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Primirea ia președintele Republicii Turcia

ȘTAFETA
PRELUATA DIN

Vineri la ora 12,00, președintele Republicii Turcia, Cevdet Sunay, a primit la palatul Shale Kiosku (Palatul Parcului) pe președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, împreună cu Corneliu Ma- nescu, ■ ministrul afacerilor externe, Alexandru Boabă, ministrul petrolului, și Ion Drînceanu, ambasadorul României la Ankara.Au fost de față ministrul afacerilor externe al Turciei, Ihsan Sabri Caglayangil, și Semsettîn Aref Mar- din. ambasadorul Turciei la București.In cadrul convorbirilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă caldă, cordială, au fost abordate o serie de probleme privind dezvoltarea rela

țiilor româno-turce și situația internațională.Președintele Republicii Turcia și președintele Consiliului de Miniștri al României au apreciat cu satisfacție convorbirile care au avut loc între cele două părți și rezultatele obținute, s-au referit la perspectivele dezvoltării pe viitor a relațiilor de bună vecinătate dintre România și Turcia, constatînd că evoluția favorabilă a acestora creează noi posibilități de colaborare în diferite domenii de activitate economică și cultural-științifică.Primul ministru al României a transmis președintelui Cevdet Su- nay invitația președintelui Consiliului de Stat, Chivu Stoica de a vizita țara noastră. Președintele Turciei a acceptat cu satisfacție invitația.

GH. I ECIORV

(Continuare în pag. a V-a)
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ȘȚUDENȚILA PRACTICA

terenurile a- 
pină la două-

Secerișul sau treierișul de 
mult nu mai sînt lucrările „la 
zi" pentru țăranii cooperatori 
și mecanizatorii din raionv.l 
Sinnicolau Mare. Numai două
sprezece zile le-a trebuit ace
stora pentru a depozita in în
tregime prima recoltă de grîu 
a cincinalului. Și bilanțul 
acestei scurte, dar foarte im
portante campanii agricole, e 
favorabil celor al căror loc de 
muncă este ogorul. Prevederile 
planurilor de producție au 
fost cu mult depășite.

Discutăm cu tovarășul Rusu, 
președintele consiliului agricol 
raional despre lucrările cu
rente.

— Recoltele lui ’67, astea ne 
polarizează acum munca.

__  9
— Da, cum s-ar spune, șta

feta e preluată din mers. Am 
încheiat cu secerișul dar con
tinuăm în același ritm cu eli
beratul terenurilor de paie, 
cu arăturile și fertilizarea so
lului. Totul într-o anumită 
ordine, după un plan. Mai în- 
tîi pregătim suprafețele ce vor 
fi însămînțate în toamnă cu 
păioase — circa 9 000 de hec
tare dintre cele eliberate acum 
— apoi continuăm cu cele ce 
se vor însămînța cu culturi 
de primăvară. E absolut ne
cesar să se execute acum și 
arăturile și fertilizarea. Re
colta de pe 
rate vara,

zeci de zile de la eliberarea 
de cultura premergătoare, a 
întrecut cu două sute și ceva 
de kilograme la hectar pe cea 
realizată pe celelalte supra
fețe. Să lăsăm să ne scape a- 
ceastă producție ?

Pentru viitoarele culturi, lu
crări urgente, deci: arăturile 
și fertilizarea. Care este con
tribuția tineretului la execu
tarea lor ? Ce au făcut și ce 
pot face tinerii în sensul ur
gentării lor, al îmbunătățirii 
calității muncii depuse ? Iată 
citeva aprecieri:DEZIDERIU SZABO — teh
nician agronom la cooperati
va agricolă din lecea Mare : 
„Pe cele 290 hectare arate 
pină acum, cel mai mult și-au 
pus... semnătura tinerii meca
nizatori din brigăzile lui Filip 
Baier și Ion Damian, dar 
și Ion Dumbravă, Dumi
tru Blindu și Ion Chi- 
rică. La îndemnul organiza
ției U.T.C., cei trei au cerut 
să lucreze pe tractoare, în 
schimb, la arat. Cunoșteau 
meseria. Cu cîțiva ani în 
urmă au fost școlarizați la 
S.M.T. Lucrează foarte bine. 
De asemenea, în adunarea ge
nerală tinerii s-au angajat să 
asigure prin munca lor elibe
rarea suprafețelor de paie. 
Consiliul de conducere le-a 
apreciat inițiativa încurajin- 
du-i prin repartizarea la a-

ceastă 
lajelor 
tii. Și, 
tiva lor se înfăptuiește. De 
pe aproape 600 de hectare, 
paiele au .fost deja strînse. 
Despre fertilizări, ce să spun... 
N-am făcut încă nimic. Dar 
o să facem !“

(Intr-adevăr, la lecea Mare 
gunoiul de grajd stă frumos 
stivuit în platformă. De ce nu 
s-ar afla sub brazda întoar
să de tractoare ? Organizația 
U.T.C. n-ar putea iniția acți
uni ale tineretului pentru 
transportul și împrăștiatul gu
noiului de grajd ? Fără îndo
ială că da, mai cu seamă că 
încă din anii trecuți aici exis
tă o bună experiență în acest 
sens).

lucrare a tuturor 
pe care lucrau, uteciș- 
pe zi ce trece, iniția-

t

-------------------------------------- jO freză, un șubler și pattu 
ochi concentrați asupra lor. 
(Studenți de la Politehnica 
timișoreană în orele de prac
tică la Uzina mecanică Ti

mișoara
Foto : N. STELORIAN

VIRTUȚILE

ECRANIZĂRII

Tractoare noi 
pe ogoare 
bănățene

în acest an peste 400 
de tractoare Universal 
650 au părăsit halele uzi
nelor din Brașov, luînd 
drumul întinselor ogoare 
ale regiunii Banat. Ele 
se adaugă celor peste 
3 800 de tractoare aflate 
în înzestrarea S.M.T.- 
urilor bănățene.

Există diverse modalități de comunicare între generații. Pe primul plan stau, firește,, legăturile spirituale, concreti-' zate în bunuri culturale, care înving vicisitudinile vremii se transmit nemijlocit de an la an, de la un secol următorul, unele purtînd spate povara mileniilor.Mai puțin cunoscute și neralizate sînt unele tradiții practicate mai mult pe plan local — în anumite școli sau regiuni.Istoria învățămîntului și a literaturii române atesta existenta unor societăți culturale în care era inclusă o bună parte din activitatea extrașco- lară a elevilor, cu efecte educative de prim ordin și cu rezultate pe tă- rîm cultural dintre cele mai meritorii.Este suficient să menționăm aici contribuția unor societăți de tipul acesta la formația scriitoricească a lui M. Emi- nescu și G. Coșbuc, ca să ne limităm la zîteva dintre figurile . cele mai reprezentative ale literaturii române.Asemenea societăți au exis- îat în numeroase școli, de a- ceea nici nu consider util să insist. Poate n-ar fi lipsit de importanță ca, acolo unde este posibil, ele să se reorganizeze. Cu ani în urmă, am încercat acest lucru la Liceul „Gh. La- zăr“ din București. Ne-au lipsit atunci îndrăzneala și perseverența.Printre tradițiile cultivate la liceul nostru, merită să fie amintite și întîlnirile seriilor de absolvenți la 10, 20, 30 de ani de la terminarea precum și întîlnirile din clasa a Xl-a cu diverși oameni de știință și de artă care și-au făcut studiile pe a- celeași bănci și în aceleași clase cu absolvenții în perspectivă ai fiecărui an.N-am reușit, deși cred că ar merita, să înnodăm firul tradiției, să organizăm astăzi zile ale absolvenților la care să participe absolvenți de a- cum 10, 15, 20 ani ai unor clase și elevi care-și încheie activitatea la finele fiecărui an școlar.Asemenea întîlniri ar fi, după părerea mea, emoționante. S-ar lega astfel mai mult generațiile de absolvenți,

Și la la înge-

suda legăturile dintre școală și foștii elevi, dintre cei care s-au călit în muncă și cei care manifestă oarecare teamă de necunoscut.în tradiția școlilor noastre intraseră și excursiile absolvenților. în ultimii ani, excursiile din timpul verii s-au organizat mai mult pentru e- levii celorlalte clase, apreciin- du-se că absolvenții sînt ocupați cu pregătirea materiei în vederea concursului de admitere în învățămîntul superior. Cred că nimeni nu va răspunde mai slab la acest concurs dacă va străbate 6—7

TRADIȚII
ȘCOLARE

Ion Popescu
profesor emerit

școlii, eleviler

zile, împreună cu colegii lui, țara în lung și în lat.Cu multi ani în urmă, am încercat și eu emoțiile unei excursii de felul acesta pe care n-am să o uit niciodată.Am răsfoit în anii din urmă multe file din registrele și condicile păstrate în arhiva Liceului „Gh. Lazăr“ și printre altele, „Cartea de aur“ a școlii, completată pe parcursul a mai bine de 80 de ani (1860—1944). Am desprins din ea multe figuri de dascăli re- numiți și nenumăratele nume de foști elevi astăzi oameni de seamă în viața culturală, tistică și științifică a niei.Acum șase ani, am tradiția înaintașilor continuînd consemnarea tr-o nouă „Carte de aur1 evenimentelor mai de din viața școlii ce poartă numele întemeietorului școlii românești la București.N-ar fi rău dacă fiecare școală ar ține la zi o astfel de cronică, un document valoros pentru istoria învățămîntului în țara noastră și pentru educarea elevilor în spiritul dragostei față de instituția în

ar-Româ-reluat noștri, în- ■“ a seamă

„A - fost odată ca niciodată...4. Două viitoare Cosinzene pri
vesc cu incintare ilustrațiile cărții cu povești 

Foto: C. RADU

a Uzinei de aluminiu Slatina
Lucrătorii - întreprinderii de construclii-montaj Craiova au ter

minat înainte de prevederile din grafic, turnarea structurilor de 
rezistență la toate obiectivele prevăzute pentu dezvoltarea actua
lei capacități de producție a Uzinei de aluminiu Slauna. Mai 
avansată este construcția halei a treia de electroliză, unde s-a 
și început montarea stîlpilor și a construcțiilor metalice la pereți.

Tot aici s-a început montajul construcțiilor metalice la cele 
2 silozuri de alumină, zidirea coșului de fum înalt de 175 de metri 
și turnarea stîlpilor pentru noua turnătorie de aluminiu.

Noile obiective vor ridica producția de aluminiu cu 25 000 
tone anual.

(Agerpre?)

Ca în orice artă, și în cine
matografie căutările, modali
tățile noi de exprimare, dorin
ța de a spune ceva inedit, in
vențiile tehnice, menite șl ele 
să ajute la afirmarea celei 
de-a șaptea muze, se află în 
pas cu vremea. Se caută 
mult, cu aparatul de luat 
vederi ascuns de ochii pri
vitorilor, se caută cu apa
ratul așezat didactic pe tre
piedul lui, se caută cu apara
tul : din elicoptere, din avioa
ne supersonice, parașute, din 
mașină, din beciuri, de unde 
vrei și nu vrei. Toate căutările 
țintind un singur scop: pă
trunderea în autenticul sufle
tului omenesc. Dar, arta are 
nevoie de răgazuri, de acumu
lări, spectatorii vor ca cine
matograful să fie la urma ur
mei spectacol și nu altce
va. în nevoia de frumos 
și curgător, pină la apa-

Petre Săicudeanu

rlția noului salt, ce se pre
gătește între timp, apar ecra
nizările. Multe, ca și filmele în 
care se caută, cu singura deo
sebire că aici se caută mai pu
țin, opera literară cerînd să 
fie respectată în datele ei esen
țiale, obligînd. între timp, es- 
teții își ascut creioanele și 
pleacă în concedii, locul în ju
riile internaționale le sînt luate 
de academicieni cu renume, 
scriitorii „se poartă" din nou 
și lumr.a sătulă de căutări, u- 
neori vane, vrea în înțelesul 
cel mai bun... tradiție. Și re
gizorii operează asupra tradi
ției. Operele literare cele mai 
bune se scot din rafturi, sînt. 
citite din nou, „bărboșii" devin 
actuali, actualii bărboși devin 
perimați și milioanele de spec-

tatori respiră ușurați simțind 
că stau cu picioarele pe pă- 
mînt. „Mizerabilii" apar pe e- 
cran în a nu știu cîta variantă, 
trecutul literar și istoric își 
recapătă prin contemporani 
splendoarea. în cinematogra
fie începe să domnească litera
tura. Dar ecranizările nu se 
fac numai din dorința de a da 
filmului echilibrul necesar și 
uneori bunul simț. Cinemato
graful, ca artă sintetică, sinte- 
tizînd prea mult, tinde să de
vină o artă a senzațiilor pure, 
celuloidul devine prea trans
parent în lipsa de idei și spec
tatorul, deopotrivă susținător 
și aprig critic al celei de-a 
șaptea arte are nevoie 
de viață și mai puțin 
goase. Și spectatorul 
totdeauna. Literatura

de idei 
de an- 
cîștigă 

tuturor

(Continuare In pag. a V-a)

BENONE CHEKBA 
tehnician agronom

(Continuare în pag. a V-a)

Imagine nocturnă din orașul Galați
Foto; N. ST FLORI AN



KEffi • articole «reportaje «concursul nostru

IMAGINE?

PATRIEI
SALUTAR!

DIN CONCEDIU

INTERESANTĂ

INTILNIRE

O cetate a cărei istorie începe în ur
mă cu puțini ani, dar pe meleaguri 

cu istorie seculară. 
(Fotografia de sus)

Bloc amplasat lingă una din gările 
noi, moderne, construite in ultimii 

ani în orașele patriei.
(Fotografia din dreapta)

CONSTANTIN SOARE
cooperator

DESTINAȚIA

•) La Teatrul „B. St. Dela
vrancea".

