noi patru din Timi

șoara, de la matematici.
Și se prezintă: Vențe 

Teodor, Șandru Vasile, Ce- 
fal Ion, Păunescu Ion.

— Eu sînt de la Cluj, de 
la istorie. Nicolae Brindea.

li privim cu plăcere. Bă
ieți frumoși, voinici, spiri
tuali. Ce-ar putea să-i în
trebe reporterul ? Totul în 
ei iradiază bucurie, sănă
tate, setea de a se distra și 
nevoia de a fi veseli. Ne 
■urînde o idee :

— Tovarășe Cefal fii

PETRE ISPAS 
NICOLAE ARSENIE

(Continuare în pag. a Ill-a)



Am intrat în biroul comite
tului U.T.C. al Uzinelor Meca
nice Timișoara. Tovarășul Va
sile Indricău, locțiitorul se
cretarului U.T.C., tocmai în
cheia convorbirea telefonică.

— Vă rugăm să ne reco
mandați dv. pe cineva. Am 
dori să ne ajute să dezbatem 
împreună cu tinerii din uzină 
cîteva cazuri... Da... Pentru 
marți... Ar fi bine dacă poa
te să vină tovarășul Hepcal, 
a mai fost pe la noi și ne-a 
spus lucruri deosebit de inte
resante. Vă mulțumesc... bună 
ziua...

Așezînd receptorul în furcă 
ne-a și pus în temă :

— Ne-am propus pentru 
marți o întîlnire cu un tovarăș 
judecător, care, pornind de la 
cîteva cazuri concrete, să vor
bească tinerilor despre nor
mele de conduită în societatea 
noastră.

— Experiența ne-a dovedit 
că aceste întîlniri, sînt foarte 
eficiente — completează D. 
Coatesou, secretarul comite
tului U.T.C. pe uzină — de 
aceea am căutat să invităm 
oameni competenți din orașul 
n~stru care să ne ajute în 
munoa de educare moral-ce- 
tățenească a tinerilor.

— Aveți multe „cazuri" de 
abateri de la normele unei 
comportări civilizate ?

— Nu. Dar nici nu înțele
gem să așteptăm să apară.

Dacă-i înveți pe tineri cum 
să se comporte în diferite îm
prejurări nu pot să apară ca
zuri. Și cine să-i învețe dacă

LA COSTINEȘTI
AMENAJAREA 

UNUI 
CAMPING

La Costinești au 
început lucrările de 
amenajare a unui 
camping cu 500 de 
locuri. Situat pe ma
lurile lacului Mangea 
Punar, campingul va 
avea platforme de 
parcare a autoturis
melor, un grup sani
tar, instalații de apă 
și iluminare, pavi
lion administrativ etc. 
Totodată a fost re
novată, extinsă și 
modernizată braseria 
existentă în stațiune. 
Se prevede amenaja
rea lacului Mangea 
Punar, în scopul com
pletării condițiilor de 
destindere și distrac
ții ale stațiunii.

ÎN CONFLKÎ CU...
Există obiceiul ca, dacă nu 

în fiecare lună, cel puțin la 
trei luni să se facă un bilanț 
al realizărilor obținute. Eu am 
ales trei luni, deoarece la 10 
iulie s-au împlinit trei luni de 
cînd sînt în conflict cu... (cu 
cei pe care i-am menționat în 
articolele publicate la această 
rubrică). Cititorii noștri s-au 
adresat cu multă încredere 
ziarului, solicitîndu-ne ajuto
rul în rezolvarea unor pro
bleme de interes obștesc sau 
personal, ne-au povestit di
vers® fapte pe care le-am con
semnat la rubrica: „în con
flict cu...“.

Poate vă mai amintiți că 
în articolul: „Cine trebuie 
să răspundă?* era criticată con
ducerea școlii de șoferi din 
Curtea de Argeș, comitetul 
U.T.C, care nu se preocu. iau 
dezorganizarea timpului liber 
al elevilor. Iată pe scurt, răs
punsul primit„cele relatate 

UN PRIM 
BILANȚ

în articol sînt juste, fapt pen
tru care ne însușim în tota
litate critica făcută... pentru 
lichidarea lipsurilor semnala
te s-au luat următoarele mă
suri : amenajarea unui teren 
de sport prin muncă patrio
tică ; amenajarea clubului 
școlii și dotarea lui cu tele
vizor, radio, stație de ampli
ficare etc; organizarea unui 
concurs „Cine știe, răspunde ! 
pe tema „Mecanica auto și 
circulația! cu etapă de masă 
la care să participe toți elevii; 
organizarea unor vizionări de 
filme în colectiv j vizite la mo
numentele istorice din Curtea 
de Argeș.

Să nu credeți că toate a- 
ceste propuneri au fost așter
nute pe hîrtie șj... uitate în
tr-un sertar. Nu l Toate, dar 
absolut toate au fost reali
zate punct cu punct, iar acum 
există un plan de lucru și 
mai bogat. Ce mai pot spune ?

într-un articol era vorba de 
doi „concurenți" care nu 
se înțelegeau între ei. Pri
mul șpunea că celălalt tre
buie să amenajeze șoseaua 
dintre Comani Și Drăgășani— 
Olt, ultimul susținea că 
jumătate aparține primului, 
își trimiteau adrese, refe
rate etc. Era vorba de 
fapt de comitetele executive 
ale sfaturilor populare din 
cele două comune care lăsa
seră în paragină drumul care 
lega satele respective. Acum, 

nu noi, organizația U.T.C. 
Tocmai asta facem.

— Cum, prin ce metode ?
O parte din răspunsul la a- 

ceste întrebări l-am aflat răs
foind agenda secretarului 
U.T.C. : Simpozioane „Tinere
tul și etica vieții cotidiene", 
„Conduită în relațiile de prie
tenie, de familie", „Profilul 
moral al tinerei generații" 
etc. Găsim apoi notate mai 
multe adunări generale U.T.C. 
în care au avut loc dezbateri 
despre ținuta tinerilor în pro
ducție, pe stradă, în sălile de 

EDUCATOR - 
COLECTIVUL

spectacol, despre „Ce este mo
rala" etc.

Sînt doar cîteva acțiuni or
ganizate de comitetul U.T.C. 
care s-au bucurat de un deo
sebit interes din partea tine
rilor, fapt ilustrat și prin nu
mărul mare al celor înscriși 
la discuții. Și astăzi tinerii își 
amintesc cu plăcere despre 
expunerea tovarășului jude
cător Hepcal Ion („Tineretul 
și etica vieții cotidiene") sau 
despre întîlnirea cu artistul 

In virtejul dansului. (Formația de artiști amatori de Ia Combinatul chimic Victoria-Făgăraș)

poate și datorită... conflictului 
cu noi, s-au împacat și au 
luat o hotărîre înțeleaptă: 
împreună să repare drumul 
într-o perioadă foarte scurtă. 
Pentru dînșii urarea: „Spor la 
muncă și să auzim numai de 
bine “

Acum, o comunicare scur
tă pentru tovarășul Ion Mun- 
teanu din Sebeș Alba : 
Tovarășe Munteanu, „între
prinderea poligrafică „Casa 
Scînteii" ne-a răspuns : „în 
legătură cu defecțiunea 
semnalată la un exemplar 
din „Povești" de Frații 
Grimm vă anunțăm că artico
lul a fost prelucrat cu tot co
lectivul de la linisare. Vom 
lua toate măsurile ca aseme
nea defecțiuni să nu se mai 
repete. Vă rugăm a comunica 
corespondentului dv. să ne 
trimită exemplarul defect pen
tru a fi recondiționat sau în
locuit".

Rezolvarea fi
ind promptă, 
conflictul cu 
întreprinderea 
poligrafică „Ca
sa Scînteii" a 
încetat, în 
schimb a în
ceput cu între
prinderea „13 
Decemb rie" 
din București: 
Motivul? Nu-mi 
pot explica 

metamorfoza 
cărții Verei Călin inti
tulată : „Metamorfozele măș
tilor comice". Cartea cum
părată de mine are nici mai 
mult nici mai puțin decît 10 
pagini albe. De o săptămână 
întreagă încerc să deduc cam 
ce trebuia să fie tipărit pe 
aceste file. Sper că voi primi 
lămuriri de la întreprinderea 
respectivă.

în sfîrșit, aflăm din răs
punsul Comitetului Executiv 
al Sfatului popular al raionu
lui Ploiești că...... răuvoitorii"
tovarășei directoare a căminu
lui cultural erau de fapt niște 
binevoitori ai activității cul- 
tural-artistice din comună, 
lucru cu care sîntem perfect 
de acord; mal ales că s-au 
luat și unele măsuri concrete. 
Nu putem fi de acord însă cu 
răspunsul Comitetului raional 
Ploiești al U.T.C., din care 
rezultă că în această comună 
a existat o activitate cultu
rală care te emoționează pînă _ 
la lacrimi. Nu vă supărațiw 
dumneavoastră, tovarăși de la 
comitetul raional U.T.C., dar 
am fost și eu în comuna cu 
pricina și am lăcrimat... dar 
nu de emoție !

Acestea ar fi cîteva din rea
lizările pe trei luni. Nu știu cu 
cît am depășit planul și nici 
cu cît la sută sînt sub normă. 
Cititorii noștri sînt în măsură 
să aprecieze.

GH. NEAGU 

Gh. Leahu care le-a prilejuit 
o foarte interesantă discuție 
despre comportare. Au fost or
ganizate, de asemenea, dezba 
teri. pe marginea articolelor 
publicate de ziarul nostru la 
rubrica „Tinerețe, educație, 
răspunderi". Constatăm la ti
neri o exigență sporită pentru 
desăvîrșirea propriei lor edu
cații și a tovarășilor de mun
că. Aceasta i-a condus spre 
crearea unei opinii de masă 
care se manifestă cu tărie în 
uzină și care, de cele mai 
multe ori, preîntîmpină even

tualele abateri. Și dacă totuși 
un tînăr greșește, așa cum s-a 
mai întîmplat uneori, colecti
vul din fiecare secție este cel 
care intervine și judecă cazul. 
Această opinie de masă crea
tă în uzină s-a dovedit deose
bit de fructuoasă.

Cine dintre muncitorii uzi
nei nu-și amintește, de pildă, 
de tînărul M. V. ?! Un tînăr 
care nu-și vedea de lucru, 
și-și pierdea timpul pe bule
vard acostînd fetele. Cît s-a

Pedagogia cumulardului
Am citit cîteva păreri care 

s-au spus în coloanele ziaru
lui „Scînteia tineretului" cu 
privire la sprijinul pe care pot 
să-l dea inginerii care lucrea
ză în uzine și fabrici, pe șan
tiere, oa profesori. Am văzut 
din aceste păreri că oamenii 
apreciază faptul că specialiștii 
noștri stăpînesc științele teh
nice la nivelul cerințelor con
temporane. Am observat că 
în discuții s-a pus problema
— și sînt și eu de ace
eași părere — că ingine- 
rul-profesor trebuie să fie 
capabil să transmită ele
vului — viitor muncitor, mai
stru sau tehnician — bagajul 
de cunoștințe pe care-1 pose
dă, folosind o metodică desă- 
virșită din punct de vedere 
pedagogic. Aș spune chiar că
— ținînd seama de auditoriul 
căruia i se adresează — sar
cina pedagogică a unor ase
menea ingineri este mult mai 
grea decît a corpului didactic 
din învățămîntul tehnic supe
rior.