CONCURSUL

NOSTRU
VIFOR UL“ *)

de Barbu Șt. Delavrancea
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CUNOAȘTEȚI ACEAST

Printr-o intensă acțiune 
luntar-patriotică, tinerii 
raionul Alexandria au reușit 
să colecteze și să predea uni
tăților I.C.M. peste 53 000 kg. 
de fier vechi.

O contribuție deosebită au 
adus în această acțiune ute- 
ciștii din comunele Licuriciu, 
Glosca și Vlmeni.

Acțiunea continuă, tinerii 
contribuind astfel la creșterea 
producției de oțel.

OȚELĂRIILE

An de an, pe adresa comitetului sindical de la Atelierele de reparat material rulant din Ploiești, sosesc ilustrate din toate colțurile țării, de la muncitorii care-și petrec concediul în stațiunile de odihnă și tratament.Pînă acum au sosit ilustrate de la Tușnad, Borsec, E- forie, Govora, Slă- nic-Moldova, trimise de ajustorul Moise Ștefan, ca-

zangiii Burlacu Ni- :olae și Ivan Ștefan, sudorul Rădiță Tudor și mulți alții.Prin ilustrate muncitorii își exprimă mulțumirea pentru condițiile minunate ce li s-au creat pentru odihnă și tratament.Expoziția organizată cu ilustratele primite de la muncitori se îmbogățește pe zi ce trece cu noi exponate.
MIREA IONEL 

tehnician

Un citat din Rebreanu aflat în programul editat de teatrul „Delavrancea" afirmă superioritatea dramatică a „Viforului" față de celelalte piese ale trilogiei. De asemenea, un harnic cercetător al operei scriitorului, Al. Săndulescu, notează în prefața Scrierilor 
alese : Apus de soare nu e atît o dramă, cit o patetică evocare istorică, unde se aude mai mult poetul decît omul de teatru. Altfel se comportă Delavrancea în Viforul. Neavînd un personaj pe măsura lui Ștefan, efuziunea lirică se diminuează, dînd loc din ce în ce mai larg obiectivității și tehnicii dramatice, iar, relativ la Luceafărul: „Cele cinci acte se scurg monoton, cu un minim coeficient de dramatism, anunțînd parcă epuizarea definitivă a scriitorului". Subscriind la ideile de mai sus, înțelegem inițiativa consiliului artistic al teatrului, considerînd-o salutară. De altfel.'un colectiv care poartă numele acestui clasic are și datoria morală de a-l reprezenta. gestul avînd și valoarea unei justificări.Sîntem în secolul al XVI- lea, care se caracterizează la noi, pe plan politic,, prin concurenta între marii feudali și domnitor, în vederea realizării de către acesta din urma a centralizării puterii. Este și o perioadă a luptelor dinastice, succesiunea la scaunul voivo- dal luînd forme de cele mai multe ori sinuoase, situație existentă în condițiile opresiunii turce, dar și ale impreciziei obiceiului pămîntului, care nu face deosebire între fiul legitim și bastard, ori între primul născut și ceilalți.Aflat în țesătura aceasta, urmașul lui Ștefan cel Mare este mai degrabă un biet copil, bolnav de sine, înconjurat de bărbile de patriarhi al acelora care stăpînesc „de facto", care i se par un zid, de unde, o claustrare cu efect inhibant. A se descurca singur, a-și rezolva toate animozitățile nu e un 9 lucru ușor însă. Cel aflat în umbră, pînă atunci tovarăș de

chefuri și de petrecere (Mo- ghilă), are darul chiar de a fixa un capriciu, de a-1 transforma în obsesie de trecere Ia realizare. Moghilă va fi întotdeauna calm, rece, supus, în timp ce Ștefăniță se va fră- mînta, va avea remușcări, va intra în coșmar. Acțiunea începe cu un asasinat, urmează o înscenare, tatăl celui ucis și principalul opozant fiind condamnat („...pe carile zic să-1 fie aflat în viclenie, însă lucrul adevărat nu să știe", notează Gr. Ureche). Ceilalți doi fii ai hatmanului sînt, de asemenea, condamnați acum în numele arbitrarului doar.Tn ce privește tratarea regizorală în detaliu a spectaco-

De asemenea, muzica lui Pascal Bentoiu, din antract, constituie unul din punctele realizate, creîndu-se atmosfera necesară, legătura dorită între părți.Dintre actori este cu totul remarcabil Gheorghe Cozorici în rolul lui Ștefăniță. dăruirea acordată personajului, frămîn- tarea continuă, prezența fizică sugestivă și intervenția nervoasă la replică constituind o creație pe drept cuvînt remarcabilă. Dar, în final, în momentele în care luptă cu otrava, interpretul lui Ștefăniță ni se pare a se depăși chiar pe sine. Explozia dă senzația u- nei acumulări de emoție, pînă atunci reținută, deși nu acesta
CRONICA DRAMATICA

lului, nu ne putem feri de u- nele rezerve. S-a încetățenit, de exemplu, obiceiul indicației regizorale asupra rostirii rapide a tiradei, de la care spectacolul acesta nu face excepție. Cuvintele nu se disting bine, însă în aceste cazuri posibila nuanțarea e înlăturată. Același lucru cu unele repetiții posibile de a intra în ridicol, în urma unui decupaj regizoral lipsit de complezență. Este cazul unor replici din scena I a actului I a piesei unde Doamna Tana repetă de cîteva ori : „Și-a rămas nemăritată..." O nouă surpriză o constituie coafura boierilor tineri (Baloș, Călătin etc.). Spre deosebire de cei bătrîni care poartă tradiționalele peruci cu plete, a- ceștia rămîn cu tunsorile din viața de toate zilele, plastice, avantajîndu-i poate estetic, dar nedumerind pe spectatorii neobișnuiți cu reclamele ambulante ale artei ucenicilor contemporani, ai marelui Figaro.Decorurile lui trec cu ușurință țiile autorului, scriitor în viață permite foarte greu și acestea sînt reproșurile de amănunt incluse spectacolului, care, prin efortul unor interpreți a- junge să constituie în cele urmă un tot agreabil.

Mihai Tofan peste indica- ceea ce un desigur i-ar
din

A TINERILOR

e adevărul, iar rezultatul este o suprasensibilizare a legăturii cu sala.O prezență notabilă și Luca Arbore (Cornel Glrbea), dar mai ales Carabăț (Iulian Ma
rinescu) și Moghilă (Stelian 
Cremenciuc). Acesta din urmă, reținut, cu o mască de perpetuă stare la dispoziție, reține atenția spectatorului, privirea de slujitor credincios, dar și vaga ironie, o anume detașare de toate îl situează în imediata apropiere a valorii demonstrate de Cozorici.Iulian Marinescu e masiv, coborît parcă din legendă, o prezență scenică plină de autoritate, lipsa de a cărui vină o neîngăduindu-i ță pe măsura Un Mogîldici simpatic (Marius Marinescu). Interpreta Oanei din seara de 4 iunie (Angela Macri), într-un rol care solicită o creație nuanțată, care interesează mult pe spectatorul care a văzut „Apus de soare" și care a cunoscut-o în altă postură, chiar dacă nu face o figură deosebită, păstrează o delicatețe rezonabilă și o supralicitare elevată în scena nebuniei.De notat lului, care fășurare promptă la finalul de o deoșebită intensitate.. Remarcînd încă o dată oportunitatea reluării spectacolului și în viitoarea stagiune am propune, ca eventuală, prezentarea succesivă a pieselor trilogiei. Această manifestare ar putea constitui unul din punctele de greutate ale semicentenarului morții lui Delavrancea, de peste doi ani, cînd se vor împlini și 110 ani de la naștere.

individualitate poartă textul însă o prezen- posibilităților.

și ritmul spectaco- prjlejuiește o des- alertă, prezența replică a actorilor,8
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raional |

Comitetul raional al U.T.C. Zalău, în colaborare cu Consiliul raional țJ,C.F,S. și Comitetul raional pentru cultură și artă, a organizat în satul Buciumi o interesantă întîlnire a tinerilor din raion. Peste 1 000 de participant au audiat prelegerea : „Formarea 
poporului și limbii române", completată cu vizitarea Cas- trului roman din vecinătate.Formațiile artistice din A- grid, Crișani, Buciumi și Zalău au oferit spectatorilor un bogat program de cîntece și dansuri someșene iar tinerii iubitori ai sportului au urmă- derit cu interes meciuri fotbal, volei și popice.Acțiunea s-a bucurat de binemeritat succes. un
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DECALOGUL SPECTATORULUI (W

ALUAȘ AUGUSTIN 
activist al Comitetului i 

U.T.C. Zalău

Care să fie obiectivul prin
cipal al unei cronici teatrale ? 
Răspunsul poate fi și concis, 
și dezvoltat. Concis: să sub
linieze călduros repșitele unui 
spectacol întru încurajare și 
să critice cu severitate marile 
lui scăderi întru îndreptarea 
lor. Dezvoltat: ca orice cri
tică, și analiza unui spectacol 
se cuvine să urmărească ra
finarea gustului artistic. Ni
meni nu va întreprinde atare 
analiză cu scopul de a-l cri
tica. La urma urmelor, citito
rul unei cronici teatrale, dacă 
a fost, ca și cronicarul, spec
tator al piesei reprezentate 
nu 
nică 
confrunta părerile 
cu ale criticului ce 
de autoritate și în 
încredere. Cu alte 
vorba de un control, de o re
vizuire a propriului său gust. 
Dacă n-a văzut spectacolul, el 
vrea să afle cu mare limpe
zime din cronică, dacă merită

să fie văzut, dacă va răspunde 
exigențelor sale estetice.

Autoritatea, criticul nu și-o 
cîștîgă decît însușindu-și mă
car patru calități esențiale: 
1) gust neșovăielnic; 2) com
petență în materie ; 3) obiecti
vitate în judecată; 4) claritate și curaj în exprimarea jude
căților. Stilul analizei critice

simțitoare a valorii unei cri
tici.

Să presupunem că un critic 
ar scrie așa ; „Tirada Chinuri ? Tu vorbești de chinuri ? din 
Vlaicu Vodă, e curat galima
tias, iar pe deasupra George 
Vraca a spus-o execrabil". Cîtă 
vreme toată lumea știe că in
criminata tiradă e o minunată

despre lipsa lui de gust și de 
competență, chiar dacă arată 
limpezime și curaj în expri
mare. Să presupunem că alt 
critic ar scrie astfel : „Firește, 
monologul lui Hamlet A fi sau a nu fi e oarecum profund, 
însă pe alocuri șchioapătă din 
punct de vedere logic, cu toate 
că privit în ansamblu e admi

ranță, o incompetență și nu 
pot avea rezon amîndouă deo
dată. Căci un actor nu poate 
fi în același tim.p, în același 
rol, și execrabil și magistral. 
In acest caz. nimeni nu se 
poate prevala de libertatea 
gustului personăl, oricît de 
generoși am fi și am împinge 
cit de departe limitele între

DESPRl CRITICA TEMR/IU
vrea să găsească în cro- 

decît mijlocul de a-și 
personale 
se bucură 
care are 
cuvinte, e

e la voia și posibilitățile fie
căruia în parte. O cronică 
poate împrumuta tonul grav, 
alta poate fi spirituală, o a 
treia — polemică, și așa mai 
departe. Insă lipsa, 
tuturor celor patru 
enumerate (ceea ce 
catastrofă), ci numai
dintr-însele duce la scăderea

de Lascar Sebastian

nu a 
calități 

ar fi o 
a uneia

pagină de poezie, străbătută 
de cel mai fierbinte suflu pa
triotic ; că regretatul Vraca 
o spunea magistral, cu infi
nite nuanțe, cu mare căldură 
molipsitoare, aserțiunea criti
cului nu ne poate vorbi decît

ROMANUL nostru
ILUSTRAT

Desene de MARIN PREDESCU

de M. Sadoveanu

Rezumat
Fapta Jitnicerului a adus multă supărare la Curtea domnească. Lui 

Iațco i s-a furat comoara cea mai de preț, iar lui Simion Jder dra
gostea, liniștea și fericirea. Însăși Măria Sa Ștefan Vodă s-a mîniat 
și a hotărît să fie pedepsit acela care a cutezat să calce rînduielile 
lui. Mai este miniat și pe alți boieri moldoveni neprieteni ai Măriei 
Sale care sînt fugiți în Țara Leșească. Printre aceștia se află și 
Mihu logofăt, unchiul lui Niculăieș.

rabil, iar felul în care l-a 
spus Aristide Demetriad a 
fost, desigur, minunat, numai 
că l-am găsit rece, necomuni
cabil, măcar că, pe ici, pe colo 
a dovedit multă căldură"... 
Acesta e „stilul" tipic al unui 
critic fără curaj, excelent în 
a deruta pe cititor, iar „cri
tica" lui seamănă leit și poleit 
scărpinatului la urechea stin
gă cu mina dreaptă, aruncată 
peste cap.