în condițiile în care e ne
voie ca imensele cuceriri ale 
științei și tehnicii să ajungă 
astăzi pînă la muncitorul de 
la mașină, la tehnicianul sau 
maistrul de pe un anume loc 
de producție, există și trebuie 
să existe posibilitatea trans
miterii celor mai înalte și mai 
dificile probleme ale științe
lor tehnice, astfel ca ele să 
poată fi înțelese de oameni 
cu pregătire teoretică medie, 
în așa fel încît ei să le aplice 
conștient și creator în pro
ducție.

Pe tinerii noștri ingineri îi 
așteaptă noi și importante 
sarcini, pentru a contri
bui la ridicarea nivelului în- 
vățămîntului profesional și 
tehnic. Cursul de pedagogie

Fabrica de încălțăminte și pielărie „Clujeana". Rihtuitoarea 
Pandura Ana, lucrind la un nou model proiectat în fabricii

VIATA DE ORGANIZAȚIE—- --
muncit cu el 1 Dar n-a fost 
în zadar. Acum cîteva zile, to
varășii lui de muncă au pri
mit o scrisoare. M. V. le 
scrie din unitatea în care-și 
satisface stagiul militar. Scri
soarea se încheie astfel ■ 
„...vă mulțumesc din inimă că 
m-ați ajutat să-ml corijez 
comportarea".

— Firește, conferințele sin
gure nu rezolvă totul, ne spu
ne secretarul U.T.C. Se cere 
și o muncă atentă, migăloasă, 
uneori destul de îndelungata.

Tocmai atunci intră în sediu 
Man Teodor, secretarul or
ganizației de la clape 2. Era 
supărat. Se cunoștea și după 
tonul cu care s-a adresat se
cretarului U.T.C. pe uzină :

— Ce facem cu Ojog. Știți 
ce se întîmplă în secție. Toți 
sînt cu ochii pe el, dar lui

Ing. Lazâr Stoicescu 
profesor emerit 

decanul Facultății 
de mecanică 

Institutul politehnici 
„Gh. Gheorghiu-Dej" 

București

care există în cadrul institute
lor de învățămînt tehnic su
perior îi poate ajuta la acea
sta. Deși facultativ, acest curs 
este astfel programat, încît 
viitorul inginer să-l poată 
urma fără a impieta asupra 
bunei desfășurări a cursurilor 
obligatorii. Acest curs se ter
mină cu o practică pedagogică 
ce se desfășoară tocmai în 

OPINII
școlile din rețeaua învățămin- 
tului profesional și tehnic. 
După promovare, absolventul 
cursului primește un cer
tificat. Pregătirea pedagogică 
a inginerului, încă de cînd e 
student în facultate, nu nece
sită, după cum se vede, efor
turi prea mari. Efectul acestor 
eforturi poate fi adesea inco
mensurabil pentru cel care-1 
acceptă. Din păcate însă după 
părerea mea, sînt încă puțini 
studenți care acceptă un ase
menea efort, și aceasta por
nește de la o slabă înțelegere 
a rolului pe care ingine
rul — indiferent dacă va 
funcționa și într-o școală — 
îl are în general în producție. 
Aici organizațiile U.T.C., aso
ciațiile studenților pot, firește, 
să dea o mină de ajutor prin 
multiplele mijloace pe care le 

nu-i pasă. Parcă ar trăi sin
gur pe pămînt.

Ne interesăm și noi de O- 
jog Ion. Este un tînăr de la 
construcții metalice, care cre
ează prin comportarea sa 
multe greutăți secției.

— Și ce-ați făcut cu el ?
— Am discutat ca de la om 

la om. L-am chemat în fața 
comitetului U.T.C., a fost pus 
în discuția adunării generale, 
am dezbătut cazul lui împre
ună cu maistrul principal, cu 
șeful de resort... l-am sanc
ționat. Nimic.

— Ce să-i mai facem ? in
tervine pesimist Iosif Lenard. 
11 strică prietenii din oraș...

— Asta cam așa e. Dar nu-1 
putem lăsa așa. Doar știți că 
atunci cînd vrea, Ojog face 
treabă bună. N-a fost el evi
dențiat pe luna mai ?

— N-ar fi bine să discutăm 
și cu părinții lui ? Am auzit 
că taică-său nici nu știe ce 
salariu are — își dă cu păre
rea unul din cei prezenți.

— E o idee, exclamă cei
lalți. S-o încercăm.

O expresie convingătoare a 
ceea ce secretarul U.T.C. pe 
uzină numea muncă răbdă
toare, cu miga.lă. Și undeva 
am avut convingerea că poate 
nu peste mult timp și Ojog 
va spune la fel : „Vă mulțu
mesc că m-ați ajutat".

VASILE RĂVESCU 

au la dispoziție. Este vorba, e- 
vident, înainte de toate de fap
tul că o serie de cunoștințe 
pedagogice sînt necesare ori
cum inginerului, specialistu
lui, care în producție nu este 
situat undeva într-un turn de 
fildeș, ci în mijlocul oame
nilor pe care trebuie să-i ajute 
să se pregătească profesional 
din ce în ce mai bine, cărora 
trebuie să le transmită din 
cunoștințele sale.

Socialismul pune un accent 
deosebit pe transformarea, pe 
ridicarea morală și profesio
nală a oamenilor. Și în a- 
ceastă privință sînt legi ale 
pedagogiei, sînt editate o se
rie de manuale, tratate pe 
care inginerul trebuie să le 
cunoască pe deasupra specia
lității stricte pe care o are.

Eforturile îndreptate spre o 
bună pregătire pedagogică a 
inginerului-profesor trebuie 
să vina și din exterior. 
Sînt astfel de părere că 
la admiterea inginerilor în 
cadrul didactic al școlilor pro
fesionale, tehnice și de maiștri, 
al liceelor de specialitate să se 
țină seamă și de faptul dacă 
a urmat sau nu cursul de 
pregătire pedagogică în facul
tate și să se prefere cei cu 
certificatul respectiv. Ba mai 
mult, aș propune ca tovarășii 
ingineri care sînt deja cadre 
didactice să fie îndrumați și 
să li se ofere posibilitatea de 
a urma, într-un fel sau altul, 
cursuri de pedagogie.

FLOAREA
PRIETENIEI

(Urmare din pag. I)

cantilismul, parvenitismul, 
invidia și atîtea alte otrăvi
te buruieni parazitare ale 
eticii vechi dispar treptat 
din caracterul, din compor
tarea noastră cotidiană lă- 
sînd să crească și să 
dea în floare, în voie, 
podoabe sufletești dintre 
cele mai de preț și din
tre cele mai frumoase. 
Fără să mă încumet cu 
formularea unei definiții, 
pot totuși afirma că prie
tenia e, într-adevăr, o 
floare rară și tocmai de 
aceea atât de scumpă și 
plină de noblețe. Nu de
geaba se vorbește și se 
scrie despre ea de milenii ! 
Nu în van atîția filozofi, 
începînd cu cei din adînca 
antichitate, și, îndeobște, 
atîția scriitori au anali

MARIN PREDA

Ar fi, schematic procedînd, două tipuri de 
scrieri: unele cărora autorii le-au găsit din- 
tr-o dată, sau, oricum, de la început, ideea 
„tema povestitorului" (cum a spus Marin Pre
da), altele care sfîrșesc prin a se descoperi.

In primul caz ar fi vorba de un anume tip 
artistic, a cărui formație urmează a prelungi 
în și prin experiență o idee fundamentală. 
Autorul „Moromeților" mărturisea, vor
bind de scopul cărții, că „acest scop nu 
mi-a fost niciodată foarte clar ori, mai 
bine zis, in întregime foarte clar". Nu e greu 
de observat că, ața fiind, experiența covîrșeș- 
te spiritul programatic, incit vom asista, per- 
mițindu-ne o nouă lectură, cronologică, a 
scrierilor lui, la o descărcare necondiționată 
a fondului biografic constituit el însuși, se 
pare, într-o obsesie tratată monografic, adică 
din toate unghiurile (biologic, social, estetic). 
Mai mult decit un caz de istorie literară — 
fiindcă nimeni nu se mai îndoiește, cred, de 
îndreptățirea operei lui Marin Preda de a se 
situa de pe acum și istoric ; această împre
jurare pare a ilustra o particularitate — deloc 
negativă 1 — a scriitorului român în general, 
sedus pînă la teroare de spirit metodic și din 
care cauză experiența ascunde metafizica. O 
experiență — ca și o disponibilitate — necon
semnată, adică nerestituită biografiei artistice 
—• întrucît aici se află justificarea ultimă a 
scriitorului — e pentru scriitorul român, chiar 
ori mai ales, pentru cel mare, o obsesie comu
nicabilă. Poate nu e doar dintr-un capriciu 
mărturisirea lui G. Călinescu asupra genezei 
„Cărții nunții". Marele critic se detașa mai 
mult de o vocație — aceea de prozator — de- 
cît de un ton afectiv, de lirism cînd acredita 
„descărcarea de lirism". Dar o vocație consti
tuită e o experiență și scriitorul a învins pe 
critic din acest motiv. El, dincolo de a demon
stra estetic o posibilitate a romanului (deci 
o întreprindere demonstrati
vă, de critic) s-a mărturisit 
într-o ipostază existențială 
presantă, obsesivă, de neînvins 
(aceeași și la Eminescu : „Un
de voi găsi cuvîntul ce expri
mă adevărul'", poetul fiind 
torturat de greutatea adevă
rului și mai puțin de perfec
țiunea lui expresivă). Și cred 
că nu trebuie să privim cu 
neîncredere faptul că G. Că
linescu a speculat teoretic 
această împrejurare a bio-
grafiei sale artistice, scoțînd dintr-o experien
ță o idee și un program. Foarte mulți scriitori 
români — dacă nu toți — se conformează 
acestei „desfășurări" (!) de forțe biografice (nu 
cred că trebuia să insist prin a explica faptul 
că vorbind de biografie nu înțeleg cronologia 
ci experiența socială, psihologică și estetică a 
unui individ !). Noutatea prozei lui Marin 
Preda — și în aceasta e șl „tema povestito
rului" ! — e, oricum am privi-o, descoperirea 
lui Moromete, adică a unui stil de viață, care 
nu seamănă cu ce s-a scris pe aceeași temă și 
despre același mediu, țărănesc. Dar nu toate 
nuvelele din „întâlnirea din pămînturi" sînt 
moromețiene, ceea ce indică destul de sigur că 
descoperirea prozatorului e rodul unei „des
fășurări" complexe și tinzînd spre completitu
dine, într-un spirit animat de fervoare meto
dică. In această fază, autorul alerga cu un pas 
în urma eroilor, urmărindu-le atent reacțiile, 
notîndu- l'e, ceea ce s-a numit, cu enormă ne
dreptate, „ciudățeniile" de fapt reacții nor
male mediului în care se produceau, șl nu nu
mai mediului ci și unui mod propriu, ca 
nici unul altul, de manifestare. Din această 
privire peste umărul personajelor gu ieșit 
niște scene admirabile care par, citite acum, 
clasicizate, adică în nici un chip apte de mo
dificări. In toate simți răsuflarea autorului 
atingînd spatele eroilor care își trăiesc obsc- 
sile, neliniștile, dramele, „întâmplările" su
fletești cu o intensitate excepțională. Sînt re
legate mai mult stări decît situații, scheme. 
In „Colina" este inventariată o dispoziție ne
guroasă, o „buimăceală" a lui Vasile Catrina, 
„un vis rău" a cărui prelungire se insinuează 
peste marginile normale. „întîlnirea din pă
mînturi" (titlul e de o rezonanță baladescă!) 
e consolidarea unui sentiment erotic și anunță 
tema îndrăznelii de mai tîrziu : Dugu îl în
fruntă pe Achim pentru Drina. Disputa din
tre cei doi parodiază ușor cavalerismul me
dieval. Admirabila „In ceată" e un mod de 
a auzi cum crește și se revarsă mînia lui Ilie 
Resteu nedreptățit la ceata de treierat. înver
șunarea eroului e tot o îndrăzneală dar, demn 
de remarcat, întrebările lui se rostogolesc pes
te neînțelegerea celorlalți care ignoră neo
menia. Eroul are o mirare mînioasă (care pre
vestește, dar numai atît, mirările candizilor 
din Moromeții) că ceilalți nu știu — sau 
n-au timp să știe — cum stau lucrurile. Și le 
relatează din punctul lui de vedere. .Așa face, 
în „O adunare liniștită", și Pațanghel care 
acceptă un punct de vedere eronat („Te cred 
pe tine și pe voi toți. Dar eu nu cred") doar 
pentru a-l anihila aducînd argumente deci
sive pentru îndreptățirea punctului său de 
vedere, experiența lui fiind substanțială și 
suficientă sieși. Miai, cel care se supără că 
nu-i dă lui Pațanghel dublul (!) reprezintă di-

zat-o, au cîntărit-o și s-au 
exprimat despre ea în fel 
și chip, deseori compa- 
rînd-o cu iubirea. Atît nu
mai că, în timp ce, de pildă, 
la vechii sculptori greci, 
Cupidon, zeul alegoric al 
iubirii, era înfățișat cu 
ochii închiși, ca yțnul care 
întruchipa un sentiment 
considerat de ei irațional și 
orb, romanii își închipuiau 
prietenia ca pe o zeitate pe 
a cărei frunte erau puse 
cuvintele: „Și vara și 
iarna". De altminteri, re
prezentând prietenia prin- 
tr-o statuie lucrată cu 
capul descoperit, cu sînii 
goi, respectiva zeitate ro
mană arăta, cu dreapta 
pusă pe inimă, următoarele 
cuvinte: „De aproape și 
de departe", în timp ce pe 
ciucurii tunicii stătea scris : 
„Viață și moarte". Desigur,

latarea unui instinct acaparator denunțat co
pios de eroul nostru. Dar valoarea nuvelei („O 
adunare liniștită") e în intuiția tipului și ma< 
puțin în ceea ce spune el. Desigur, sînt evi
dente efectele unei adevărate arte a regizării 
scenei, se poate observa o savuroasă tehnică 
a amînării, eroul are de la început firele în 
mină și se complace — aceasta pentru a-i 
uimi pe ceilalți 1 — într-o folosire alternativă 
a lor, chiar derutantă. De fapt, el îi învață pe 
ceilalți cum să judece un om, care sînt reacțiile 
și comportările lui importante, semnificative, 
și care nu. De unde dar impresia că între 
acești rafinați convorbitori, autorul însuși are 
un loc, ca într-un tablou unde pictorul s-a 
trecut pe el însuși în rîndul eroilor ? Aici în
cepe de fapt descoperirea („tema povestitoru
lui") lui Marin Preda. Moromețian prin voca
ție. scriitorul nici nu putea incepe decit con- 
fundîndu-se cu eroii universului său, ca și 
cînd aceștia ar fi propria sa experiență, pro
pria sa biografie. Moromete începe însă eu 
Pațanghel, reacții tipice erau și înainte. Co- 
municind o experiență, autorul și-a descoperit 
eroul. El exista de la primele pagini dar cu 
un pas înaintea scriitorului, care, însfîrșit, 
descoperindu-l (adică văzîndu-l la față!) se 
detașează lucid de moromețianism și scrie ro
manul. Acesta îl ilustrează pe Marin Preda, 
deși era previzibil. „Moromeții" apare în 1955.

„Desfășurarea" (1952) pare azi o replică dia
lectică, artisticește sub nivelul „Moromeți
lor", la tema timpului răbdător. Ilie Bar
bu e parcă un moromețian de dată recentă. 
In fond nuvela e, sub raport tipologic, o va
riantă a romanului, și cronologic ea se explică 
astfel. Sub același raport, însă, romanul o co
pleșește. De ce 2 Cred că, sociologic, Moro
mete fiind un erou complet —. nu, firește, „în
chis" ! — nuvela e neîncăpătoare, totuși, „des
fășurării" lui! Tipologic, ea e aproape anu

lată de roman. Toate reacți
ile moromețiene ale lui Ilie 
Barbu dintr-o anume fază a 
lui sînt retopite și „înghițite" 
de roman la un nivel artistic 
superior. Iată-l pe Pațanghel 
(precursor al lui Moromete!) 
din „O adunare liniștită" : „Să 
știți să n-aveți dreptate 1 Zău, 
n-aveți, neam 1 O mie de au
zituri nu face cît un văzut, 
spuse Ilie, împăciuitor" (subl. 
n.) Sau: Adică cum: eu am 
fost și am văzui cu ochii mei
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cum stau lucrurile și să viu la tine~ care 
n-ai văzut și să te întreb : „Mă cu
tare, cum stă socoteala cu colectivul ? Asta 
ar fi prea de tot, dă-o dracului". Așadar, nu 
în noutatea tipurilor trebuie căutată valoarea 
nuvelei, care există și o face durabilă. Ilie 
Barbu e un Ilie Resteu în timpul acumulării 
acelei mînii sociale care, dacă-i strică senină
tatea moromețiană, îi consolidează o încredere 
dobîndită sub alte norme sociale. El e, in li
teratura lui Marin Preda, primul erou activ, 
adică unul care „se desfășoară". Dialogul in
terior, tot savuros, nu este inhibitiv, întrucît 
ar fi suficient, compensatoriu. Personajul re
prezintă pentru noua noastră literatură un 
prim model de adaptare (mai convingător ar
tisticește decît al lui Mitrea Cocor, pionierul 
acestei serii literare). Tema îndrăznelii va fi 
amplificată la proporții majore, sociale, în nu
vela cu același titlu (îndrăzneala), unde multe 
pagini stau sub semnul „Moromeților", adău- 
gîndu-se însă o încordare surdă, plutind ame
nințătoare deasupra cîmpulut unde înfrun
tarea dintre cei doi e descrisă magistral, de la 
acordurile hilare ale rîsului nepotrivit cu si
tuația dramatică la amenințările bolborosite 
de Anton Modan. Evoluția acestuia e de la în
drăzneala amenințării la îndrăzneala ac
țiunii. Nuvela toată e o demonstrație 
a fortificării eroului, a conștiinței de sine. 
Sigur, aici ca și în „Ferestre întunecate" 
ori, mai recent, în „Friguri", a vorbi exclusiv 
de moromețianism înseamnă a ignora ceea ce 
reprezintă ori încearcă ele să fie. Dar umbra 
lui Moromete se proiectează într-adevăr pu
ternic asupra profilului literar al lui Marin 
Preda (M. Gafița) încît chiar un roman „ci
tadin" ca Risipitorii aduce puncte de vedere 
moromețiene sau chiar amplifică procese su
fletești din povestirile despre țărani. Fapt 
este că „risipitorii" nu se supun, ca personaje 
literare, mediului și nici autorul n-a vrut să 
scrie un roman citadin ci unul problematic. 
Și nu-i acea „prudență afectuoasă" un ecou 
restructurat dintr-o cunoscută detașare moro
mețiană ? Trec peste genealogia rurală a fa
miliei de muncitori din roman (ar fi și un ar
gument cu totul insuficient!) și observ doar 
că un personaj precum Constanța complică o 
stare cam haotică (psihologic, cazul e analizat 
cu mare finețe), de somnie (era să spun abu
lie) întîlnită — numai că acolo neproblema
tizată ! — într-una din povestirile de început 
(Colina). Umbra lui Moromete nu se poate 
dezlipi nici măcar de ultimul roman al remar
cabilului nostru prozator și nimic nu mi se 
pare mai firesc: Moromete e cîmpul unde se 
întâlnesc descoperiri ce privesc umanitatea 
înaltă a personajului, cosmosul său. El e, deci, 
un personaj clasic căruia autorul i-a cedat 
locul și în raport cu care devine anonim.

C. STĂNESCU

spre a se cimenta și a 
prospera, un simțământ ca 
acesta are nevoie de timp 
și de împrejurări cu totul 
deosebite care să-l verifice 
și să-i confere soliditate și 
putere. Rod al civilizației 
și culturii, prietenia, se 
știe, pune în valoare, virtuți 
autentice, declanșează cu
rajul, îndulcește sufletul, 
purifică afecțiunea, înnobi
lează tovărășia, pe scurt, 
ne face mai sociabili, mai 
umani. E cunoscut testa
mentul, devenit clasic, al
unul sărac corintean antic 
lăsat la doi prieteni ai săi, 
oameni cu apreciabilă 
stare :

— „Las prin testament 
prietenului meu Aretie să 
hrănească pe mama mea 
cit va fi în viață, iar prie
tenului Harixene să mărite 
pe fiica mea, după ce-i va 
fi dat cea mai mare zestre 
pe care o poate da; și care 
din cei doi prieteni ai mei 
va supraviețui, celălalt să-i 
moștenească și averea lui !“ 

Intr-adevăr, uimitoare 

>
4

prevederi testamentare, u- 
luitoare simțăminte. Cînd 
Goethe s-a împrietenit cu 
Schiller a declarat că a 
venit primăvara și că în 
sufletul lui totul a prins să 
încolțească și să cinte ; iar 
la moartea lui Schiller, 
Goethe a vorbit cu dispe
rare, afirmînd că, o dată 
cu Schiller, e înmormîntat 
și jumătate din el. Afirma
ție generoasă, de ample 
semnificații 1 După cum 
aceleași emoționale va
lențe le însumează priete
nia pe care au onorat-o în
tre ei, Eminescu și Creangă.

Societatea noastră este 
un vast și rodnic cîmp, în 
care floarea morală care 
este prietenia deschisă, 
principială, poate și trebuie 
cultivată.

Fiindcă, orice s-ar zice, nu 
putem să nu fim de acord 
cu bătrînul Homer care 
spunea că nimic pe lume 
nu poate egala pe bunul 
prieten, că nu se poate 
numi fericire ceva care nu 
se poate împărți cu un 
prieten.
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ACTUALITATEA
Ieri după-amiază 

s-a înapoiat în Ca
pitală tovarășul Va- 
sile Nicolcioiu, se
cretar al C.C. al 
U.T.C., care a par
ticipat la lucrările 
celui de al XVIII- 
lea Congres al Fe
derației Tineretului 
Comunist Italian.