Conștienți că presupunerile 
noastre sînt îngroșări groso
lane, nu putem totuși afirma 
că sîntem scutiți cu totul de 
critice șovăitoare în ce pri
vește gustul și aprecierea. 
Dacă n-ar fi decît un caz, ivit 
nu o dată : acela cînd un cro
nicar spune : „interpretarea 
lui X... a atins culmea artei 
interpretative", iar altul des
pre același actor în același rol 
declară: „interpretarea lui 
X... a fost o rușine". Fiecare 
în parte, nu șovăie deloc, 
dimpotrivă: e categoric. Dar 
puse față în față, cele două 
afirmații ce se bat cap în cap, 
indică pe undeva o nesigu-

care pomenitul gust personal 
are dreptul să se miște. Și ce 
derută nu nasc asemenea cro
nici, mai ales în sufletul unui 
spectator tînăr, dacă nu cumva 
îi stîrnesc hazul I

Cazul devine și mai grav, 
cînd asemenea aprecieri — nu 
referitoare la amănunte, ceea 
ce e posibil, ci la esența lu
crului — se fac pe seama 
producțiilor noi ale dramatur
giei noastre contemporane. De 
pildă, piesa Ecaterinei Oproiu, 
„Nu sînt Turnul Eiffel" a fost 
de unii ridicată în slavă, iar 
de alții azvîrlită în iad. Nu 
sîntem de părere că toți cro
nicarii într-o suflare trebuie 
să aibă una și aceeași părere despre o piesă, despre un 
spectacol. Dar avem tot drep
tul să punem la îndoială va
labilitatea simultană a celor 
două judecăți, extremiste și 
categorice. Din două una : ori 
piesa cu pricina e lipsită de 
orice valoare și atunci cei ce 
au apreciat-o la superlativ se

dovedesc nepregătiți, ori 
vers. Și astfel, ajungem 
discutăm criticile, nu 
cită vreme spectatorul e inte
resat să stabilească valoarea 
sau non-valoarea piesei.

Asemenea afirmații contra
dictorii, diametral opuse, ne 
fac să ne amintim ironia 
subțire a lui Beaumarchais 
(în prefața la Bărbierul din 
Sevilla): „Tare-i greu să faci pe placul unor oameni care sînt de meserie nemulțumiți, negăsind niciodată lucrurile vesele destul de serioase, nici pe cele grave destul de șugubețe".

Pe scurt, critica teatrală are 
o deosebită însemnătate pen
tru dezvoltarea gustului ar
tistic. Dar cu o condiție esen
țială : ea însăși să dove
dească gust, pregătire, since
ritate. Cu deosebire, misiunea ei este 
analiză 
torului 
special 
măsură 
ține poezie dramatică, fără de 
care un spectacol poate fi 
orice, 
— zice 
Garda altceva înalță umană. Devenind astfel, poezia vorbește și țipă, plînge și deznădăjduiește. Teatrul pretinde ca personajele ce apar pe scenă să poarte un costum de poezie, dar să lase să li se vadă și sîngele".

in- 
să 

piesa,

să urmărească prin 
critică și să arate citi- 
— încă o dată : în 
celui tînăr — în ce 

spectacolul dat con-

numai teatru nu. Căci 
cu dreptate Federico 
Lorca : „Teatrul nu-i decît poezia care se din carte și devine

DUMITRU DINULESCU

La plimbare in doi...
Foto: N. STELORIAN

Părintele Stratonic a fost găsit legat fedeleș, cu căluș în gură 
și cu semnul necredinței pe frunte — două scrijelături de cuțit, 
făcute cruciș. Precum se vede, Drăghici a fost mai viclean decît el. 
Arhimandritul Amfilohie Șendrea s-a umplut de uimire Ia apariția 

neobișnuită a supusului său slujitor. Simion Jder privea mîhnit.
— Te-ai liniștit, bădiță ? întrebă Ionuț încet, zîmbind alintat.
— Cum vrei să mă liniștesc? Nu vezi ce se-ntîmplă ?
— Ai să te liniștești deplin bădiță Simioane, cînd vei dobîndi 

învoire de la Măria Sa, să te duci și să urmărești pe lotri și să 
aduci înapoi prada.

Așa cum a poruncit Vodă, tamazlîcurile de boi grași ale lui 
jupîn Iațco i-au drumul Lehiei, însoțite de treizeci de moldoveni cu 
bună dar ciudată rînduială, căci această rînduială pare mai degrabă 
ostășească decît neguțătorească. Vornic de turme este un negus- 
toraș tînăr și isteț, Jderul cel mic, Ionuț. Pe alt drum, tot din po
runca lui Ștefan Vodă au pornit cu cărți către Carmir-Crai și boierii 
Ieși, Simion Jder și arhimandritul Amfilohie, iar hatmanul Petrea 
Hărman a împins spre hotar, în anumit loc, care nu se știe, călă
reți din trei ținuturi.

PI

La vremea hotărîtă, pe cînd Ionuț se afla la hotarul Lehiei, a 
apărut un călăreț, care nu era altul decît Gheorghe Botezatul, Tă
tarul, cu viforul în față și cu vești de la tîrgul Liovului. Unele 
vești erau de la arhimandrit și postelnicul Simion, iar altele de la 
Dămian Jder — neguțătorul care — așa cum e rînduiala — a pornit 
chervan, să ducă pă Teodora malorosianca, mireasa lui, la Țara 
Moldovei și s-o înfățișeze jupînesei Iiisafta de la Timiș.

Vorbele lui moș Aloman au avut temei. în acele singurătăți, 
la un loc numit Rîpile Babei, au apărut călări, tilhari. Pentru Sa- 
moilă și Onofrei — feciorii cei tari de virtute ai Iui Căliman — su
lițele și săbiile erau prea ușoare. Mai pe măsura lor erau roțile 
de la care.

— Pe care să te mai pălesc ? strigă .Samoilă holbat, invîrtindu-și 
roata.

în clipa aceea, încordind asupra lui arcul, Jder îl cunoscu pe cel 
care strigase. Era Grigorie Gogolea, lotrul, poreclit Rățoi, cel ca-a 
cutezase cîndva să intre la Timiș, ca să fure s-au să înjunahie !.ar
măsarul cel alb al Măriei Sale Ștefan Vodă.

(Va urrw»!



@ Tribuna secretarului 0 Viața de organizație 
U.T.C» FVJI și ceri 
nțele Fâl T.I vîrstei 
• Răspundem la între 
bările cititorilor # Viața

kMJTI DE ORGANIZAȚIE
Precum se știe Ia Congresul al VUI-lea al U.T.C. s-au 

făcut numeroase observații critice cu privire la stilul de 
muncă greoi, uneori birocratic, al unor organe și organi
zații U.T.C. în abordarea problemelor economice, stahi- 
lindu-se cu acest prilej ca una din sarcinile importante, 
ale organizației U.T.C. să fie renunțarea la formele de 
muncă improprii, puțin eficiente, și adoptarea unor me
tode, în primul rînd educative, specifice organizației în 
mobilizarea tinerilor Ia îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție.

însușindu-și profund aceste indicații ale Congresului 
U.T.C., organele și organizațiile U.T.C., din regiunea Do- 
brogea, manifestă în activitatea lor din ultima vreme o 
preocupare sporită pentru mobilizarea tinerilor la înde
plinirea sarcinilor de producție.

Iată de ce am invitat secretari șl membri ai comitete
lor U.T.C. din mai toate întreprinderile industriale ale 
orașului Constanța să-și împărtășească experiența, me
todele de muncă pe care le folosesc. în mod deosebit 
am solicitat răspuns la următoarele întrebări:

O
©
0

însemnări

pe 
panoul 
întrecerii

• Nu e numai o treabă 

a sindicatului • înainte și 
după angajament • Cum 

devine exemplul bun, 
molipsitor

Uteciștii, tinerii în calitate 
de membri ai sindicatelor, silit 
participanți activi la dezbate
rea cifrelor de plan, la elabo
rarea măsurilor tehnico-orga- 
nizatorice menite să asigure 
realizarea în ritmul necesar a 
tuturor indicatorilor planului 
de producție. întrecerea socia
listă care mobilizează energii
le și declanșează inițiativa co
lectivelor de muncă este or
ganizată de sindicate. Itar în
trecerea Socialista este în a- 
celaș timp, și o problemă a or
ganizației U.T.C. Urmărind fe
lul iu care își îndeplinesc ute
ciștii sarcinile ca membri ai 
sindicatelor — s-a spus Ia 
Congresul U.T.C. — organiza
țiile U.T.C. nu trebuie însă să 
repete în mod formal în ac
tivitatea lor proprie ceea ce 
se face în cadrul organizații
lor sindicale.

Constantin Pîrlea. secretarul organizației de bază U.T.C. lăcătușerie de la întreprinde
rea metalurgică ..Energia".

— „Se credea la un moment 
dat că a-i ajuta pe tineri să 
se pregătească pentru ședințe
le de grupă sindicală este o 
treabă care nu ne privește. 
Greșit. Dinamismul, eficacita
tea întrecerii socialiste silit 
determinate în mare măsură 
de conținutul angajamentelor. 
A-i ajuta pe tineri să-și ia a- 

semenea angajamente concre
te, mobilizatoare, pe măsura 
posibilităților lor, este o da
torie, cred cu, elementară a 
organizației U.T.C. în secția 
noastră lucrează 119 tineri și 
tot atiția sint antrenați in 
întrecere. Dintre aceștia, luna 
trecută, 50 au fost evidențiați. 
iar 22 își păstrează acest titlu 
de la începutul anului și pînă 
acum. Pentru biroul U.T.C. a 
devenit un obicei ca înaintea 
ședințelor de grupă sindicală 
să discute cu fiecare tînăr, să 
le aducă la cunoștință princi
palele obiective pentru perioa
da care urmează, cifrele de 
plan, să se sfătuiască împreu
nă asupra problemelor care 
urmează să le ridice tinerii cu 
acest prilej.

Cum sînt îndeplinite angaja
mentele ? Evidența întrecerii 
o ține sindicatul. Dar graficul 
întrecerii nu ne este străin 
nici nouă, organizației, birou
lui U.T.C. In afară de aceasta, 
membrii biroului lucrează cot 
la cot cu tinerii, constată ex
periența bună a unora (por
nind de aici nu rare ori am 
propus grupei sindicale să or
ganizăm schimburi de experi
ență și demonstrații practice), 
greutățile pe care le au alții 
și pot interveni atunci cînd 
este cazul. Noi obișnuim, ca 
periodic, să analizăm în ședin
țe de birou sau chiar în a- 
dunarea generală, cum își res
pectă tinerii cuvîntul dat în 
fața colectivului".

Sprijinirea tinerilor pentru 
a-și îndeplini angajamentul 
luat este o problemă mult mai 
complexă. Așa cum a rezultat 
și din discuțiile avute cu 
secretari ai organizațiilor 
U.T.C. de la Uzina de super- 
fosfați și acid sulfuric Năvo
dari. Șantierul naval, Fabrica 
de celuloză și hîrtie. metodele 
folosite în acest scop sînt de

Cum vă ocupați de antrenarea tinerilor în întrecerea socialistă?

Ce forme și metode folosiți pentru ridicarea calificării profesionale 
a tinerilor?

Ce activități organizați pentru educarea tinerilor în spiritul disci
plinei socialiste a muncii?

terminate de problemele con
crete pe care le ridică munca 
fiecărui tînăr în parte. în a- 
ceste întreprinderi, ca și în al
tele, a fost necesar Ia un mo
ment dat ca unii tineri mai 
ales proaspeți absolvenți ai 
școlii profesionale, să fie re
partizați să lucreze o vreme 
pe lingă muncitori cu vechime 
și experiență. în această pri
vință, ni se pare bună metoda 
comitetului U.T.C. de la Șan
tierul naval care a discutat 
cu uteciștii. cu o bogată expe
riență in producție, să se ocu
pe o vreme de tinerii de cu- 
rind veniți iu șantier.

Constantin Vlasin — I.M.E. secția turnătorie.
— Munca fruntașilor con

stituie pentru tineri o deosebi
ta atracție, un exemplu pe 
care cei mai multi sînt dornici 
să-1 urmeze. In legătură cu 
aceasta aș vrea să subliniez, 
cîteva lucruri. Stabilirea cvi- 
«lențiaților. a fruntașilor tre
imi? făcută cu multă grijă și 
exigență. Au fost in secția 
noastră cîteva cazuri cînd în
deplinirea angajamentelor ne- 
fiind urmărită cum trebuie 
s-au făcute unele aprecieri c- 
ronate care au dus la sub
aprecierea unor tineri. Bi
roul organizației U.T.C. s-a 
adresat biroului grupei 
sindicale. împreună am a- 
nalizat această situație stabi
lind măsuri care au înlăturat 
posibilitatea repetării lor. La 
stabilirea cvidentiaților parti
cipă acum și secretarul U.T.C., 
iar în ședința de grupă sindi
cală se face <> argumentare cit 
mai solidă a meritelor fiecărui 
tovarăș.

A intrat in obiceiul nostru, 
ca. lunar. înaintea adunării ge
nerale, să-i felicităm pe tine
rii evidențiați : ne îngrijim ea 
la panoul fruntașilor să li se 
afișeze fotografia, iar la sta
ția de radio-amplificare aceș
tia sint invitați să vorbească 
despre metodele lor e(c. Frun
tașilor in producție le-a fost 
dedicat un frumos spectacol al 
brigăzii artistice de agitație, 
și tot ei sînt primii care pri
mesc invitații la diferite ma
nifestări cultural-artistice.

Nu trebuie sa uităm nici sti
mularea materială a tinerilor, 
în secțiile din întreprinderea 
noastră s-a statornicit obice
iul ca birourile U.T.C. să fie 
consultate în vederea acordă
rii premiilor lunare. Aceasta 
a făcut să fie înlăturate unele 
nemulțumiri iscate de faptul 
că unii tineri merituoși nu 
erau premiați pe considerentul 
că „e tînăr, n-are greutăți". 
Noi am făcut de asemenea 
propuneri concrete biroului 
grupei sindicale și in ceea ce 
privește acordarea biletelor la 
odihnă. Toate acestea, și aite- 
le, au contribuit la creșterea 
autorității organizației U.T.C. 
in rindul tinerilor, a mărit e- 
ficacitatea colaborării noastre 
cu grupa sindicală.