La sosire pe Aero
portul Băneasa au 
fost prezenți tova
rășul Iosif Walter, 
secretar al C.C. al
U.T.C., membri ai

Biroului și activiști 
ai C.C. al U.T.C.

nia, Ya Doumbia, 
în legătură cu a- 
propiata prezentare 
a scrisorilor sale de 
acreditare.

Primire Ia 
Ministerul 

Afacerilor externe

de circa 100 de lu
crări reprezentând 
peisaje citadine, as
pecte industriale și 
reportaje fotografi
ce care redau viața 
cotidiană a marii 
metropole.

Policlinică 
modernă

Marți, adjunctul 
ministrului afaceri
lor externe, George 
Macovescu, a pri
mit în audiență pe 
ambasadorul extra
ordinar și plenipo
tențiar al Republi
cii Mali în Republi
ca Socialistă Româ-

Iubitorii artei fo
tografice din Capi
tală găsesc, înce- 
pînd de marți seara, 
la sala Asociației 
artiștilor fotografi 
din str. Brezoianu, 
Expoziția de foto
grafii „Paris—Vi
vant", organizată de 
Comitetul de Stat 
pentru Cultură și 
Artă.

Expoziția cuprin-

Marți după-amia
ză, a sosit în țara 
noastră dr. Hou- 
shang Nahavandi, 
ministrul dezvoltă
rii și locuințelor al 
Iranului, împreună 
cu soția, care va 
face o vizită la in
vitația guvernului 
român.

ba Piatra
Neamț a început 
construcția unei 
policlinici mo
derne, în care se 
vor efectua zilnic 
peste 1 000 de 
consultații. Poli
clinica va cuprin
de trei pavilioa
ne, totalizlnd o 
suprafață de a- 
proape 4 000 mp, 
îrt cadrul cărora 
vor funcționa ser
vicii de toate 
specialitățile, attt 
pentru adulți cît 
și pentru copii.

(Agerpres)

FESTIVALUL Vizitele
directorului general

INTERNAȚIONAL

AL FILMULUI
Bătrînul orășel de pe malul Te- 

plei, care a împlinit de curînd im
presionanta vîrstă de 600 de ani, 
sărbătorește în aceste zile un oas
pete devenit deja traditional : Fes
tivalul internațional al filmului. 
Ajuns la cea de-a 15-a ediție a sa. 
acest festival aniversează de fapt 
20 de ani din ziua cînd sub devi
za ,.Pentru un om nou, pentru o 
omenire mai 
lupta pentru 
me de înaltă 
tistica.

bună* s-a angajat în 
promovarea unor fil- 
ținută morală și ar-

Filmul polonez „Un fel de-a fi 
al regizorului Jan Rybkovski, e 
realizat sub formă de monolog 
punctat continuu de flash-backuri. 
El ar fi putut deveni un film foar
te interesant (mai ales prin încer
carea de a adapta cerințelor ecra
nului experiențele realizate în 
teatrul contemporan) dacă s-ar fi 
evitat formalismul căutat al reali
zării, și jocul fortat al actorului 
principal.

Printr-o coincidentă filmul

★
s-au văzut 10 filmePînă acum

din competiție, iar 3 diminete au 
fost consacrate trecerii în revistă 
a producțiilor algeriene, venezue- 
liene și iraniene. Juriul, dintre ai 
cărui membri semnalăm pe regizo
rii Victor Iliu, Mario Monicelli, 
Ranghel Viluanov, Dusan 
Elmar Klos și pe actrița 
Madelaine Robinson, a 
probabil să judece și sa clasifice 
deja filmele. E încă prematur să. 
facem pronosticuri, totuși, după 
cite se pare, cele mai multe sufra
gii au întrunit pînă în prezent 
,,Tar și general" 
„Trei" (Iugoslavia).

In filmul ..Țar și 
tentiile scenaristului 
vite de talentul regizorului Vilo 
Radev care pu un deosebit simț al 
ritmului a realizat o operă sobră, 
de un patetism leținut.

în filmul „Trei" format din trei 
schițe, regizorul și coscenaristul 
Alexander Petrovici a vrut să re
amintească spectatorilor de astăzi 
tragedia războiului. Pentru aceasta 
el a ales o cale foarte simplă și 
tocmai de aceea inedită. Cele trei 
scheciuri care prezintă confrun
tarea cu moartea a aceluiași per
sonaj în trei ipostaze diferite sînt 
ca niște strigăte de avertizare îm
potriva absurdității încleștării cri
minale a războiului. ~ 
neputincios 
care trece 
dea o cale 
uman.

Uniunea 
zentată anul acesta în competiție 
cu o producție a studiourilor 
letone. Filmul „Nimeni nu voia" 
sa moară" al regizorului Viantas 
Zalakiavicius povestește cu ames
tec de lirism și bărbăție, o întâm
plare tragică petrecută imediat 
după terminarea războiului în Li
tuania, într-un sat trăind sub a- 
menințarea unei bande de teroriști. 
Povestea celor cinci frați care 
își răzbună tatăl ucis, înarmează 
pe țărani și îi conduc în lupta 
contra asasinilor, are ceva de le
gendă.

Corespondența
din Karlovy-Vary

Vukotic, 
franceză 
început

(Bulgaria) și

general* in- 
au fost ser-

Eroul asistă
Ia întîmplările prin 

fiind incapabil să le 
normală diferită ca sens

Sovietică a fost repre-

T
gentinian „Fuga" și cel brazilian 
„Viata unui copil" s-au ocupat de 
psihologia copilului, de modul în 
care acesta recepționează și trans
formă pentru sine cele văzute în 
jur, cu diferența că primul,i reali-- 
zat onest, cu căldură și sinceritate, 
urmărește un 
schimb cel 
o adaptare 
ces.

In sfîrșit, 
cesul Alb" 
Mihu Iulian prima sa confruntare 
directă într-o competiție interna
țională, prima sa întîlnire cu un 
public de festival.

Filmul a fost bine primit, pu
blicul a aplaudat călduros la sfîr- 
șitul proiecției pe regizorul Iulian 
Mihu și pe actorii Marga Barbu și 
Iurie Darie, aflati în sală.

★
In afara filmelor în concurs 

fost programate și un număr 
poiecții care vor servi ca material 
de lucru pentru Tribuna liberă a 
cărei temă va fi anul acesta : „Fil
mul considerat ca artă și mijloc 
de distracție".

Discuțiile se anunță de pe acum 
furtunoase, după numărul foarte 
mare de ziariști prezenți.

Alături de George Sadoul, Val- 
mane Vera și alte nume sonore 
ale criticii cinematografice care se 
află de pe acum aici, și-au anunțat 
sosirea și o serie de regizori prin
tre care Jean Luc-Godord, Alain 
Resnais, Jerzy Kawalerovicz pe 
care toată lumea îi așteaptă să-i 
vadg înfruntîndu-se în acest tur
nir al ideilor care e Tribuna Li
beră.

scop educativ, în 
de-al doilea nu e decît 
a unui roman de suc-

filmul românesc ,,Pro- 
a prilejuit regizorului

MANUELA GHEORGHIU

w »

URUGUAYENH - ClȘTIGĂTORI MORALI

PRIMUL JOCIN
LA 99 MONDIALE"

Vedere exterioară a Fabricii de ulei „Unirea" din Iași

începe să simtă

TELEFON

DE LA

TRIMISUL
NOSTRU
SPECIAL

LA
LONDRA

FĂNUȘ

NEAGU

(Agerpres)

directorul general 
redactori ai presei 

dl. Rene Maheu

al UNESCO

ZiJe de vacanță in tabăra de la Buda
Foto: O. PLECAM

Ministrul afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu, a oferit marți un dejun în cinstea 
directorului general al UNESCO, Rene Maheu.

Au luat parte acad. Athanase Joja, pre
ședintele Comisiei naționala a Republicii So
cialiste România pentru UNESCO, Pompi- 
liu Macavei. Mircea Malița, Valentin Lipati 
și alte persoane oficiale,

★
Marti la amiază, directorul general al 

> UNESCO, dl. Rene Maheu, care se află în 
țara noastră la invitația Universității din 
București, a avui o convorbire cu Pompiliu 
Macovei. președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă.*

In cursul după-amiezii, 
al UNESCO s-a întîjnit cu 
centrale. Cu acest prilej, 
a redat unele impresii despre vizita făcută 
in tara noastră și a răspuns la întrebări ale 
ziariștilor.

★
Marți seara, acad. Athanase Joja, președin

tele Comisiei naționale române pentru 
UNESCO, a oferit un cocteil la Casa oame
nilor de știință în cinstea directorului gene
ral al UNESCO, dl. Rene Maheu, care se 
află în vizită în tara noastră.

Echipa Angliei 
presiunea competiției. Fină ieri toa
tă lumea o considera finalistă si
gură, iar cota de pariuri îi acorda 
cele mai mari șanse. Astăzi însă 
se pune sub semnul întrebării poa
te chiar problema calificării ei în 
sferturi.

Jocul de ieri ne arată că sînt 
multe necunoscute în acest turneu 
final.

Inaugurarea celei de a VHl-a e- 
diții a campionatului mondial s-a 
desfășurat sub semnul unei înalte 
solemnități. Grupuri de sute de 
orchestranți, reprezentînd arme și 
armate ale Marii Britanii au defi
lat și au cîntat marșuri, imnuri și 
cîntece sportive, impresionînd pu
blicul de pe Wembley și, mai ales, 
pe cei aproape 2 000 de ziariști 
străini neobișnuiți cu asemenea fes
tivități. Anglia, bine cunoscută ca 
o țară tradiționalistă (Londra arată 
exact ca în romanele lui Galshwor- 
thy), ne-a demonstrat prin această 
defilare înclinațiile ei spre solemn 
și măreție. Totul într-un spectacol

extraordinar de bine pus la punct 
și... pe o vreme care ne-a amintit 
de lumina și cerul Italiei.

Jocul a fost unul din cele mai 
frumoase și mai corecte pe care 
le-am văzut (exceptînd cele cîteva 
faulturi date în favoarea gazdelor). 
Și — stupoare — cei care și-au 
impus o concepție tactică au fost 
uruguaycnil. După mine ei sînt 
cîștigutorii morali ai partidei. An
glia, care de luni de zile declară 
că vrea să cîșlige cu orice preț 
trofeul nu m-a convins că va izbu
ti — bineînțeles dacă lntr-un fel 
sau altul hazardul nu o va favo
riza. Dar dumnezeul fotbalu
lui nu și-a întors ochii încă 
niciodată spre țara în care s-a năs
cut regele sporturilor. Acum, 
scriind, îmi vine în minte o relata
re plină de umor cvasitragic a unui 
cunoscut ziarist francez, martor al 
campionatului mondial din 1950. 
Atunci după cum prea bine știți, 
englezii, porniți ca mari favoriți, ca 
și în acest turneu, au fost eliminați 
de către echipa Statelor Unite ale 
Arpericii alcătuită din jucători adu
nați prin repetate și disperate a- 
nunțuri și apeluri în ziar.

Anglia are o echipă de mare 
energie, de tehnică excelentă, dar 
din păcate supusă unor legi tacti
ce înghețate, complet rigide. Grea
ves, marea speranță a domnului 
AU Ramsey n-a corespuns deloc— 
și iată-1 astăzi în situația de a fi 
înlocuit. Moore, căpitanul echipei, 
a făcut tot ceea ce se putea face 
omenește, dar poate că numai ce
lălalt Moore (Sfîntul) ar fl putut 
s$ treacă peste apărarea formida
bilă a UruguayuJul. Sud-america- 
nii, Ia București, n-au arătat nimic 
din finețea etalată aici. Ei alcătu-

iese o echipă redutabilă, capabilă 
de cele mai fantastice răsturnări.

Mulți specialiști acordă acum 
șanse Italiei — și asta pentru că 
se joacă foarte închis, sistem în 
care italienii s-au dovedit de atltea 
ori imbatabili. Dar să nu ne pri
pim, astăzi intră în arenă toreado
rii Braziliei, disciplinafii elevi ai 
iui Schon, și extraordinar de ambi
țioșii coechipieri ai lui Iașin. Sini 
convins că și ziua de astăzi ne va 
aduce surprize. Toți, dar absolut, 
toii organizatorii și ziariștii se tem 
că va începe epoca violențelor. 
Dacă temerile lor' se vor adeveri, 
atunci finala se va juca între două 
echipe în cîrje. Dar să sperăm că 
italienii nu vor băga 17 goluri tin 
poarta chilienilor, așa cum ne-a dat 
să înțelegem un ziarist indiscret 
care însoțește „SQUADRA AZZU- 
RA' și îl ridică în slăvi pe Rive
ra, ce! mai proaspăt autor al unei 
cărli despre fotbal. Cea mai mare 
surpriză este vremea frumoasă 
(ceață rtici cît să bagi într-o dungă) 
— și asta în ciuda tuturor pronos
ticurilor meteorologice pesimiste.

Peste drum de hotel, în ,,Hyde 
Park", sute de londonezi stau lun
giți pe iarbă. Pe lingă ei trec călă
reți (ciudate apariții !) și multe 
mașini (apariții și mai ciudate In- 
tr-un parc). Dar singurii care. 
le-au atras pentru un timp atenția 
sînt grupurile de gălăgioși purtînd 
insigna oficială {„Press*..,

P. S. Despre public nu pot < 
aproape nimic, fiindcă loja i 
vată presei este izolată de 
ne printr-un perete de sticlă.

Nădăjduiesc într-o ploaie toren
țială care să ne răzbune de toate 
glumele care se fac pe 
tră.

spune 
rezer- 
tribu-

seama noas-

Ierl, în cea de-a doua zi, la 
Liverpool în cadrul grupei C echi
pa Braziliei, deținătoarea ,.Cupei 
Jules Rimet", a primit replica re
prezentativei Bulgariei. Fotbaliștii 
brazilieni ap repurtat victoria cu 
scorul de 2—0 (1—0). în prima re- 
priză fotbaliștii bulgari cu o exce
lentă condiție fizică au constituit 
un adversar redutabil pentru cam
pionii mondiali. Totuși în minutul 
15 la un contraatac al brazilienilor 
Pele a fost faultat la 18 m de 
poartă de lakimov. Același Pele 
a executat excelent lovitura liberă, 
înscriind primul gol (1-—0). După 
o mare ocazie ratată de Dermen- 
djiev, în minutul 34 Naidenov a 
salvat în ultimă instanță o situație 
dificilă creată la poarta sa de 
către Pele. In repriza a doua bra-

de-al doilea 
în minutul

zilienii au marcat cel 
punct prin Garrincha 
63, în urma unei lovituri libere de 
la 18 m.

Celelalte 
Sheffield : 
vetia 5—0 
dlesbrough : U.R.S.Ș, 
Coreeană 3—0 (2—0).

★
Astăzi au loc meciurile: Franța— 

Mexic la Londra ; Spania — Ar
gentina la Birmingham • Ungaria— 
Portugalia la Manchester și Chile 
—• Italia la Sunderland.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite cu începere de la ora 
20,30 pe programul I meciul Spa
nia—Argentina care are loc la 
Birmingham. Pe micul ecran va 
putea fi urmărit de la ora 20,25 
meciul Ungaria — Portugalia.

rezultate : Grupa B : 
R. F. Germană — El- 
(3—0), Grupa D : Mid- 

R. P, D.

COLIBA UNCHIULUI TOM — film 
pentru ecran panoramic — 

rulează ja Patria (orele’ 9; 12 j 
15; 18; 21).

IN FIECARE ZI, SĂRBĂTOARE — 
cinemascop —•

rulează la Victoria (o- 
rele 9,15 ; 11,30 ;; 13,45 j
16; 18,30; 21), Completare : A- 
partamentul, Floreasca (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; J8,3O; ■ 21),
Completare : Sandi, să asculți 
pe mămica !, Drumul Sării (o- 
rele 11; 15,30; 18; 20,30).

FĂRĂ PAȘAPORT 1N- ȚARĂ 
STRĂINA

rulează la Republica (orele 9i 
11,30, 14, 16,30; 19; . 21,15).
Completare : Orizont științific 
hr. 3.

COPLAN 1Ș1 ASUMA RISCUL 
rulează la Luceafărul (orele 
8,30;. 11; 13;30; 16; 18,30; 21), 
Excelsior (orele 9; 11,30;. 13,45; 
16,15; 18,30; 21), Completare ; 
Simfonie în alb.

MONEDA ANTICĂ. 
rulează Ia Capitol forele 9; 
11,15; 13,30; 16; IO,30), Gloria 
(orele 9; 11; 13,15; 15,15r 18;
21.15) , Completare : Stuf, Mo
dern (orele 9; 11,15;. 13,30; 16; 
18,30; 21,15), Completare : Vi
zita conducătorilor de .partid și 
de stat în regiunea Oltenia.

CELE DOUA ORFELINE. 
rulează Ia București (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Com
pletare : Vizita conducătorilor 
de partid și de stat în regiunea 
Argeș ; Feroviar (orele 9; 12; 
15; 18; 21), Melodia (orele 
8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30), 
Completare : Partidului slavă I 

M1INE, MEXICUL!
rulează la Festival, Completa
re : Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea 
Oltenia (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Grivița (orele 9; 
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21). 
Completare : Orizont științific 
nr. 3 ’ -

ȚC)M JONES ■ ,
rulează la Lumina ’ (orele 8,45; 
11; 13,15; 15,45; . 18,15; 20145). 
Completare : O zi din viata Iui 
Tică. ■ ‘

EU SlNT CUBA 
rulează la Central (orele 9;
11,45; 14,45; 17,45; 20,45).

IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC. LA 
TINE

rulează la Union (orele 10; 15; 
18; 20,45). '

FANFAN LA. TULITE . 
rulează Ia Do.na (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 21), Comple
tare : Stuf. (Program pentru 
copii — dimineața orele 9;
10.15) , Popular (orele 15,30; 
18; 20,45).

INSULELE FERMECATE 
rulează la Timpuri , Noi (orele 
9—21 în continuare).

DRAGOSTEA ȘI MODA 
rulează la Gjulești • (orele 11; 
14,15; 16; 18; 2U).

-GENTLEMANUL DIN COCODY 
rulează la înfrățirea (orele 14; 
16; 18,15; 20,30), Cosmos (orele 
15,30; 18; 20,45)), Completare i 
Lumea însetată.

LA PORȚILE PĂM1NTULUI — ci
nemascop — . ’ •

rulează Ia Crîngașf (orele 
15,30; 18,15; 20,45). Qompleta 
re : Un bloc neobișnuit.

SERBĂRILE GALANTE 
rulează la Dacia (orele 9,45;
14.45) , continuare (16,45; 19i
21). Completare : Linibrii,- Vol
ga (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21). Completare : Stuf r 
Lira (orele 15,30; 18; 20,30.), 
Completare ; Lucrările consfă
tuirii lucrătorilor. din industria 
constructoare de mașini.

NOAPTEA IGUANEI 
rulează la Buzeștf (orele’ 15; 
17,30; 20).

ACȚIUNEA . ZIMBRUL —• cine
mascop —

rulează la Bucegi (or-ele 9; 1.2; 
15; 18; 21), Completare ■ Cfim- 
ka ; Rahova (orele 15 30; 18;
20.45) .

FIII „MARII URSOAICE" — cine
mascop —

rulează la Unirea (orele 15,30; 
18,15; 20,45). Completare : Po
veste sentimentală.

*

★ ★

ZILE Șl NOPȚI
DE MALU51IZARE

parte, dar însemnată, revine și 
inginerului Ivănescu. Prima 
oțelărie cu convertizoare de la 
noi a impus colectivului din 
care face parte și inginerul 
Adrian Ivănescu un studiu in
tens, confruntarea permanentă 
a proiectului cu munca pe 
șantier. Munca colectivă — a- 
cest flux al gîndirii, de la un 
om la altul, de la un atelier la 
altul, de la un sector la altul. 
Aici nu se vorbește la persoa
na întîi singular pluralul im- 
punindu-se cu majuscule.

„Procedeul la care am ajuns 
în proiectul oțelăriei cu con
vertizoare impune alimentarea 
complet nouă a oțelăriei".

Biografia tehnică a unui alt 
tînăr — Toma Goncearenco — 
cuprinde într-un an obiective 
la fel de importante. Pentru 
Uzina metalurgică București, 
tovarășul Goncearenco a lu
crat la proiectele oțelăriei, 
turnătoriei și forjei. Se poate 
vorbi de „Evoluția ideii, a bă
tăii de cap" (cuvintele îi apar
țin), în legătură cu fiecare pro
ces de elaborare a unei soluții 
noi.. La furnalul de 1 700 tone 
de la Galați, tînărul inginer a 
găsit o soluție nouă : construc
ția grinzii metalice cu inimă 
plină, în locul aceleia obiș
nuite, cu zăbrele. E vorba nu 
numai de rezistența acestor 
grinzi, ci și de impunerea unei 
estetici industriale.

Frumosul, la acești coloși ai 
industriei 1 Aurelia Sasu, arhi
tectă, se angajează cu pasiu
nea artistului la această discu
ție. La Galați, toate halele 
vor fi îmbrăcate în table cu-

• CONTINUĂRI CONTINUĂRI CONTINUĂRI
tate. In locul grinzilor și plan- 
șeelor prefabricate din beton 
greoaie, se vor înălța construc
ții suple, aerate. Arhitecții 
caută, fiecare creează un pas, 
o etapă; fiecare idee este o 
contribuție la ideea mare, co
lectivă, de a da acestor con
strucții amprenta modernă a 
Zilelor noastre.

Așadar : rezistență — eco
nomie — frumusețe. Cît de 
lapidare sînt aceste formule 
care închid în ele atîtea cău
tări și elaborări temeinice!

Cristian Mitrea, un alt tînăr 
inginer, este prezent la această 
discuție despre realizările unui 
an, în cadrul Institutului de 
proiectări metalurgice, prin
tr-o biografie tehnică bogată 
care probează, o dată mai 
mult, maturitatea și puterea 
de dăruire.