Caratele

brățării 

de aur

• Unde incepe și unde se 
termină specificul • Ciștigă 

cine știe meserie
• Răspunsuri competente 

la întrebările producției

Marin Croitoru, secretarul comitetului U. T. C. al secției navale a S.N.C. :— In ultima vreme discutăm mult despre ceea ce este specific organizației noastre in sprijinirea tinerilor pentru ridicarea calificării profesionale. Cursurile sint organizate de conducerea întreprinderii, propaganda tehnică de ca

Șl PROBLEMELE

binetul tehnic și de sindicat. Noi ce mai facem ? Concursuri „Cine știe meserie, cîștigă". Dacă am accepta un asemenea punct de vedere ar însemna că nu am înțeles mare lucru din indicațiile date de Congresul U.T.C. Am să mă refer ia cursurile de ridicarea calificării. In secția noastră au fost organizate 3 asemenea cursuri diferențiate pe categorii și meserii, frecventate de 63 de tineri din 114 (restul urmează alte școli). Cele două birouri ale organizațiilor de bază din secție au stat de vorbă cu fiecare tînăr în parte explicîndu-i de ce este necesar să frecventeze cursul. Pot spune că nu a existat lecție la care să nu participe și membri ai comitetului, ai biroului U.T.C. Aceasta ne-a dat posibilitatea să observam nu numai prezența dar și modul în care se pregătesc tinerii și atunci cînd a fost căzui (și au fost .asemenea situații) am discutat cu unii tineri în ședință de birou s-au comitet. Aceasta a dat un plus de responsabilitate față de cursuri. Dar nu numai atît. î’articipînd la lecții, discutînd cu tinerii, am putut .face conducerii secției și o seamă de propuneri cu. privire la conținutul acestora. Mulți dintre tinerii noi veniți în șantier întâmpinau unele greutăți Ia trasajul liniilor'de forme, la scoaterea unui șablon după planșetă etc. La • propunerea noastră, lecțiile în legătură cu aceste probleme au fost ținute în atelier, pe viu, avînd o mare eficacitate practică.Prin specificul muncii, pe un șantier naval, muncitorului i se cere să cunoască două și uneori trei meserii. In șantier avem muncitori cu vechime care cunosc chiar mai multe meserii. Despre ei se spune că au adăugat noi carate la brățara de aur a meseriei. Trebuia să-i, ajutăm și pe tinerii din secția noastră să cunoască mai multe meserii cu atît mai mult cu cît nevoile producției o cer. ,Ne-am sfătuit cu conducerea secției și aceasta a repartizat 47 de tineri atelierului de sudura pentru a fi calificați în meseria de sudori electrici. Conducerea acestui atelier a primit propunerea noastră repar- tizînd acești tineri pe lingă muncitorii cu cea mai înaltă calificare. 45 au în momentul de față pe lîngă meseria de bază și calificarea de sudor.Dar lucrurile nu au fost chiar atît de simple. Au fost destui tineri care nu au înțeles de ce este nevoie să mai învețe o meserie, cînd au una pentru însușirea căreia au depus eforturi 3 ani la rînd. Tocmai aici a intervenit organizația U.T.C. invitând muncitori în vîrstă, ingineri, care le-au explicat necesitatea celei de a doua meserii.

Paul Frigioiu, secretarul organizației de bază U.T.C. secția electrică.— Sigur, cursurile de care s-a vorbit mai înainte ocupă un loc important în continua pregătire profesională a tinerilor. Dai' lucrurile nu se o- presc numai la ele. Și în secția noastră, ca și în celelalte, se organizează concursuri „Cine știe meserie, cîștigă". Ele au dat rezultate. Pot fi însă perfecționate. Ne gindim să le organizăm pe meserii, cu fază de masă, să cuprindă toți tinerii dintr-un atelier, apoi cîștigătorii să se întreacă pe secție, pe fabrică și, de acum, pe oraș.La noi în șantier se țin un număr mare de conferințe tehnice, de demonstrații practice. Tineretul formează principalul auditoriu. Trebuie să recunosc că este aici un merit mai mult al conferențiarilor care știu să-și facă interesante expunerile. Noi n-am ammat sarcina de a le populariza din vreme, iar după a- ceea de a discuta cu fiecare tînăr în parte, îndrumîndu-1 să împrumute de la biblioteca tehnică acele cărți care să-1 ajute să adîncească ideile expuse de conferențiar.Multe din activitățile noastre au fost organizate împreună cu sindicatul. Un exemplu îl constituie vizionarea unui ciclu de filme tehnice și organizarea după aceia, cu sprijinul specialiștilor, a unor dezbateri.Cred că problema poate fi

Dedesubtul acestui tablou, 
succint totuși, al procupări- 
lor organizațiilor U.T.C. din 
întreprinderile constănțene în 
legătură cu problemele pro
ducției se cuvine să adăugăm 
o explicație. Laconic, ar 
putea avea următoarea formu
lare : „Rezultatele bune obținute de organizațiile U.T.C. in mobilizarea tineriloi- la îndeplinirea sarcinilor de producție se datorează în mare măsură îndrumării competente și eficace a acestora de către comitetul orășenesc UTC". 
Și iat-o întru citva mai în a- 
mănunt, oferită chiar dc pri
mul secretar al comitetului o- 
rășenese U.T.C., tovarășul Mihail Moraru :

— Am considerat — nu-i o 
descoperire a noastră, faptul a- 
cesta l-am găsit în înseși docu
mentele Congresului al VlII- 
lea al U.T.C. — că cel mai bun 
sprijin pe care-1 puteam da 
organizațiilor U.T.C. este de a 
ajuta organele de conducere, 
activul U.T.C. și pe toți ute
ciștii să-șî însușească temeinic 
sarcinile ce le revin, să înțe
leagă bine mai ales cum tre
buie ele realizate. 

foarte greu epuizată pentru că ea ridică o infinitate de aspecte corespunzătoare problemelor concrete din fiecare întreprindere. Este, cred eu, de datoria fiecărei organizații să găsească Ia aceste probleme răspunsul cel mai potrivit.
Elementul 

primordial - 

disciplina

• încă 9 dată despre 

definiție • Un „caz" - 

devine șef de brigadă
• 0 demonstrație eficientă: 

„Ce-au pierdut ei...
ce-a pierdut fabrica"

Formarea atitudinii înain
tate față de muncă, educarea 
tinerilor în spiritul înaltei dis
cipline muncitorești eonsti- 

In acest sens s-a făcut pînă
acum în organizațiile U.T.C. 
din orașul nostru studierea 
documentelor congresului. 
(Spun pînă acum, deoarece nu 
consider încheiată această ac
țiune ; realizarea sarcinilor ce 
ne stau în față va face nece
sar să apelăm permanent 1» 
aceste documente în care gă
sim indicații, învățăminte pre
țioase).

Atît la instruirile aparatului 
Comitetului orășenesc, la adu
nările de activ cît și în orga
nizații dezbaterea documente
lor Congresului, nu s-a făcut 
la modul general, ci la obiect, 
metodic, pe capitole, concreti- 
zindu-se sarcinile ce revin or
ganizațiilor din fiecare sector 
de activitate. Instruirea secre
tarilor U.T.C., a activelor are 
Ioc diferențiat pe centre și 
sectoare. Numai pentru orga
nizațiile din industrie avem 
trei asemenea centre — dintre 
care unul îl reprezintă Portul, 
unde activează peste 60 de or
ganizații. Se poate pune în
trebarea de ce m procedat 
așa ? Cu toate că trebuie să 
muncim mai mult, instruirea 
pe centre, și nu în bloc, a ac- 

tuie — au fost de părere ma
joritatea secretarilor U.T.C. — 
o pirghie importantă prin care 
se acționează „direct" asupra 
participării tinerilor la pro
ducție, asupra producției. De 
realizarea acestei sarcini, au 
subliniat unii dintre ei, depind 
toate celelalte, fiindcă disci
plina nu poate fi redusă, cum 
se mai întâmplă uneori, doar 
la una sau alta din laturile 
sale. Așa cum s-a arătat și la 
Congresul organizației noas
tre, a fi disciplinat înseamnă 
nu numai să nu lipsești nemo
tivat de la lucru, să nu întâr
zii, să respecți normele de 
tehnica securității muncii, să 
ai o comportare corectă. A fi 
disciplinat înseamnă in același 
timp să respecți normele și 
procedeele tehnice, să-ți îmbo
gățești în permanență cunoș
tințele profesionale, orizontul 
de cultură pentru a putea 
realiza cît mai bine sarcinile.

Nicolae Grecu, secretarul Comitetului U.T.C. de la întreprinderea de transporturi s-a oprit mai întâi asupra unui caz.— La secția troleibuze avem un tânăr care ’.luqra, potrivit expresiei, cam „în dorul lelii". Avea o muncă'de-răspundere — repararea frîrrelor la troleibuze. De munca lui'depindea 

tivelor din toate fabricile, uzi
nele și șantierele s-a dovedit 
deosebit de utilă,; discuțiile 
sînt mai concrete, mai vii, la 
ele au posibilitatea să partici
pe un număr mai mare de 
uteciști cu munci de răspun
dere. In acest fel și noi, acti
viștii comitetului orășenesc, 
sîntem mai bine informați, 
cunoaștem mai îndeaproape 
problemele pe care le ridică 
activitatea fiecărei organizații.

Desprinzînd din indicațiile 
Congresului U-T.C. faptul că 
trebuie să insistăm mai mult 
asupra eficienței fiecărei ac
țiuni pe care o întreprindem, 
ne-am străduit să căutăm for
me noi atît,în instruire cît și 
în popularizarea experienței 
organizațiilor U.T.C. fruntașe. 
Dintre exemplele pe care le 
pot da mă opresc asupra fap
tului că intenționăm — am și 
început să facem acest lucru 
— să înlăturăm caracterul ri
gid, schematic al întîlnirilor 
noastre cu secretarii U.T.C. 
Am desființat atît intervalul 
neutru dintre masa prezidiului 
și cei din sală, cît și lista ce
lor înscriși la cuvînt. Ne așe
zăm și noi și secretarii la ace- 

siguranța călătorilor, soarta mașinilor. Tînărul era un meseriaș prea priceput ca să nu avem nevoie de el la acest loc. Se punea problema să-1 ajutăm să-și formeze o părere corespunzătoare despre muncă, o atitudine responsabilă. Pentru a da prilejul și altora să desprindă învățăminte, în cadrul unei adunări generale am înscris pe ordinea de zi răspunderea pe care o avem față de lucrările pe care le executăm. Am fost atenți ca de la această dezbatere tînărul nostru care lucra la reparatul frine- lor să nu lipsească. Firește nu pot povesti tot ceea ce am fi cut pentru a-I veni în ajutor. Un lucru însă se cuvine notat. Deși au trecut numai vreo trei luni de cînd constituia pentru noi un caz, tînărul care, așa cum spuneam, știe meserie, nu glumă, este astăzi șeful unei brigăzi și răspunde nu numai de lucrările lui, ci și de cele pe care le execută chiar oamenii care l-au ajutat cel mai mult.Aș putea relata și alte cazuri pentru a ilustra cîteva din preocupările organizației noastre. In privința muncii de formare a unor tineri disciplinați nu se poate recomanda decit o singură rețetă : aceea de a căuta, de la caz la caz, metoda cea mâi adecvată; munca de la om la om fiind cea care dă rezultatele cele mai bune. In alte cazuri am izbutit să obținem ceea ce ne-am propus, solicitând conducerii întreprinderii să repartizeze pe unii tineri indis- ciplinați pe lîngă tovarăși cu mai multă exigență, fruntași, pe lîngă muncitori mai vîrst- nici sau în brigăzi bine închegate, cu o opinie fermă.— Și azi discutăm și căutăm soluții pentru înlăturarea diferitelor cazuri de indisciplină — ne spune Ernes- 
tina Kiss, locțiitor al secretarului comitetului U.T.C.. de la Uzina de super- fosfați și acid sulfuric Năvodari. Pornind de aici însă, trecem la inițierea unor acțiuni care să dea tuturor tinerilor învățăminte, să le pri- lejuiască 'clarificarea unor aspecte legate de disciplina în muncă, care să se răsfrîngă asupra muncii întregului colectiv. La îndemnul organizației de partid am organizat cu toți tinerii uzinei dezbateri și convorbiri pe teme ca „răspunderile înaltului titlu de 

eași masă, iar discuțiile Ia te
nia propusă sînt libere, inter
vențiile directe.