Tovarășul Mitrea a stat doi 
ani la Hunedoara, la construc
ția noii fabrici de aglomerare. 
Proiectul conține soluția me
canizării evacuării materialu
lui de la răcire, reprezentînd, 
într-adevăr, o noutate, o crea
ție tehnică. A fost ne
voie, mai ales aici, de a- 
daptări pe șantier, de acea 
confruntare creatoare a pro
iectului în faza ideii cu faza 
aplicării ei practici. Este o po- 
silibitate în plus, pentru tine
rii proiectanți, aceea de a 
învăța să-și vadă proiectele, 
de pe planșeta de proiecție, 
acolo unde trebuie să prindă 
viață. In această perioadă de 
activitate a tovarășului Mitrea 
se mai numără și aportul său 
la proiectul fabricii de produ
cerea fluxului de sudură de la 
Cimpia Turzii. La Galați 

proiectul de acționare pne
umatică, pentru închiderea 
buncărului de fero-aliaje, un 
pod rulant pentru oțelărie, 
prevăzut cu o instalație spe
cială și ventilul cu aburi care 
susține o grindă de montaj, 
pentru furnalul de 1 700 de 
tone — iată alte cîteva reali
zări în care s-au materializat 
zile și nopți de frămîntări, de 
căutări, zile și nopți de matu
rizare și experiență acumulată, 
despre care tînărul specialist 
vorbește cu modestia tuturor, 
aici. Pentru că, să nu uităm, 
munca întregului colectiv se 
impune, cu adevărat, iar sem
nătura fiecăruia este semnă
tura IPROMET — acest in
stitut complex care s-a impus 
prin seriozitatea și înalta pre
gătire, autorizată de cele mai 
importante realizări ale indus
triei noastre în anii socialis
mului.

Alături de tineri — pentru 
că și aici, în acest domeniu de 
activitate care îmbină atît de 
deplin ideea cu realizarea 
practică, tinerii formează ma
joritatea — sînt ingineri vîrst- 
nici, inginerii consilieri a că
ror experiență și dăruire sînt 
un înalt exemplu.

Numele unor ingineri con
silieri ca Grigore Hurmuzachi, 
din cadrul sectorului construc
ții, Teodor Fătu și Constantin 
Dobrescu din colectivul oțelă
rie, inginerul Argeșeanu de la 
utilaje, sau Virgil Rîpeanu, 
sînt pomenite cu respect infi
nit de cei mai tineri. E, de 
fapt, vorba de o școală, o im
punătoare șeoală a muncii, pe 
care o reprezintă acest colec
tiv în care se formează, caută 

soluții inovatoare, îndrăznesc 
și cresc tineri ingineri ca 
Mitrea, Goncearenco, Ivănescu.

Iată, un an rodnic, un an 
care înscrie, printre realizările 
Institutului de proiectări me
talurgice București, concepția 
unor obiective importante. 
Dar tot printre realizările a- 
cestui an, trebuie trecută, la 
loc de cinste, creșterea aces
tei pleiade de tineri specia
liști ai țări.

Pentru că reușitele lor se 
răsfrîng asupra colectivului în
suși, asupra muncii lui de un 
an. Este anul care a trecut de 
la al IX-lea Congres al parti
dului, etapă importantă care 
se înscrie, la IPROMET, prin 
atîtea căutări crteatoare și 
reușite, cărora examenul pro
ducției le acordă, cu fiecare zi, 
calificative înalte.

UN BOB MBWĂ 
COSTĂ MULT!

terenurile în pantă, secerile și coa
sele țăranilor cooperatori. Ca ur
mare, deși la început de seceriș( 
numeroase unități agricole din ra
ioanele Huși, Iași, Vaslui și Paș
cani au luat avans față de pro
priile planificări : recoltatul orzului 
a fost sau este pe terminate, iar 
la grîu s-a strîns recolta de pe 
suprafața stabilită pentru o zi 
bună de lucru.

Avem însă și altfel de consem
nări. Cooperativele agricole din 
Găgești, Unțești, Stoișești și Făl- 
ciu — raionul Bțrlad — sînt mult 
rămase în urmă cu lucrările de 
sezon pentru aproape cinci zile 
att amlnat începerea recoltatului 

numai pe motivul că grîul nu ajun
sese peste tot în faza optimă de 
coacere. De asemenea, mergînd la 
comitetul raional al U.T.C. să ne 
interesăm care este ajutorul dat 
organizațiilor U.T.C. pentru a asi
gura aportul întregului tineret din 
unitățile agricole în actuala cam
panie, am întîlnit aici foarte mulți 
tineri din aceste unități. „Avem 
plenară — ne-a explicat tovarășul 
Mercea Călăiță — prim secretar 
al Comitetului raional Bîrlad al 
U.T.C. Discutăm problema primiri
lor de noi membri". Tema este, 
într-adevăr, interesantă, dar acum, 
cînd recoltatul e în toi, cînd mulți 
dintre cei 200 de tineri deplasați 
aci trebuiau să se afle pe combine 
sau la executarea altor lucrări de 
campanie, era oare timpul cel mai 
potrivit pentru o astfel de plena
ră ?

Ce măsuri au
BAHÂT fost luate ca

întreaga re
coltă să ajungă fără pierderi în 
hambare ? Iată ce lăspunsuri am 
primit la această întrebare în uni
tățile agricole din raionul Timi
șoara. La cooperativa agricolă din 
Cărpiniș am reținut modul cum 
s-a făcut deschiderea drumurilor 
pentru combine. Ele au fost exe
cutate pe □ lățime de 3—4 metri 
direct spre mijlocul tarlalei. Aci, 
lanul a fost tăiat sub forma unui 
cerc cu diametrul de 15 metri. „în 
felul acesta — ne spunea tovară
șul Gheorghe Mircov, șeful brigă
zii de tractoare — pentru că re
coltăm continuu, în cerc, nu mai 
este nevoie să întoarcem la capă
tul lanurilor. Evităm astfel timpii 
morți".

Cu toate forțele la recoltatul 
păioaselor au pornit și țăranii 
cooperatori din Jimbolia, Cenei, 
Bucovăț, Becicherecul-Mic și din 
alte localități ale raionului Timi
șoara. Peste tot organizațiile U.T.C. 
au antrenat la coasă șl pa «aceră- 
torila-lagători, pe combine, }a 

transportul recoltei și la eliberarea 
terenurilor de paie, cîte 80—100 
de tineri. „Contribuția uteciștilor 
la recoltatul griului — ne spunea 
tovarășul președinte al cooperati
vei agricole din Cenei — e mare. 
Mulți tineri au fost repartizați în 
locuri „cheie" : 40 la coasă, 20 la 
deservirea combinelor, 10 la sece- 
rătorile-legatori, 60 la strînsul 
snopilor, iar alții la transporturi".

In drumul nostru am întîlnit 
însă și unități în care strîngerea 
recoltei se desfășoară în ritm ne
corespunzător. La Dudeștii-Noi, 
Checea, Bobda, Sînmartinul Sîr- 
besc, Sînandrei și altele deși grîul 
e în pîrgă secerișul încă nu con
stituie preocuparea principală.

BUNI DIMINEAȚA, 
MARE!

pentru cîteva minute co
legul nostru de redacție. 
După un moment de sur
prindere, zîmbește, prinde 
jocul și intră în el.

— Cum vă simțiți după 
trei zile de tabără, își în
treabă colegii ?

— Bine, chiar foarte bi
ne. Fortuna a fost darnică 
cu noi: unu, că sîntem, 
aici, doi, că ne oferă o vre
me minunată.

— Ce v-a plăcut cel mai 
mult pînă acum în tabă
ră?

— Excursia care ne-a dat 
posibilitatea să cunoaștem 
întreg litoralul: progra
mul artistic dat de medici- 
niștii clujeni; concursurile 
de înot...

Am ieșit din nisipul pla
jei și ne-am limpezit pi
cioarele pe asfaltul încăl
zit și moale, obosit. Dru
mul ne-a purtat pînă în 
dreptul unei clădiri circu
lare, la care cîteva zeci de 
meșteri făceau ultimele 
retușuri. (Toate bune, clă
dire frumoasă, dar ultime
le retușuri puteau să fie 
„ultimele" mai de mult)"

— Este noua cantină a 
studenților, ni se spune.

Sticlă și beton, armonios 
orchestrate în această su
perbă clădire așezată a- 
proape de malul mării, 
cantina, cu o capacitate de 
o mie de locuri în două 
serii, va fi înzestrată cu 
un bar modern, cu o tera
să exterioară pentru dans. 
De aici ni se deschid în 
fată, în toată splendoa
rea, panorama taberei de 
la Costinești.

Pentru cei care cunosc 
mai demult renumita plajă 
studențească, le comuni
căm o mică rectificare de 
ordin topografic. Plaja s-a 
deplasat cu cîțiva zeci de 
metri mai spre sud. „Co
rectura" — operă a gospo
darilor litoralului nostru 
și care a necesitat efor
turi substanțiale — se în
scrie în permanenta trans
lație spre frumos a tuturor 
stațiunilor de la Marea 
Neagră. Fiindcă alunecînd 
spre sud tabăra s-a trans
format într-un adevărat 
orășel studențesc. Celor 
54 de vile miniatură, con
struite anul trecut, li s-au 
adăugat altele ceva mai 
mari, cu două etaje. Aces
tea aduc pe lingă sporirea 
capacității la 1084 locuri și 
un plus de frumusețe, a- 
dăugînd peisajului motive 
de veche arhitectură națio
nală.

Ne îndreptăm spre co

mandamentul taberei. A- 
mabil și plin de solicitu
dine, Ilie Eftimie, directo
rul taberei, ne pune la dis
poziție toate datele pe care 
le considerăm necesare 
pentru acest reportaj : 1084 
de studenți; băieți peste 
600 („cu toate că noi ne 
așteptăm, în prima serie, 
la un raport invers"). Pen
tru 10 studenți există un 
om care veghează să mă- 
nînce bine, să locuiască 
in camere cochete (doi 
într-o cameră) să doar
mă bine, să se distre
ze. Două autobuze le stau 
la dispoziție pentru plim
bări pe litoral; două filme, 
prezentate aici în premieră 
pe țară...

...Pe masa pe care ne no
tăm toate acestea poștașul 
a răsturnat un maldăr de 
scrisori. Multe, foarte mul
te vederi. Pe una dintre 
ele vedem un număr : 15. 
Alături, alta cu numărul 
14. Mai căutăm. Iată și nu
mărul 13 (devine amuzant). 
Găsim și numerele 11 . și 
10. Dar unde o fi numărul 
12 ? Curiozitate profesio
nală. Poștașul ne asigură că 
numărul 12 nu a vei^t. 
Doar el le-a adus și pe 
cele de la 1 la 10.

Comitem o indiscreție. 
Semnează : „Dan", din Bră
ila, Galați, Brașov, din fie
care oraș pe unde trece iti- 
nerariul excursiei. Desti
natar : studentei Viorica 
Tivadar, Costinești.

— E blondă ? întrebarea 
a fost adresată tovarășilor 
de la comandament.

— Nu știm. S-ar putea 
să fie șatenă...
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DVPĂ DECLARAȚIILE CONSFĂIDKH
DE U BUMEMI

Lrt Moscova a fost dat pu
blicității un comunicat oficial 
în care se arată că Biroul Po
litic al C.C. al P.C.U.S. ți Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. 
au examinat darea de seamă 
ți activitatea delegațiilor Uniu
nii Sovietice la Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia și la în- 
tîlnirea conducătorilor parti
delor comuniste și muncito
rești și a șefilor guvernelor 
țărilor membre ale C.A.E.R., 
care au avut loc la București.