Nici tratarea tuturor proble
melor odată nu este o soluție 
bună, acest lucru nepermițînd 
o aprofundare a problemelor. 
Desprinzînd din munca noas
tră această concluzie, am în
treprins în ultimul timp cîte
va acțiuni interesante. Așa, de 
pildă, cu secretarii comitete
lor U.T.C. din întreprinderi, 
cu responsabilii cu producția 
și calificarea, am organizat 
cîteva schimburi de experien
ță, fiecare avînd o temă care 
a fost dezbătută sub toate as
pectele, realizindu-se o apre
ciere a diferitelor metode, o 
selecționare a celor mai bune. 
Primul schimb de experiență, 
pe tema metodelor folosite de 
organizația U.T.C. în antrena
rea tinerilor la întrecerea so
cialistă, a avut loc la între
prinderea metalurgică Ener
gia, deoarece organizația UTC 
de la această întreprindere 
are în acest sens cele mai 
frumoase rezultate. Al doilea 
schimb de experiență — de 
data aceasta privind activita
tea desfășurată de organizația 

muncitor", „ce înseamnă a a- i vea atitudine socialistă față de muncă" etc., acțiuni la care au fost invitați să vorbească tinerilor muncitori mai vîrst- nici, tovarăși din conducerea uzinei. Astfel de discuții, pornite de la cazuri concrete din uzină,- au dus la sporirea participării tinerilor la muncă, la îmbunătățirea atitudinii lor față de utilajele cu care lucrează, față de sarcinile de producție.Problema disciplinei se pune cu deosebită acuitate în fața organizațiilor U.T.C. de pe șantiere, din întreprinderile noi. Exprimînd această părere secretarul comitetului U.T.C. de la Fabrica de celuloză și hîrtie Palas, Ion Flo- 
rea a adus ca argument propria experiență.— Colectivul nostru este tînăr — precum se știe, fabrica de hîrtie a intrat în funcțiune anul trecut, iar secția cea mai veche, cea de celuloză, n-are nici ea mai mult de cinci ani. Faptul că tinerii — ei formează majoritatea muncitorilor — au venit din diverse locuri, a- vînd pregătiri diferite, (unii absolviseră școala profesională în timp ce alții urmau să-și însușească meseria în fabrică) a făcut necesară o preocupare susținută pentru închegarea colectivului. Metoda principală folosită a fost aceea a dezbaterilor în adunările generale ale organizației sau în a- dunări la care participau toți 1 inerii din fabrică, ale unor cazuri, ale unor atitudini, dezbateri care să le dea tinerilor posibilitatea să-și formeze o opinie sănătoasă, o atitudine întemeiată pe înțelegerea profundă a cerințelor pe care producția le pune în fața lor. O astfel de adunare am pregătit la secția celuloză unde existau mal mulți tineri care absentau nemotivat sau care iroseau minute prețioase din cele 8 ore de muncă. în cadrul acestei adunări, în pregătirea căreia am solicitat sprijinul serviciului organizarea muncii, un tovarăș inginer a arătat, pe bază de exemple concrete, cită celuloză nu s-a produs în cutare zi din cauză că un tînăr sau altul a lipsit de la lucru sau ■ fiindcă un altul a lăsat instalația ncsupraveghea- tă. O asemenea demonstrație a găsit ecou în rindul tinerilor. La propunerea unora dintre ei, la gazetă» de perete s-a înființat o rubrică operativă „Azi a lipsit (sau a întârziat)... Dedesubt urmind un mic calcul t Ce-au pierdut ei... 

Ce-a pierdut fabrica..."O problemă deosebită care a stat în centrul atenției organizației noastre a fost aceea a respectării parametrilor tehnologici, factor de care depinde atît calitatea produselor cît însăși îndeplinirea planului de producție. Tineri care manifestau lipsuri în această privință se găseau mai ales la fabrica de celuloză. Aici se înregistrau din această cauză însemnate depășiri la consumurile specifice, diminuări la producție și la calitate. Cu sprijinul conducerii întreprinderii, al cabinetului tehnic îndeosebi, am inițiat o serie de acțiuni menite să-i ajute pe tineri să înțeleagă importanța respectării întocmai a normelor tehnologice, consecințele pe care le au asupra producției nerespectarea lor.

U.T.C. pentru ridicarea califi
cării — a avut loc Ia Șantie
rul naval, iar cea de a treia 
acțiune de acest fel va avea 
loc în port, aceasta datorită 
faptului că organizația de aici 
are realizări frumoase în a- 
ceastă privință.

Prețuind experiența unei or
ganizații U.T.C. fruntașă din 
regiune, cea de la Trustul de 
amenajări și valorificări stuti- 
cole din Tulcea — intenționăm 
să începem organizarea în ca
drul organizațiilor din între
prinderile mai mari a unor 
„confruntări de opinii" pe te
ma calității produselor, a ex
ploatării mașinilor și utilaje
lor etc. Pentru început vom 
invita la o asemenea confrun
tare de opinii — acțiune ce 
ne-o propunem model — ti
neri din întreprinderile care 
execută produse pentru ex
port, solicitind pentru aceasta 
sprijinul Oficiului de control 
a! mărfurilor. Consider că va 
fi o acțiune nu numai intere
santă, dar și deosebit de utilă, 
de eficientă.

Pagină realizată de 
PETRU ISPAS 
NICOLAE ARSENIE
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RADU VULPE ne prezintă
— Cînd l-ați cunoscut prima 

oară pe Nicolae Iorga ?

VOA

La 8 km spre răsărit de șui Piatra-Neamț, se află șezare neolitică, al cărei pect e foarte modest, dar ale cărei straturi arheologice au adus științei contribuții de o importanță hotărîtoare.Am început săpături.la Izvoare în 1936, constatînd un strat gros de peste 2 m, cu ceramică pictată de stil Cucuteni A.La acea dată, cultura caracterizată prin stilul Cucuteni A, era considerată ca cea mai veche din neoliticul acestei întinse arii din răsăritul Europei. Cîteva mici sondaje sporadice pe care le-am săpat mai adînc, dintr-un simplu scrupul de metodă, pentru a mă asigura că n-a mai rămas nimic necercetat pînă la pă- mîntul sănătos, mi-au adus rezultate cu totul surprinzătoare. Ceea ce mi se păruse că se terminase nu era întreaga pătură

Vas neolitic

Tezaurul de statul găsite acum clffva ani In Constanța. In fotografie le vedeți în 
care au fost dezgropate

Locuri și legende

cele tru
care, așa 
„cîntă ne
netăgăduit

— Nu l-am avut profesor. Studiind la Paris, cu profesori ca Henry Hauser, Charles Diehl, Henry Hauvette care, după susținerea tezei de doctorat în litere, i-au vorbit de mine, la întoarcerea în țară, în februarie 1927, N. Iorga m-a întîmpinat cu reproșul : „Ei bine, e firesc ca eu să 
aflu de D-ta de la colegii mei 
francezi în loc să-i informez 
eu despre D-ta ? Nicolae Iorga îmi mărturisi intenția de a-mi încredința o conferință la Universitatea din București. 
„Dar pînă atunci, n-ai vrea 
să explorezi arhivele din Nea- 
pole sati Geneva ?“ Cu vastele lui cunoștințe, cu ardoarea sa neobosită pentru punerea în valoare a tot ce putea îmbogăți informația despre istoria românească, cu minunata sa intuiție — profesorul mi-a oferit prilejul să explorez în arhivele de la Neapole fondul legației regatului celor două Sicilii, de la Constantinopol. Misiunea s-a dovedit nu numai fructuoasă ci și salvatoare. Căci în timpul celui de al doilea război, fondul cercetat a fost pare-se distrus.

dul celor mal mari savanți din lume. îmi amintesc, de pildă, de Congresul istoricilor de la Oslo, din august 1928, care a dezbătut problema atenuării divergențelor și încordării dintre națiuni prin intermediul învățămîntu- lui istoriei. Congresul propunea astfel să tribuie Ia schimbarea nului șovin din unele nuale comunicării lui : „Întrepătrun
derea dintre Orient și Occi
dent", care constituia o permanentă preocupare a savantului, intra în miezul dezbaterilor. Cit privește prestigiul de

îșl con- to- ma- de istorie. Tema

lae Iorga și-a început cuvîn- tarea prin fraza : „Domnii țărilor românești erau obligați la urcarea lor în scaun să plă
tească toate datoriile predece
sorilor lor. Voi face ca ei și deci t>oi fi scurt". De fapt, n-a fost nici el scurt, dar în expunerea lui a înserat cu atîta măiestrie și elocvență principalele teme ale Congresului îneît toți participanții l-au ascultat cu o liniște evlavioasă, iar cînd a terminat, toată lumea s-a ridicat în picioare, l-a aplaudat și felicitat pentru modul strălucit în care a exprimat năzuințele cele mai înalte ale Congresului. N. lor-

gonul de dormit. Noi însă nu-1 vedeam decît la masă, în vagonul restaurant, unde ne fermeca prin verva lui seînte- ietoare. In restul timpului lucra fără răgaz.
ANDREI OȚETEA despre

NICOLAE I0RGA
— Ce trăsătură a persona

lității marelui savant patriot 
ați dori să o conturați prin a- 
nuntirile dumneavoastră ?— S-au scris multe despre Nicolae Iorga. Și totuși figura sa, opera și viața sa mai rezervă celor ce l-au cunoscut sau îl studiază multe aspecte inedite. M-aș 'referi la unul mai puțin relevat : rolul savantului român la congresele științifice internaționale. In focul polemicilor politice în care, din părut'' Nicolae Iorga s-a amestecat prea mult, proporțiile impunătoare ale rolului său în știința mondială au fost pierdute din vedere. Or, la diferite congrese științifice la care am participat și eu, N. Iorga a avut rolul unei personalități dominante în rîn-

care se bucura încă de pe a- tunci Iorga, un episod al a- cestui congres va fi cred suficient de grăitor. Congresul a avut două ședințe solemne : una la deschidere și alta la închidere. La ambele ședințe aveau să vorbească cei mai celebri istorici, mai întîi reprezentanții marilor puteri, apoi aceia care-și datorau cui de cinste prestigiului personal. N. Iorga trebuia încheie seria vorbitorilor ședința de închidere. Deși fixaseră 20 de minute pentru fiecare vorbitor, limitele fuseseră încălcate și răbdarea a- sistenței a fost pusă la grea încercare. Cînd, ultimul, Nicolae Iorga, a venit la tribună, sala a avut un gest de oboseală : „încă un vorbitor !“ A fost suficientă o singură frază pentru ca marele savant și neîntrecutul orator să cîștige nu numai atenția, ci și simpatia auditoriului. Nico-

lo- lor să la se

ga însuși mărturisea că a fost una din cele mai frumoase zile ale vieții lui. A fost o zi de mindrie și pentru țara noastră care prin glasul lui Iorga a dat expresie unui înalt ideal de pace și colaborare internațională.— Ce vă amintiți despre 
stilul muncii sale ?— Printre multe terea sa neobosită setea sa nestăvilită tințe, efervescența continuă a inteligenței sale sclipitoare, admirabila calitate de a îmbina concretul cu abstractul au constituit trăsăturile principale ale stilului său de muncă. Este știut că Iorga lucra a- proape neîntrerupt, chiar și în cursul călătoriilor sale. Am avut norocul să mă aflu în a- celași tren în drumul de la București la Oslo. Nicolae Iorga ocupa împreună cu soția sa un compartiment în va-

mai putut urmări și altor conferințe
altele, pu- de muncă, de cunoș-

L-am cu prilejul științifice. De pildă, la Congresul internațional de bizantinologie de la Roma, din 1936, și la ultimul Congres internațional de istorie la care a participat. cel de la Zurich din 1938. Și la acest congres rolul savantului român a fost predominant. In cuvîntul de salut, președintele, instoricul englez, Harold Temperley, adresat și apoi Iorga.Prin ța istorică românească a do- bindit un mare prestigiu internațional. De aceea, sfîrșitul lui tragic a zguduit conștiința întregii umanități.

s-a mai intîi congresului personal lui NicolaeNicolae Iorga știin-
MIRON FLORIAN

************** ■¥■*****•¥■** *¥**************

arheologică, ci numai stratul ceramicii Cucuteni A, căci din sondajele întreprinse ieșeau la iveală elementele unei alte ceramici, monocromă cenușie, nepictată, caracterizată prin spirale incise și d substanță albă punctate produse marea unor dinți cu totul deosebită stratului Cucuteni A. Lărgind săpătura, mi-a devenit clar că dădusem peste o cultură neoii- I tică mai veche decît aceea a | ceramicii pictate.Săpăturile de la Izvoare au fost continuate pînă în 1948, pe suprafețe mai întinse. Descoperirea din 1936 a fost confirmată din plin. In plus, am putut face noi observații stra- tigrafice, constatînd că stratul Izvoare I comportă la rîndul său două faze : una cu pre- cucutenianul de tip Tripolie, iar alta, și mai veche, cu o ceramică excisă asemănătoare cu aceea a fazei Boian-Giulești din Muntenia și sudul Transilvaniei. Pe de altă parte, în I stratul Izvoare II am putut I deosebi trei niveluri, dintre care numai cel mai recent corespunde culturii Cucuteni A propriu-zise, cu pictură real tricromă, pe cînd celelalte două, anterioare, pe care le-am numit „protocucuteniene", cu- i prind o ceramică, întîlnită nu- F mai în răsăritul Transilvaniei | și în Moldova subcarpatică, ornată în același stil, dar cu pictură bicromă, fie cu linii albe pe lustrul roșu al vasului, fie cu benzi rezervate, pe acest lustru nepictat, prin conturare cu linii negre pictate pe fond alb. Aceste observații de la Izvoare, larg verificate de a- tunci încoace și în alte așezări, au impus o concluzie capitală, greu de întrevăzut mai înainte chiar ipotetic : anume 
că splendida ceramică pictată 
a neoliticului carpato-nipro- 
vian, cunoscut și sub triplul 
nume „Ariușd-Cucuteni-Tripo- 
lie“, s-a născut în inima teri
toriului de azi al patriei noas
tre, în Carpațli orientali, și că, 
pornind de aci, s-a răspîndit 
spre Nipru prin expansiunea 
unor triburi agricole de un ni
vel cultural înaintat, al căror 
nume și a căror limbă ne ră- 
mîn necunoscute.Valoarea esențială a așezării de la Izvoare o reprezintă succesiunea celor cinci niveluri din epoca pietrei lustruite, în care, ca în foile unei străvechi cronici, s-au desci
frat începuturile celui mai re
marcabil complex de culturi 
neolitice nu numai din țara 
noastră, dar din toată Europa, 
cu excepția lumii egeo-cretane 
a acelui timp.

umplute cu și prin linii prin impri- de pieptene, de ceramica 9
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Dintre toate „rîurile 
moașe și spumegoase” 
cum scrie Alecu Russo, 
încetat lauda" patriei, 
că nici unul n-a făcut să se nască 
pe seama lui mai multe cîntece și 
legende decît Oltul.

Lucrul nu poate 
dacă ne gîndim că 
ape curgătoare ale 
dacă punem la socoteală unele din 
cele mai mari, au fost atît de le
gate de viața unui popor, ca te
merarul și frămintatul Olt.

Oltul a fost, încă de la început, 
martorul acelei nemaipomenite și 
epopeice încleștări dintre daci și 
romani, unii apârîndu-și cu dez
nădejde libertatea, ceilalți incer- 
cînd să le-o sugrume, dornici să 
străpungă inima fierbinte ce batea 
furtunos Ia Sarmizegetusa, siguri 
de puterea și de izbînda lor.

Ca un simbol al împotrivirii — 
ca și cum natura f-ar fi sprijinit 
pe oamenii locurilor, după celebra 
expresie poetică rostită de Mircea 
cel Bătrîn, în versurile „Scrisorii 
a III-a" a lui Mihail Eminescu, și 
anume că / „...tot ce mișcă-n (ara 
asta, rîul, ramul, / Mi-e prieten 
numai mie, iară ție dușman este, / 
— dăinuie și azi, ceva mai sus de 
Cozia, pe malul celălalt, în dreptul 
mînăstiril Turnu, o stîncă enormă, 
într-o poziție curioasă, abia lăsînd 
să se strecoare intre ea. și munte 
un drum, în timp ce ea însăși îna
intează trufașă spre apă.

Pînă în locul acesta Oltul și 
munții au privit încă nedumeriți 
oștile romane înaintînd în direcția

fi de mirare, 
prea puține 
lumii, chiar

cetății lui Decebal. De aici înainte 
munții de pe malul Oltului au în
ceput să se împotrivească și s-au 
învîrtoșat.
nu au mai putut 
munte decît această stîncă uriașă, 
numită Masa lui Traian. Pe înălți
mea ei se spune că ar fi orînduit 
stăpînul Romei un sfat cu genera
lii săi și tot de acolo și-ar fi pri
vit defilarea trupelor.

Cert este cj drumul săpat pe 
malul Oltului a trebuit să facă un

!

I

I

Uneltele perfecfiona'e 
desprinde din

Seneslau. De pe 
la Făgăraș, ar fi . 
să-i izgonească pe tătari și legen
darul „descălecător" Negru Vodă, 
în copilărie el avusese un vis. 
Toate rîurile țării se vărsau în 
Olt. Și el sorbea apele Oltului, în 
timp ce un vultur semeț îi zbura 
pe deasupra capului. Să fi fost 
Negru Vodă din legendă totuna 
cu Basarab I, fiul lui Tihomir, care 
în 1330, în urma biruinței de la 
Posada asupra îngîmfatului rege 
Carol Robert, desăvîrșea înteme
ierea statului feudal Țara Româ
nească ? Pentru că tot din pămîn- 
turile acestea udate de Olt pare 
să se fi născut

„Fericită ești 
Basarabilor — 
George Coșbuc 
rile locuite de 
tul tău a căzut 
cea mai sănătoasă ghindă și din 
aceasta a ieșit stejarul Basarabi
lor, care și-a întins ramurile neste

apa Oltului, 
plecat de altfel

de

și spița Basarabă. 
tu Oltenie, fără a 

exclama poetul 
— între toate fă- 
români. In pămîn- 

din stejarul tău

fa margine-ai privit, ' Virtuli mari, 
fapte 
cute, 
omul 
cea I 
cea I 
net.
mese, / Unul altuia îl spune ; Du
nărea se-nștiintează, / Și-ale ei 
spumate 
nesc. / 
turnurile 
de mari ............. ,
lese : / Și-ale valurilor mîndre ge
neralii spumegate ' Zidul vechi al 
mînăslirei în cadență îl izbesc.

Cîte legende nu sînt legate de 
Cozia, unde au călcat pașii pan
durilor lui Tudor Vladimirescu și 
ai revoluționarilor de la 1848 ! 
Clopotul care vestea sosirea năvă
litorilor se spune într-o narațiune 
populară că ar fi fost azvîrlit 
chiar de diavol, de ciudă pe vite
jia românilor, într-o noapte cu

cumplite î/i sînt fie cunos- 
/ Cine oar' poate să fie 
care te-a-ngrozit ? / ...Mîr- 
îmf răspunde dealul -, Mîr- 
Oltul, repetează. / Acest su- 
acest nume valurile-1 pri-

unde către mare îl por- 
...Lumea e în așteptare... 
cele-nalte / Ca fantome 

veacuri pe eroii lor fii-

EPOPEEA
OLTULUI

II

din Her forjat repre- 
o femeie din Mali

Statuetă 
zentind 
Bambora (Colecția de artă neagră Tishman)

ocol mare și destul de complicat 
pe după muntele Cozia și n-a pu
tut să iasă din nou pe țărm decît 
la Copăceni.

Pe malul Oltului nu se află nici 
un petec de pămint, care să nu fi 
fost îmbibat de istorie și legenda.

In Depresiunea subcarpatică Ji- 
blea, de pildă, acolo unde Oltul 
iese din defileu, de-o parte și de 
alta a rîului se întindea odinioară 
stăpinirea cneazului Farcaș, men
ționat în documente încă de pe la 
1247 — avind poate ca emblemă 
un lup (să fi fost lupul dacic î) — 
căci farcaș sau vîlc (care se pare 
că a dat și numele ținutului și 
orașului Vilcea) înseamnă lup.

Mai sus, in Țara Loviștei sau 
„țara vînătoarei", cum e numită 
istoric Depresiunea Titeștilor, pe 
locul unor așezări dacice și 
drumuri de legătură între Sibiu, 
Curtea de Argeș și Cîmpulung, a 
sălășluit, cu sabia în mînă, apă- 
rîndu-i pe români împotriva neîn
cetatelor 
cum stă 
încă de 
XlII-lea,

de Alexandru Mitru

Țară Românească. Dintre 
și voievozi români s-au 
de-a lungul vremurilor și

incursiuni străine, după 
scris tot in documente, 
la Inceputl secolului al 
celălalt renumit voievod :

întreaga 
elfi duci 
zvîr colii 
în mijlocul popoarelor năvălitoare 
să întemeieze o domnie statornică 
și să caute cuib adăposlit, din care 
să sc împrăștie vulturii, nici unul 
n-a avut norocul vostru, Basara
bilor'.

Tot aici, pe malul Oltului, ca 
un alt act memorabil, și-a ridicat 
zidirea lui, fără de pereche pe-a- 
cele timpuri, Mînăstirea Cozia, 
voievodul Mircea cel Bătrîn, cel 
mai de seamă și dîrz apărător, in 
secolul său, al libertății acestui 
colț de lume.

Grigore Alexandrescu I-a evocat 
cu admirație și pe domnitor în 
emoționantele versuri : „Oîtule,
care-ai fost martur vitejiilor tre
cute, / Și puternic! legioane p-a

se
a-

în

furtună, și scufundat în Olt. Dar 
el continuă să sune și din afundul 
apelor, ca și clopotul lui Ștefan, 
care după o altă tradiție populară, 
S-ar afla sub valurile mării.

în vecinătatea celebrului Turn 
Spart, de unde se putea priveghea 
cel mai bine rîul (spart, zice-se, 
de furia Oltului, ca să nu rămînă 
turnul în mîinile dușmanilor), 
Înalță Turnul Roșu, care a dat 
celași nume trecătorii.

Despre acest turn, construit
1533, după „spargerea" celuilalt, 
se povestește într-o legendă că 
ar fi fost vopsit cu singe, ca 
un teribil avertisment dat ace
lora care ar mai fi îndrăznit să 
năvălească de-a lungul Oltului.

Impresionat de o atît de zbu
ciumată istorie, ca și de pitorescul 
și unele particularități geografice 
ale tumultosului rîu, poporul i-a 
născocit o fabuloasă biografie, în 
felurite variante, toate avind însă 
o trăsătură comună, dragostea 
neștirbită de țară.

De cele mai multe ori Oltul este 
frate geamăn cu Mureșul. Alteori 
există un al treilea frate, Jiul. 
Cîteodată sînt feciorii unei zîne 
și ai unui uriaș al munților sau al 
străfundurilor mării. Mai des sînt 
fiii unui împărat. împăratul a mu
rit în război, luptînd să apere pă- 
mîntul strămoșesc. Feciorii .cred 
că mai trăiește, e prizonier pe un
deva 
drum, 
pârât, 
Oltul, 
mine 
și-a părăsit fratele, lși încetinește 
mersul, cotește, îl caută, dar nu 
mai dă de urmele lui. Datorită ru
găciunilor mamei, 
fac în ape și se 
Dunăre.

O altă poveste 
care Oltul și Mureșul sînt feciorii 
Hăsmașului. Plecînd la luptă 
căpcăunii, tatăl 
se despartă. Ei 
învinși. Răniți, 
s-au putut tîrî 
să-și ceară iertăciune pentru gre
șeala făptuită. Și-au pus după a- 
ceea capetele pletoase în poala lui 
și și-au dat duhul. La rugămintea 
bătrînului adresată zlnelor munți
lor, sîngele lor s-a prefăcut în 
două rîuri, devenind Oltul și Mu
reșul. Hăsmașul a împietrit și el 
cu mîinile pe capetele feciorilor. 
De atunci curg cele două rîuri 
care se aseamănă cu două paloșe 
de argint prinse la brîul țării.

Luînd pilda artiștilor anonimi, 
creatorii culți l-au închinat Oltu
lui o mulțime de 
sau în 
rămîne 
ga, în 
porul 
/ Mult 
spune clipa milostivă / Ce ne-a-n- 
irălit pe veci necazul / Și veselia 
deopotrivă... / Mărită fie diminea
ța / Ce-a săvîrșit a noastră 
/ Bătrîne Olt I — cu buza 
Jfî sărutăm unda căruntă.

Cel mal mare poet al

și pornesc să-l caute. Pe 
unul, mai ager și neastîm- 
se grăbește — acesta fiind 
Mureșul, mai molcom, ră- 

în urmă. Oltul regretă că

băieții se 
reîntîlnesc

este aceea

pre- 
în

în

cu 
îi sfătuiește să nu 
nu ascultă și sînt 

cei doi băieți abia 
pînă la tatăl lor

opere în proză 
versuri. O neuitată poezie 
„Oltul', de Octavian Go- 
care legendarul rîu ți po- 
își contopesc destinele : 
iscusita vremii slovă / Nu

nunffi, 
arsd /

nostru 
contemporan, Tudor Arghezi, însu- 
mînd ceea ce simte poporul față 
de acest viforos voievod al apelor 
românești, se adresează într-o cu
noscută tabletă, slăvindu-1 și ros- 
tindu-i lapidar, dar plin de înțe
lesuri și atotcuprinzător : „Oltule 
Măria Ta‘. Iar Geo Bogza I-a în
chinat o monumentală operă : 
„Cartea Oltului", poate cea mai 
realizată lucrare dedicată vreodată 
unui rîu.

AlertorUn dispozitiv electronic de securitate, denumit „A- lertor", care oprește automat o locomotivă dacă mecanicul se găsește brusc în incapacitate de a se achita de funcțiile sale a fost pus la punct de „Vapor Corporation" din Chicago (S.U.A.) și este în prezent pus la probe în S.U.A.Aparatul observă mișcările normale ale corpului mecanicului, datorită unei antene incorporate în scaunul pe care mecanicul este așezat. Dacă „Alertor" nu descoperă nici o mișcare normală a corpului timp de 20 de sec. consecutive, el trimite un semnal audio. Lebede pe lacul parcului Lazienki din Varșovia
— Varșovia

Nou „organ senzorial11

RADARULMarile descoperiri ale secolului al XX-lea, care au condus Ia descoperirea undelor radiofonice și a electronicei și despre care am vorbit în precedentele noastre articole din cadrul acestei rubrici, au avut un mare număr de urmări importante. Numeroase studii și cercetări științifice au condus la diferite aplicații de mare însemnătate, 
radiolocațiaPrincipiul cunoscut.Printre englezul Edward care a există sfera), sura ecoul scurte, te primitivă, nul 1924.Peste zece 1934, a fost dar. Autorii de drept ai doi tineri francezi, Maurice Henri Gutton. In același an, după cum arată Pierre Rousseau, biograful calificat al acestei invenții, radarul a fost montat pe bordul unui vapor comercial.Cum funcționa acest radar? Nu vom intra, firește, în a- mănunte. Un emițător emite o undă foarte scurtă, un „top“ (durata unui top este de a milioana parte dintr-o secundă !) Topul, de un obstacol, este și se întoarce, exact luminoasă ce izbește dă. Un aparat de captează topul reflectat, ajutorul oscilografului catodic, se poate măsura cu precizie intervalul de timp care separă emiterea undei de recepție a „ecoului". Este vorba, despre durate egale cu sutimi de miimi de secundă. Pe ecranul oscilografului, topul și ecoul său sînt însă clar distanțate, apărind sub forma a două unde mai înalte decît restul oscilațiilor.După ce experiențele au dovedit că aparatul de radio- locație funcționa perfect, el a fost instalat, în anul 1935, pe marele transatlantic francez Normandie. Distanța la care puteau acționa radiolocatoarele din acea vreme era de 10 kilometri.Pentru a putea crește distanța la care eficace, trebuia undelor scurte foarte mult. în inventatori francezi trodus, pentru aceasta, in e- mițătorul radarului, magne- tronul. Magnetronul, invenția fizicianului american Albert Hull, consta. în linii mari vorbind, dintr-un tub electronic în care mișcarea electronilor era accelerată cu a- jiitorul unui cîmp magnetic.