„Uniunea Sovietică, se spune 
în comunicat, susține progra
mul de asigurare a păcii în Eu
ropa elaborat la Consfătuire 
și este animată de hotărîrea 
de a căuta împreună cu cele
lalte state calea consolidării 
securității europene, de a face 
totul pentru ca Europa sâ. de
vină un continent al colaboră
rii rodnice, un puternic factor 
al stabilității păcii și al înțe
legerii reciproce în întreaga 
lume".

In legătură cu Declarația cu 
privire la agresiunea S.U.A. în 
Vietnam, se arată că ea găseș-

te aprobarea deplină și spriji
nul hotărît al Uniunii Sovie
tice și. că au fost date indica
ții „organelor sovietice com
petente să ia toate măsurile 
necesare ce decurg din această 
declarație în sprijinul eroicu
lui popor vietnamez, inclusiv 
cele legate de acordarea de 
ajutor economic și militar pen
tru respingerea agresiunii a- 
mericane, luîndu-se în consi
derare cerințele determinate 
de noua fază a războiului din 
Vietnam".

In document se subliniază 
„marea însemnătate a schim
bului de păreri care a avut loc 
la Intîlnirea conducătorilor 
partidelor comuniste și munci
torești și a șefilor guvernelor 
țărilor membre ale C.A.E.R., 
care a relevat năzuința lor 
unanimă de a extinde și pe 
viitor colaborarea economică 
multilaterală în interesul țâ
rilor lor și al consolidării sis
temului mondial al socialismu
lui".

In încheierea comunicatului 
se arată că Biroul Politic al 
C.C. al P.C.U.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. au apro
bat pe deplin activitatea de-

Cuvîntarea ministrului 
de externe italian

Vorbind în fața Comisiei 
pentru afaceri externe a Ca
merei Deputaților, Amintore 
Fanfani, ministrul de externe 
italian, s-a oprit asupra unor 
aspecte privind criza N.A.T.O., 
situația din cadrul Comuni
tății Europene și problema 
vietnameză.

Referindu-se la propunerile 
țărilor socialiste de convocare 
a unei conferințe care să se 
ocupe de problemele europene, 
Fanfani a declarat: „Nu există

fațăo ostilitate preconcepută 
de o astfel de conferință eu
ropeană. Mai mult decît atît, 
în favoanea acesteia se mani
festă o simpatie crescîndă", 
„Este interesant să notăm —• 
a continuat vorbitorul — că 
din fiecare parte se subliniază 
necesitatea unei pregătiri te
meinice a conferinței europene 
în care se include și dezvolta
rea relațiilor dintre țările eu
ropene, care se află în organi
zații politice și militare opuse“.

Relațiile Est-Vest în 
dezbaterea Camerei

Comunelor

legațiilor sovietice și apreciază 
documentele adoptate la Bucu
rești ca o nouă și importantă 
mărturie a unității și coeziunii 
țărilor socialisK.

★
Cu prilejul unui miting care 

a avut loc la șantierul naval 
Warnow din Rostock, Walter 
Ulbricht a spus, printre al
tele : „Consfătuirea Comitetu
lui Politic Consultativ al sta
telor Tratatului de la Varșo
via s-a adresat tuturor popoa
relor și statelor europene cu 
propuneri foarte realiste pen
tru asigurarea securității eu
ropene".

Vorbitorul a subliniat: De
clarațiile adoptate spulberă 
speculațiile anumitor politici
eni occidentali care au sperat 
în divergențe de păreri între 

■Statele socialisțe.
★

Sub titlul „Declarația pri
vind Europa" ziarul „BORBA" 
din 12 iulie publică un comen
tariu referitor la Declarația cu 
privire la întărirea păcii și a 
securității în Europa, adoptată 
de participanții la Consfă
tuirea de la București. Subli
niind importanța acestui do
cument, comentariul mențio
nează că semnatarii Declara
ției pornesc de la convingerea 
că dezvoltarea relațiilor dintre 
vecini pe baza coexistenței și 
a încrederii reciproce repre
zintă o condiție pentru depă
șirea diviziunii Europei în 
blocuri. Totodată, se subli
niază că Declarația a condam
nat cu asprime revanșismul și 
militarismul și a chemat po
poarele Europei să se îngri
jească singure de securitatea 
și pacea lor, fără amestec din 
afară. Ziarul „Borba" subli
niază, de asemenea, pe larg 
propunerile concrete cuprinse 
în Declarație, printre care li
chidarea bazelor militare de pe 
teritorii străine, crearea unor 
zone denuclearizate în Europa, 
încetarea zborurilor avioane
lor deasupra Europei purtînd 
bombe nucleare la bord, inter
zicerea intrării submarinelor 
nucleare în porturile altor 
state, convocarea unei confe
rințe care să dezbată proble
mele securității europene. în 
încheierea comentariului, zia- 

’ rul scrie : „Declarația de la 
București este o contribuție 
constructivă la deschiderea în 
comun a căilor spre pace și 
securitate în Europa".

atacuri piraterești
■ ■aviației americane Vietnamul de Sud

La New York a avut loc recent o puternică demonstrație 
împotriva agresiunii S.U.A. în Vietnam. Pe pancarte stă 

scris : „Opriți escaladarea în Vietnam !“

A V.' T

i SCURT
Potrivit datelor Comisiei 

electorale centrale cu privire 
la rezultatele alegerilor de 
deputați în Adunarea Popu
lară a R. P. Albania, care au 
avut loc la 10 iulie, din
978161 cetățeni înscriși pe 
listele electorale 978 114 alegă
tori adică 99,99 la sută au 
votat în favoarea candidaților 
Frontului Democratic.

cei

BRING THE
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Bombardarea unor diguri
în R. D. Vietnam

HANOI 12 (Agerpres). — A- 
genția V.N.A. anunță că la 12 
iulie numeroase avioane mili
tare americane de bombarda
ment au atacat digurile situa
te de-a lungul rîului Tra Ly 
din provincia Thai Binh (R. D. 
Vietnam) avariindu-le.-In nu
mai două săptămîni, precizea
ză agenția, avioanele america
ne au atacat digul Tra Ly de 
cinci ori. In afară de aceasta 
au fost atacate și alte lucrări 
de conservare a apei din di
ferite provincii.

Intr-un mesaj de protest a- 
dresat Comisiei internaționale 
de supraveghere și control în 
Vietnam, misiunea de legătură 
a înaltului comandament al

4' STOP THE 
ESCALATION
ENO THE WAR

Regele Laosului, Savang Vat- 
hana, însoțit de primul ministru 
laoțian Suvanna Fumma, a sosit 
marți la Paris, într-o vizită oficială 
de trei zile. în cursul vizitei în 
capitala Franței, regele Laosului 
și persoanele oficiale care !1 în
soțesc vor avea o serie de între
vederi cu președintele de Gaulle, 
cu primul ministru Fompidou și cu 
alți membri ai guvernului francez. 
Cu acest prilej vor îi abordate o 
serie de probleme ale actualității 
internaționale, și, în primul rînd, 
situația din Asia de sud-est.

I
I
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• Atac al forțelor patriotice la Quang Tri i
a ft——_1_j !l_c< 1! w

La 12 iulie au avut loc la 
Moscova funeraliile lui A, 
Rudakov, membru al C.C. și 
secretar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Biroului C.C. al 
P.C.U.S. pentru industrie și 
construcții, deputat al Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. In 
Piața Roșie din Moscova a 
avut loc un miting de doliu. 
Urna cu cenușa lui A. Rudakov 
a fost așezată apoi într-o nișă 
în zidul Kremlinului.

Armatei Populare Vietnameze 
arată că „aceste atacuri repe
tate asupra instalațiilor de 
conservare a apei și a diguri
lor din R.D. Vietnam sînt acte 
premeditate care urmăresc a- 
ducerea la îndeplinire a pla
nului de distrugere a digurilor 
și a sistemului de conservare â 
apei în vederea provocării de 
inundații și prin acesta pun în 
primejdie viețile a milioane de 
locuitori. Acestea constituie o 
crimă extrem de inumană a 
imperialiștilor americani față 
de poporul vietnamez și o în
călcare flagrantă a acordurilor 
de la Geneva din 1954 cu pri
vire la Vietnam, precum și a 
normelor dreptului internațio
nal".

Opoziție față de „alegerile" lui Ky 
Efectivele americane au atins 
275.000 de oameni

Unități ale Frontului Național de Eliberare au 
declanșat un puternic foc de mortiere în primele 
ore ale dimineții de 12 iulie asupra unui post 
guvernamental în apropiere de localitatea Quang 
Tri provocind pierderi unei garnizoane compuse 
dintr-un batalion de infanteriști, informează a- 
genția France Presse.

I

LONDRA 12. — Corespon
dentul Agerpres, L. Rodescu, 
transmite : In cadrul dezbate
rilor de politică externă din 
Camera 
Stewart, 
externe 
rostit o 
abordat 
internaționale. Cu acest prilej 
el a răspuns la întrebările 
unor deputați, printre care și 
la cea pusă de Paul B. Rose : 
„întreb pe secretarul de stat 
pentru afaceri externe : Ca ur
mare a recentelor propuneri 
române privind N.A.T.O. și 
pactul de la Varșovia, va ini
ția el convorbiri de explorare 
în vederea unei dezangajări în 
Europa Centrală ?“

După ce s-a referit la decla
rația adoptată la consfătuirea

Comunelor, Michael 
ministrul 
al Marii Britanii, a 

cuvîntare
o serie de probleme

afacerilor

în care a

Premierul indian

La invitația guvernului so
vietic, marți a sosit la Mosco
va într-o vizită oficială Indira 
Gandhi, primul ministru al In
diei. Ea este însoțită de Sardar 
Swaran Singh, ministrul afa
cerilor externe al Indiei și 
alte persoane.

Pe aeroportul Vnukovo oas
peții au fost întîmpinați de 
Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Andrei Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al 
U.R.S.S. și de alte persoane 
oficiale.

de la București, Stewart a de
clarat că Anglia ar dori o „îm
bunătățire — ca un prim pas 
— a încrederii, înainte de a 
atinge miezul real al chestiu
nii și anume problema într- 
adevăr dificilă a convocării 
unei conferințe a securității 
europene". El a arătat că „deși 
acest lucru va lua timp, tre
buie să se depună eforturi în 
direcția unei asemenea confe
rințe". Stewart a condiționat 
o astfel de conferință de 
„abordarea și soluționarea 
problemei unificării germane" 
afirmînd totodată că consideră 
esențial ca la această confe
rință să participe Statele 
Unite.

Comentînd cuvîntarea mi
nistrului britanic, ziarul 
„Guardian" exprimă un anu
mit scepticism față de pers
pectiva convocării conferinței 
europene așa cum o vede mi
nistrul de externe britanic. 
Ziarul scrie printre altele că 
dacă există, într-adevăr, in
tenția guvernului englez de a 
insista asupra participării 
S.U.A. „nu este probabil ca 
conferința să aibă succes sau 
chiar să se întrunească"... Zia
rul afirmă, de asemenea, că 
„a insista că problema ger
mană trebuie rezolvată de la 
prima încercare ar însemna să 
se riște un eșec inițial al în
țelegerii".