Una dintre ele sau radarul, radaruluiprecursori a

esteestefost Appleton, arătat că în atmosferă un strat ionizat (iono- folosind pentru a mă- înălțimea acestui strat undelor radiofonice printr-o metodă foar- încă din a-ani, în iulie creat primul ra- săi, inventatorii aparatului, erau radioelectricieni Ponte și

izbindu-se reflectat ca raza o oglin- recepție Cu

radarul ca să 1939.
era puterea crească aceeași au in-

Invenția și mai cu seamă perfecționarea sosea tocmai la timp. începuse războiul. Cu ajutorul aparatelor de radio- Iocație, care se apropiau cu intenția de a bombarda Anglia, erau reperate din timp și avioanele de vînătoare aveau tot timpul pentru a interveni.Atunci a apărut și denumirea de „radar" dată aparatului de la „Radio Detection and Ranging" = detecție și apreciere a distanței prin radio.Radarul a cunoscut în continuare perfecționări, mai a-

avioanele germane

Ies dimensiunileAstăzi și el a fost supus miniaturizării. Ecranul oscilografului este etalonat în scări de distanță. El a devenit „o- chiul care vede în întuneric". Pe ecranul său, se vede, în cel mai deplin întuneric un adevărat plan al peisajului înconjurător.Utilizările radiolocației sînt astăzi extrem de extinse. în afara întrebuințărilor militare, radiolocația a pătruns mereu mai adînc în viața noastră de toate zilele.Radarul este utilizat astăzi în știință, pentru a măsura de pildă distanța pînă la planete. De asemenea, tot în astronomie, el descoperă roiurile de stele căzătoare (meteoriți), chiar în plină zi. Geodeziștii utilizează radarul pentru a măsura cu precizie înălțimile munților. Meteorologii află cu ajutorul radio- locației la ce distanță sc găsesc straturile de nori sau ci- clonii. Chiar și în chimie, radarul și-a adus foloasele. în special pentru studiul spec- trografic al anumitor elemente.Largi aplicații are radarul in navigația aeriană și maritimăCopil radarul cum se noastră timp foarte scurt, cuprinzind o sumedenie de ramuri ale activității umane. Utilizările sale actuale îl fac din ce in ce mai propice unei largi întrebuințări pașnice. După ex presia 
undele 
dlt un 
zorial. 
observații și 
'istanțe lungi și medii “.

în ce privește precizia și imaginei.

tînăr al electronicii, s-a dezvoltat. după vede din succinta prezentare. intr-un
lui John Rernn1 . prin 
scurte, omul a dobîn- 
nou gen de organ sen- 
cu care se pot efectua 

comunicații la

Dr. LEONID PETRESCU
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ACTUALITATEA Primirea de către tovarășul 
Alexandru Drăghici a unui grup de activiști

a părăsit 
delegația A- 
de prietenie

Vineri 
Capitala, 
sociației 
sovieto-română din o- 
rașul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej din U.R.S.S., 
condusă de G. G. Aki
menko, președintele 
Comitetului Executiv 
al Sovietului orășe
nesc, președintele fi
lialei Asociației de 
prietenie sovieto-ro- 
măne din acest oraș, 
care a făcut o vizită 
în țara noastră la in
vitația Consiliului Ge
neral ARLUS.

în timpul șederii în 
țara noastră, delega
ția a fost primită Ia 
Consiliul General 
ARLUS. la Comitetele 
Executive ale Sfaturi-

lor populare ale ora
șului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej 
Bacău, 
vizitat 
industriale și instituții 
de cultură din orașele 
București, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Tîrgu 
Ocna, Bacău, Galați.

In seara zilei de 28 
iulie Consiliul Gene
ral ARLUS a oferit o 
masă în cinstea dele
gației.

La plecare, pe aero
portul Băneasa, dele
gația a fost condusă 
de tovarășul Octav 
Livezeanu, vicepreșe
dinte a! Institutului 
român pentru relațiile 
culturale cu străinăta
tea, membru al Birou
lui Consiliului Gene-

și regiunii 
Delegația a 

întreprinderi

ral ARLUS, și ac
tiviști ai ARLUS.

Au lost prezenți re
prezentanți ai Amba
sadei U.R.S.S. 
Bucuiești,

la

Cu ocazia celei de-a 39-a aniversări a creării Armatei Populare Chineze de eliberare, atașatul militar, aero și naval al R. P. Chineze la București, Van Sian-Șîn, a oferit vineri seara, la sediul ambasadei, un cocteil.Au luat parte general Ioniță, colonel Ion general co

lonel Mihai Burcă, general maior Vasile Ionel, ad- juncți ai ministrului forțelor armate, Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe, generali și ofițeri superiori, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.Au luat parte, de asemenea, ambasadorul R. P. Chineze Ia București. Tzen Iun-ciuan, șefi de misiuni diplomatice, atașați militari, alți membri diplomatici. (Agerpres)

ai P. C, Francez

O nouă sculptură de C. Brâncuși

Vineri, 29 iulie, tovarășul Alexandru Drăghici, membru al Comitetului Executiv și al Prezidiului Permanent, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a primit pe tovarășii Jonis Robert, secretar al Federației P. C. Francez din departamentul Gard, cu soția, Martin Robert, membru al secretariatului Federației P.C. Francez din departamentul Gard, și Baillieu Robert, membru al

Biroului Federal al P. C. Francez din Pas-de-Calais, cu soția.Grupul de activiști ai P. C. Francez se află la odihnă în țara noastră la invitația făcută de delegația Partidului Comunist Român, care a vizitat Franța în toamna anului trecut.Cu prilejul primirii a avut loc o convorbire caldă, prietenească.
Plecarea delegației de activiști

ai Partidului Comunist Chinez

Catalogul lucrărilor de artă ale 
lui Constantin C. Brâncuși s-a Îmbo
gățit recent cu încă o sculptură. 
Este vorba despre „Supliciul" o 
lucrare de tinerele a sculptorului 
descoperită și recunoscută de că
tre criticul de artă plastică, Mircea 
Deac. Opera considerată pină acum 
dispărută, a fost găsită, din intlm- 
ptare, într-o pivniță. Este în pose
sia lui E. Popovici a cărui familie 
originară din Tg. Jiu se afla cândva 
în relații de prietenie cu marele 
artist. „Supliciul" este opera origi
nală, executată In gips Mai exis
tă în Statele Unite două exempla
re, bronz și piatră, aflate in colec
ția David Thomson (Pittsburgh) și 
în colecția Richard Davis din Wa- 
yazato-Minessola. Despre replicile 
în bronz și piatră, exegelii din 
străinătate al operelor brâncușie- 
ne, — Carola Giedion Welker și

David Lewis spun că datează din 
perioada 1906—1907. Originalul din 
patrie, Mircea Deac îl consideră ca 
fiind „unul din cele mai semnili- 
cative portrete din anii studiilor 
Iui Brâncuși în Franța". Lucrarea 
a fost terminată în 1906, an în 
care Brâncuși părăsea atelierul lui 
Antonin Mercie". Importanta lu
crării descoperite constă și in fap
tul că, „Supliciul", operă neelibe- 
rată definitiv de sub influenta Iui 
Rodin, caracterizează totuși mo
mentul de răscruce al creației ar
tistului, clnd Brâncuși pornea pe 
drumuri proprii, caracterizează mo
mentul cina artistul român, pe alt 
plan, superior, artistic se întorcea 
„acasă". Capodoperele care
urma acestei lucrări se circumscriu 
in spațiul mioritic de sub Carpa/i.

vor

I. MARCOVICI

Cu oscilațiile inevitabile 
(nu numai buletinul me
teorologic e uneori desmin- 
țit. ci însuși anotimpul), 
vara își etalează din plin 
gradele Celsius în zilele 
toride ale lunii lui cuptor. 
Deși mai sînt multe de 
făcut în ceea ce privește 
igiena apelor, pe care le 
dorim cît mai reci și cu
rate, nu poți să nu constați 
vizitând ștrandurile bucu- 
reștene, că acestea oferă 
un peisaj civilizat, o at
mosferă primitoare și con
fort. Ca urmare a unor cri
tici recente, am. întîlmt lu
crători ai ștrandului Bă
neasa. curățind lacul de 
brădiș, mătasea broaștei 
și hirtiile aruncate de vînt, 
iar la ștrandurile cu bazine 
închise („Izvor" și „Liber
tății") am găsit o apă 
albăstrie, limpede, schim
bată chiar în acea zi.

Semnalînd preocuparea 
I.C.A.B. pentru a oferi lo
cuitorilor orașului o des
tindere cît mai complexă 
în ștrandurile Capitalei 
sîntem nevoiți totuși să 
constatăm că există un ca
pitol la care nu s-a scris 
nici un rînd nou și anume 
cel al activităților de cul
tură fizică și sport ce ar 
trebui să se desfășoare 
aici. Cu excepția ștrandu
lui studenților de la Tei, 
excelent utilat din acest 
punct de vedere, posedînd 
vaste terenuri pentru prac
ticarea jocurilor sportive, 
celelalte ștranduri bucu- 
reștene nu oferă decît tă
blițe avertizoare: „Este 
interzis jocul cu mingea pe 
plajă", măsură absolut jus
tificată în spațiul restrîns 
al ștrandurilor și care de 
cele mai multe ori este 
ignorată cu brutalitate, mai 
ales de tineri. L-am întîl- 
nit pe una din fierbințile

plaje ale Capitalei pe tî- 
nărul profesor de cultură 
fizică medicală, Dobrotă 
Laurian, conducătorul unui 
centru de antrenament și 
gimnastică.— Nu credeți — l-am 
întrebat — că administrația ștrandurilor ar trebui să le ofere celor ce vin aici prilejul de a face mișcare și în afara bazinului de înot ?

— Cred 
cesitatea 
ștrand —

că se simte ne- 
ca la. fiecare 

sau la majorita-

Dialog

nuite în care părintele face 
plajă, se scaldă (și even
tual învață să înoate) 
împreună cu copilul.— Ce părere aveți în privința extinderii culturii fizice medicale la ștranduri ?

— Un exemplu. îl oferă 
bazinul Grivița. recent dat 
în folosință. Aici se face 
tratament de specialitate 
pentru copiii care prezin
tă deficiențe fizice și care 
beneficiază de instruire și asistență medicală. Cu 
minimum de efort din 
partea celor care se ocupă de buna funcționare a 
ștrandurilor, toate aceste 
doleanțe se pot rezolva 
încă în cursul acestui an.Subscriem la părerea tî- nărului profesor de cul-

Vineri a plecat spre patrie delegația de activiști ai Partidului Comunist Chinez, condusă de tovarășul Cao Ian, ministrul industriei chimice și secretarul comitetului de partid al ministerului, care a vizitat țara noastră în cadrul unui schimb de experiență.In cursul șederii în țara noastră, delegația de activiști ai Partidului Comunist Chinez a fost primită la C.C. al P.C.R. de tovarășul Alexandru Drăghici, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent și secretar al C.C. al P.C.R., a avut convorbiri secțiile Metalurgie-Chimie și Agrară ale C.C. al P.C.R., Ministerul Industriei Chimice, Ministerul Petrolului, Consiliului Superior al Agriculturii, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, a luat cunoștință de munca

la

deorganelor și organizațiilor partid din regiunile București, Ploiești, Galați și Dobrogea, a vizitat întreprinderi industriale, cooperative agricole de producție, S.M.T. și instituții de cultură.La plecare, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost condusă de tovarășii Ștefan Matei, membru al C.C. al P.C.R. și șeful Secției Agrare a C.C. al P.C.R., Ion Bucur, prim-ad- junct al șefului Secției Meta- lurgie-Chimie, Nicolae Iones- cu, adjunct al șefului Secției Relațiilor Externe, Ion Velea, prim-adjunct al ministrului industriei chimice, Gheorghe Pacoste, adjunct al ministrului petrolului.Au fost de față Tzen Iun- Ciuan, ambasadorul Republicii Populare Chineze la București, și alți membri ai ambasadei.

Parisul, vara, aparține prea 
pu(in francezilor și mai mult 
străinilor. Serile și noptile sînt 
țoale numai ale străinilor. Este 
o zvircolire vînăfă sub stele ce 
nu se văd. De sute de ani cred, 
la Paris, nu mai poate să pri
vească nimeni stelele; poeții 
dacă vor să le vadă, le născo
cesc. La căderea serii, ca atrași 
de un miraj,- străinii după ce 
toată ziua au bălul marile bu
levarde, pătrund zgomotoși in 
Place Pigalls, la Moti'in Rouge 
sau in cabaretele de strip-tea.se 
care nu mai păstrează din „la 
belle epoque" decît viabilitatea 
prezentatorilor de program și 
lelinarele ascunse, discret intre 
ramuri și frunze uscate, sau în 
sfirșit in coșuri de birt ie, de 
un roșu molatec. Paloarea, tră- 
dind tenul ușor de descifrat a 
femeilor ce-și duc viata în Pi
galls, așleptînd ca vreun client 
din mulțimea aceea atit de pes
triță și exuberantă să desfun
de sticlele de șampanie, fin de 
o altă epocă, pe care vrînd-ne- 
vrînd pină la urmă o găsesc mult 
lipsită de farmec. La Pigalls nu 
curge șampania riuri-riuri. Intre 
Pigalls și Blanche curioșii pre
feră să destupe sticle de bere. 
Dar la Moulin Rouqe nu-ți este 
permis așa ceva — paletele ce
lebrei mori nu suportă mirosul 
de hamei. Copiile el cu totul

CARTE
POȘTALA

S-a pus in vinzare broșura;

„Admiterea în învățămîntul
superior"