Potrivit ziarului „Times", 
Stewart consideră că pentru 
îmbunătățirea relațiilor Est- 
Vest este necesar, mai întîi, 
ca diferitele națiuni din estul 
și vestul Europei să se obișnu
iască cu relații normale între 
ele, în acest sens existînd „o 
dorință nu numai a guverne
lor ci și a cetățenilor luați in
dividual de ambele părți".

Totodată se anunță că mase 
tot mai largi ale opiniei publi
ce din teritoriile care mai sînt 
încă controlate de regimul mi
litar de la Saigon se opun „a- 
legerilor" preconizate ele gu
vernul generalului Ky. Agen
ția FRANCE PRESSE relatează 
că organizații politice și reli
gioase cum ar fi catolicii,

rriembrii Institutului budist, a- 
depții cultului Hoa Hao, cao- 
diștii, protestanții, trei grupă
ri politice din regiunea sudică 
a țării, gruparea Quoc Dan 
Dang (ultranaționaliști) — au 
hotărît să respingă și să boi
coteze în întregime alegerile 
preconizate pentru desemnarea 
Adunării naționale constitu
ante.

Că e vorba de o criză a cărbunelui în țările C.E.C.O., nimeni 
nu se mai îndoiește. Datorită folosirii pe scară tot mai largă 
a altor tipuri de combustibili industriali, datorită concuren
ței cărbunelui american și a politicii Comunității Europene 
a Cărbunelui și Oțelului, care nu ține seama de interesele 
țărilor membre ci acționează ca un organism suprastatal, 
necesitățile de cărbune din țările comunitare au scăzut foarte 
mult. Și, ca urmare, a scăzut și producția de cărbune. Nu
meroase mine au fost închise. Cu toate acestea stocurile 
de cărbune nevîndut, au crescut și ele în mod îngrijorător.

sa 
fost 
scă- 
pre- 
1966

Era prevăzută o asemenea 
tendință ? Da, țările C.E.C.O. 
se așteptau ca producția, în 
urma reducerii cererilor, 
scadă. Neașteptate au 
însă proporțiile acestei 
deri. De unde, conform 
vederilor, pe întregul an
producția de cărbune trebuie 
să scadă cu 1,8 milioane tone, 
scăderea a fost numai în pri
mele patru luni ale anului de 
4,9 milioane tone.

După cum era și normal, 
criza cărbunelui în cadrul 
C.E.C.O. a produs îngrijorare 
în primul rînd în țările pro
ducătoare. (Prin țări producă
toare se înțeleg, în cazul de 
față, acele țări care își depă
șesc necesarul, realizînd un 
surplus, iar prin țări consu
matoare acelea care, deși ex
trag și ele oarecari cantități 
de cărbune, sînt nevoite, pen-

R.S.F. Iugoslavia : Imagine din 
hala fabricii de mașini unelte 

„Prvomajska" din Zagreb

re au prețuri mari și tarife 
scăzute, ci de la furnizorii din 
afară, mai ales din S.U.A. ca
re au prețuri mici (de dum
ping) și tarife ridicate (tarife 
externe).

Generată în bună măsură 
tocmai de interesele profund 
diferite ale țărilor membre 
ale C.E.C.O., criza cărbunelui

problemă „necomimitară“ ?
tru a-și acoperi necesarul, să 
mai și importe). Ce să facă 
cu munții de cărbune nevîn
dut ? Desigur, intenția este 
să-l plaseze în țările comuni
tare, la partenerii lor din 
C.E.C.O. întrucît aici tarifele 
vamale sînt reduse. Numai că 
țările 
Franța, Olanda)
mult mai profitabil să-și com
pleteze cantitățile necesare 
nu de la partenerii producă
tori — R.F.G. și Belgia — ca-

importatoare (Italia, 
găsesc că-i

a dus la o și mai pronunțată 
ascuțire a contradicțiilor din
tre „cei șase". In timp ce ță
rile producătoare au insistat 
ca tariful vamal extern să fie 
sporit — pentru a contracara 
dumpingul S.U.A. — și ca sta
tele consumatoare să asigure 
cumpărarea unei părți din 
surplusul existent, acestea din 
urmă, pentru a avea o mînă 
liberă în tranzacțiile cu furni
zorii din afara comunității, 
au declarat că nu acceptă in-

stituirea unui tarif extern co
mun pentru importurile de 
cărbune. Or, aceasta nu în
seamnă altceva decît scoate
rea cărbunelui de pe lista 
problemelor comunitare.

Cei vizați au ripostat. Ast
fel Kurt Schmuecker, minis
trul vest-german al economiei, 
a subliniat neliniștea țării sa
le în legătură cu poziția par
tenerilor consumatori, care 
marchează de fapt eșecul în
cercărilor vizînd adoptarea 
unor măsuri comunitare la 
cărbune. Schmuecker a lăsat 
să se înțeleagă că refuzul de 
a se considera cărbunele ca o 
problemă comunitară ar putea 
constitui un precedent neplă
cut pentru C.E.E. El a avizat, 
desigur, în primul rînd finan
țarea politicii agrare comune.

Reuniunile care au avut loc 
recent n-au dus la nici un re
zultat. Imediat după dezbate
rile de la ~ 
autoritate 
mandat... 
4,5 la sută 
lă (ceea 
protestul vest-german). Rămî- 
ne, așadar, ca întregul dosar 
să fie reluat la următoarea 
reuniune, prevăzută în cursul 
acestei luni.

ION D. GOIA

Misiunea de legătură a Înal
tului comandament al Armatei 
populare vietnameze a adre
sat un mesaj Comisiei interna
ționale de supraveghere și 
control în Vietnam în care 
protestează împotriva faptului 
că în luna iunie au fost aduse 
in Vietnamul de sud. noi trupe 
americane cu un efectiv de 
15 000 soldați.

In mesaj se subliniază că 
numărul total al trupelor ame
ricane din Vietnamul de sud 
a sporit la 275 000 de soldați.
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Postul de radio Bagdad a trans
mis un interviu acordat agenției 
irakiene de presă de către con
ducătorul populației kurde din 
nordul Irakului, Mustafa al-Bar- 
zani. în declarația sa, Barzani a 
menționat că ofițerii și soldatii 
trupelor guvernamentale irakiene, 
luati prizonieri în ultimele luni, 
vor fi eliberați și a cerut luptăto
rilor kurzi să predea guvernului 
armamentul greu de care dispun. 
Conducătorul kurzilor a declarat 
că populația din nordul tării iși 
manifestă satisfacția fată de noile 
măsuri, menite să readucă pacea 
în.această regiune.

în Iran a avut loc luni o 
remaniere a guvernului condus 
de Amir Abbas Hoveida. D:. 
Gholam-Reza Nickpay a fost 
numit în funcția de ministru 
de stat, adjunct al primului 
ministru. în alte posturi au 
fost desemnați : Abdorreza 
Ansari — ministru de interne, 
și Hushang Ansari — ministru 
al informațiilor.

Ziarul „Correio de Manila rela
tează că guvernul brazilian ; in
terzis organizarea celui de-al 28-lea 
Congres al Uniunii naționale a 
studenților din Brazilia (U.N.E.i. 
Această organizație a fost dizol
vată de guvernul brazilian, și se
diul ei a fost incendiat de bande 
de huligani. Cu toate acestea, in 
cadrul a diferite manifestări, stu
denții au afirmat că ei consideră 
că Uniunea națională o studenților 
continuă să funcționeze.

La Ottawa a fost semnat un 
acord cu privire la înființarea unei 
linii aeriene directe între U.R.S.S. 
și Canada.

Inscripție la o fotografie

Rotterdam, înalta 
a C.E.C.O. a reco- 
reducerea cu încă 

a extracției de hui- 
ce a atras imediat

Copilărie tristă
O imagine prinsă de „reti

na" aparatului de fotografiat 
al unui reporter din Montevi
deo a tulburat opinia publică 
din Uruguay. Urcat pe scara 
unui vagon încărcat cu oase 
de Ia fabrica de conserve un 
copil cu o privire tristă. Chi
pul lui exprimă acea suferin
ță provocată de foame. Pentru 
a și-o astimpăra el scormoneș
te cu febrilitate prin morma
nele de oase în speranța de a 
putea găsi cîteva fîșii de car
ne pe care să le ascundă in 
sacul legat de git. Un fapt în- 
tîmplător ? Nu. Ziarul Uru
guayan „EL TIEMPO" a pu
blicat de curînd următoarea 
informație : „Un copil în vîr- 
stă de trei luni din orașul Ri
vera, a murit din cauza ina- 
niției. Părinții lui, care trăiesc

în cea mai cumplită sărăcie, 
nu au avut posibilitatea să-i 
cumpere lapte sau medica
mente pentru a-i salva viața". 
Și asemenea știri apar cu re
gularitate în paginile ziarelor 
din Uruguay.

Problema a căpătat aspecte 
atît de grave incit anul trecut, 
ea a fost examinată special în 
cursul Congresului național 
de pediatrie care a avut loc la 
Montevideo. Cu acest prilej au 
fost prezentate rezultatele 
unei anchete întreprinsă în 
rîndurile copiilor subalimen- 
tați internați în două spitale 
de pediatrie din capitala țării. 
Concluziile la care s-a ajuns 
sînt edificatoare. S-a constatat 
că toți acești copii provin din 
păturile cele mai sărace ale 
populației țării. Aproape 90 la

sută dintre ei prezentau 
lipsă de greutate intre 10 și 50 
la sută din cauza alimentației 
proaste sau insuficiente, 
din rîndurile acestora 85 
sută erau in virstă de sub 
an.

Dar numai o minoritate 
copiilor subalimentați pot be
neficia de tratament în spitale 
întrucît, potrivit acelorași date 
statistice, 69,88 la sută din to
talul lor nici nu ajung să pri
mească vreo îngrijire medi
cală. Pot fi considerați copiii 
din prima categorie ca fiind 
mai fericiți ? „Nu" — afirmă 
categoric dr. Jose Maria Por
tillo, unul dintre cei mai mari 
specialiști uruguayeni în pedi
atrie. „Copilul subalimentat, 
după ce părăsește spitalul, se 
înapoiază în familia sa săracă

unde cauzele originale ale bo
lii nu sînt lichidate. După cî- 
teva săptămîni sau cîteva luni, 
el se înapoiază la spital, une
ori cu o altă boală și nu întot
deauna poate fi salvat". Ast
fel s-a ajuns ca Uruguayul să 
fie una din țările lumii cu cel 
mai înalt nivel al mortalității 
infantile.

Numeroși 
dici și alte 
uruguayene 
cipalul motiv al subalimenta- 
ției infantile îl constituie șo
majul care antrenează mize-

economiști, me- 
cadre specializate 
consideră că prin-

rie și lipsuri de tot felul. La 
o populație totală de 2,5 milioa
ne locuitori, în Uruguay exis
tă, în momentul de față, 
203 000 șomeri.

„Subalimentația — se subli
niază în rezoluția adoptată de 
Congresul național Uruguayan 
de pediatrie — este o conse
cință a problemelor social-e- 
conomice care trebuie să fie 
rezolvate grabnic pentru a pu
tea porni la atacul asupra 
cauzelor fenomenului și nu 
numai a consecințelor sale".

P. nicoarA
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