Ștafeta e preluată 
din mersVASILE ILIEȘ — preșe

dintele cooperativei agricole 
din Gottlob: „Contribuția ti
neretului ? în cooperativa a- 
gricolă sînt 158 de uteciști; 
158 participă acum în fiecare 
zi la selectatul griului, la 
strînsul și depozitatul paielor, 
la împrăștierea îngrășăminte
lor. Și, lucrările de care 
v-am spus sînt efectuate nu
mai de ei. Așa și-au luat an
gajamentul într-o adunare ge
nerală, la care au fost invitați 
și membrii consiliului de 
conducere. Cuvîntul lor de a- 
tunci este numai faptă. Nici o 
căruță de gunoi nu este depo
zitată în ferme, ci totul în cîmp. 
(Aici s-a încetățenit bunul o- 
bicei ca zilnic — iarna ca și 
vara— să se transporte în 
platformele de la capătul tar
lalelor gunoiul de grajd, eco- 
nomisindu-se astfel efort și 
cam o zi-muncă la fiecare 
trei tone transportate — n.a.); 
întreaga suprafață de teren 
este eliberată de paie, sîntem 
foarte avansați cu trioratul 
griului de sămânță. Zece tone 
de superfosfat au fost deja în
corporate acolo unde vom se
măna la anu’ sfecla de zahăr.VIOREL COSMA — secreta
rul comitetului U.T.C. de la 
S.M.T. Biled : „In stațiunea 
voastră, cu excepția a zece- 
doisprezece inși, restul toți 
sîntem tineri. De aceea, fără 
să greșesc, afirm, că rezulta
tele stațiunii sînt legate direct 
de munca, noastră. primii pe regiune terminat cu recoltatul griului. Și cu arăturile stăm bine — peste 60 la sută deja executate. 
Am mers mai repede decît 
ne planificasem. Lucrîndu-se

Am fost 
care am

pe o plajă

fierbinte

tea — să se creeze centre 
pentru inițiere 
(area înotului, 
tru copii cit 
adulți. Actualul 
care copiii sînt 
părinți pînă la porțile cen
trului unde aceștia învață 
înotul și apoi adulții tre
buie să-și omoare timpul 
2—3 ore care cum poate pî
nă la primirea în fața acele
iași porți a tinerilor înotători 
ar putea fi dublat. Și 
anume de ștrandurile obiș-

și învă- 
atît pen- 
și pentru 
sistem în 
aduși de

Ștrand în plin centrul Capita
lei : bazinul „Libertății"

în librării s-a pus în 
vînzare broșura „Admi
terea în învățămîntul su
perior — elaborată
de Ministerul 
tului. 
cintă 
tării 
rior 
cialistă 
actuală a instituțiilor de 
învățămînt superior — cu 
facultățile și secțiile lor de 
specializare, la cursurile 
de zi, serale și fără frec
vență —, condițiile de ad
mitere pentru anul uni
versitar 1966/1967, discipli-

Invățămîn-
Ea cuprinde o suc- 

prezentare a dezvol- 
învățămîntulm supe- 
din Republica So- 

România, rețeaua

nele pentru concursul de 
admitere, precum și pro
gramele obiectelor de con
curs.

Lucrarea se adresează în 
primul rînd candidaților la 
concursul de admitere în 
învățămîntul superior, ca
drelor didactice, cadrelor 
de conducere din institu
țiile de învățămînt su
perior, precum și specialiș
tilor din diferite domenii 
ale economiei și culturii, 
în vederea orientării tine
retului spre învățămîntul 
superior.

tură fizică medicală și așteptăm fapte de Ia cei în drept.

Federația internațională rl»’ 
tenis de masă a comunicat cla
samentul celor mai buni jucă
tori din Europa pe anul 1966. 
La feminin, campioana europea
nă Maria Alexandru (România) 
ocupă primul loc.

în clasamentul rezervat celor 
mai valoroși jucători europeni, 
sportivul român Dorin Giurgiu- 
că este clasat pe locul patru.

A
a patra zi a lur- 
al campionatului 
volei rezervat e- 
tineret s-au înre-

ln cea de 
noului final 
european de 
chipeior de 
gistrat următoarele rezultate :
feminin : Bulgaria — România 
3—1 ; R. D. Germană — Polo-A. T.

nia 3—2 , U.K 8 8 Ceho
slovacia 3—1 ; Ungaria — Aus
tria 3—0 ; Olanda — R F. Ger
mans 3—0 ; Iugoslavia — Tur
cia 3—1.

In competifia masculină a 
fost zi de repaus.

★
Competiția internațională de 

polo pe apă „Turneul speranțe
lor olimpice" a continuat la 
Berlin (R. D. Germană) cu dis
putarea partidelor Ungaria — 
România și U.R.S.S. — R. D. 
Germană (II).

La capătul unui joc echili
brat, echipa României a ter
minat Ia egalitate 3—3 cu pu
ternica selecționată maghiară.

nereușite de la Neapole și Mim- 
clien suportă orice... Aici însă, 
este altceva, aici Toulusse 
Lautrec își plătea primul cu un 
tablou și asta nu se uită. Boema 
a dispărut — cea mai cumplită, 
cea mai dură dovadă o con
stituie mașinile oprite cu su
lele lingă rigolă și celelalte mii 
și mii care curg ca un rin me
talic în cimitirul nopții — ceea 
ce vezi plutind acum in oceanul 
de lumini galbene, roșii, albas
tre, verzi tine de secolul vite
zei. Atîrnă totuși în aer un 
parfum vechi prin cate se plim

bă ca o nălucă pasărea regre
tului. Intre atita lumină care 
moare în zori, înghițită de fum, 
intre atitea dorinii și zâmbete 
adresate deopotrivă tie și nean
tului, simți că ceva se mistuie : 
credința că altădată totul era 
mai frumos, mai sincer. mai 
naiv, mai plin de candoare. 
Poate că sînt de vină lecturile, 
dar de cile ori am trecut prin 
Pigalls, „incorigible tlaneur* 
purtînd în suflet o șansonetă, 
niciodată scrisă, totdeauna im
provizată, tristeți risipite aiurea 

s-au adunat in mine. Pigalls mi 
mai poate, cred, să chezășulas- 
că pe nimeni. Buimăceala des
crește pe măsură ce înțelegi că 
prin aer fllfiie paiete (pulberea 
de aur. de mult a fost strînsă 
în saci) și că se face ziuă 
lo(i din jur vor căpăta 
real, lipsit de strălucire.
In Pigalls nu are nici 
mec I Intre Blanche și 
trebuie să intri numai 1 
rea nopții, altminteri 
sens să o faci; vrăjit 
(dacă vei fi) numai 
ziua niciodată.

Dar in Monmartrb lumea care 
începe dincolo de Pigalls, pe 
colină, trebuie să intri mereu. 
Republică aparte, altcindva, 
Monmartră ca și Cartierul La
tin trăiește sub semnul tinere
ții. Aici arde steaua norocului 
și a iubirii. Pe treptele pe care 
urci 
po(i admira întreg Parisul, sea
ra se string Îndrăgostita. Pe
rechi, perechi, tes visuri nemu

Și 
contur, 
O, ziua 
un far- 
Pigalls 

la căde- 
nu are 

vei îi 
noaptea,

la Sacră-Coeur, de unde

• CONTINUĂRI

ca în stațiune 
sînt tot atîția 

„La ateliere 
douăzeci. Acum
cu combinele, 

ivesc foarte rar, 
putea lucra în

bine, organizația U. T. C. 
a propus să lucrăm în 
două schimburi. Dar de unde 
forțe, pentru 
mecanizatori
cite tractoare ? 
sîntem vreo 
am terminat 
defecțiuni se 
de aceea am 
schimb la arat". Ideea a fost 
împărtășită de conducerea 
stațiunii. Totodată, cei mai 
buni dintre elevii anului 
de la Școala profesională 
fost puși să lucreze la arat 
orele de practică. Astfel, 
de tractoare au lucrat de 

campaniei în două 
Tot propunerea 

fost și aceea ca 
balotat paie să lu-

riș tinerii au participat pină 
la unul. La fel lucrează și a- 
cum la strînsul paielor, la 
executarea arăturilor. Cit pri
vește transportul gunoiului 
de grajd încă n-am făcut ni
mic".

II 
au 
in 
60 
la

★...Răspunsuri și răspunsuri, 
în siguranța cu care vin, în 
concretizarea fiecărei abțiuni 
se află modul în care se lu
crează. activitatea organiza
țiilor U.T.C. Timpul este pri
mul concurent în întrecere — 
cu o clipă pierdută nu te mai 
întîlnești. Cerința principală 
este ca fiecare oră bună 
lucru să fie folosită.

de
inceputul 
schimburi, 
noastră, a 
presele de
creze grupate. Prin aceasta a 
fost posibilă organizarea mai 
bună a unei antrenante între
ceri socialiste. Ca urmare, 
cam cu 40 la sută a crescut 
productivitatea muncii pe pre
să în actuala perioadă față 
de anii trecuți".JIVA STONAEVICI — se
cretarul comitetului V.T.C. la 
Sînnicolau Mare : „Tinerii par
ticipă la executarea lucră
rilor agricole. Concret, des
pre ce am făcut sau ce 
vom face noi pentru executa
rea la timp a lucrărilor actu
ale, nu vă pot spune nimic. 
N-am discutat încă în ședin
ță. Dar oamenii lucrează. Zil
nic lucrează..."GHEORGHE DAMIAN. — 
secretarul Comitetului comu
nal Cenad al U.T.C.: „La sece-

Virtuțile 
ecranizării

timpurilor a răzbătut prin se
cole și a învins uitarea prin 
ideile ei generoase, prin ma
rile probleme puse în dezba
terea plenară a veacurilor și 
generațiilor. Celuloidul vrea 
nemurire, și atunci apelează la 
hîrtie. Dar vrea nemurire, ce- 
rînd să i se respecte legile. Vai 
de cei care nu țin cont de a- 
cest lucru. Imaginea nu vrea 
să fie explicată, vrea să trăias
că prin ea însăși, cuvîntul fiin- 
du-i necesar ca să o comple
teze, nu să o dubleze. Muzica 
începe acolo unde se sfirșește 
cuvîntul, imaginea se sfîrșeș- 
te acolo unde nu se mai 
poate exprima, acceptînd sim
bioza cuvîntului în termeni de

subordonare și nu de supre
mație. Operele literare trebuie să se supună acestor legi 
dacă nu vor să iasă desperso
nalizate. Un 
poate 
limbă 
mare, 
limba 
căra recreării, 
idei al operei respective. Re
topirea conținutului poetic, 
într-o altă limbă, nu se poate 
face decît la o temperatură e- 
gală. Schimbînd 
conținutul rămâne 
atunci cînd este vorba de cinematografie. Limbajul cine
matografic nu-l poate modela 
pe cel literar de cît la aceeași 
temperatură artistică, numai 
atunci opera literară, deși me
tamorfozată, reușește să tră
iască la aceeași valoare, cu 
singura deosebire că trăiește 
într-o haină străină formei ei 
inițiale. A nu ține cont de le
gile cinematografiei, înseamnă 
a nu ține cont că este o artă 
aparte, drept cîștigat și funda
mentat în trei sferturi de se
col de trudnică autonomie. Nu 
puține sînt cazurile cînd ope
re literare de valoare s-au 
transformat în fiascuri cine
matografice. tocmai pentru că i s-a nesocotit cinematografiei 
importanta terenului propriu. 
..Ghepardul" lui Visconti este 
departe de 
Lampedusa, 
considerabil se pornește fără să se tină seama cn one- 
ra literară respectivă este

poet mare nu fi tradus într-o altă 
decît tot de un artist 
capabil să transpună în 
lui, nu corect, ci în fla- 

conținutul de

noțiunile, 
același și

„Ghepardul" lui 
exemplele vot fi 

înmulțite. Alteori, 
la o ecranizare

anti-filmică. Frământările u- 
nui erou, posibil a fi explicate 
pe zeci de pagini, nu pot fi 
prinse în fuga de secunde a 
peliculei mereu în mișcare, 
mereu setoasă de fapte și ac
țiuni noi. Eșecul filmului „Bă- 
trînul și marea" trebuie căutat 
în această imposibilitate de a 
da gîndului corespondentul de 
imagine, pe parcursul unei ore 
și jumătate de spectacol.

La noi, ecranizările și-au 
împărțit aproape în mod egal, 
ca și în alte părți, de altfel, 
victoriile, ca și înfrîngerile. 
Caragiale, atît de filmic și 
modern, a apărut pe ecran 
fără împliniri, din cauza negă- 
sirii corespondentelor cinema
tografice. Nici „Ciulinii Bără
ganului" sub bagheta lui Dac- 
ciuin n-a avut o soartă mai 
bună. Fără regizori buni, o- 
perele literare de valoare se 
pot transforma cel mult în fil
me corecte, nimic mai mult. 
Cînd vorbim de „Moara cu no
roc" a lui Victor Iliu, însăși a- 
ceastă schimbare de paterni
tate ne spune foarte mult. în
seamnă că Iliu a transformat 
creator literatura lui Slavici, 
i-a dat o nouă personalitate, 
i-a dat a doua viață și nimeni 
nu se supără, mai mult, toți 
sînt de acord, că această a 
doua paternitate este reală, nu 
trebuie să fie împărțită cu ni
meni, regizorul reușind să re
topească un material literar 
într-o formă proprie, purtând 
necetea originalității, deci atri
buirea fiind un drept și nu o 
recunoaștere de complezență.

Același lucru se poate spune și de „Pădurea spînzui\ților“ 
a lui Liviu Ciulei. Bucurîn- 
du-se de pana unui scenarist 
de prestigiul lui Titus Po
povici, Liviu Ciulei a încercat 
să împingă demonstrația și mai departe, spre sublim, și în 
foarte multe părți ale filmu
lui, trebuie să recunoaștem că 
a reușit. Fără să știrbească, 
esența operei lui Rebreanu, 
mai mult lămurindu-i unele 
aspecte, într-o viziune con
temporană, Ciulei a creat o 
operă care este în întregime 
a sa. Scena de dragoste de la 
sfîrșitul filmului încorporează 
în ea cu mult mai mult decît 
s-ar părea la prima vedere. Nu 
întîmplător în anul 1965 la 
Cannes această secvență a 
fost considerată cea mai fru
moasă secvență de dragoste a 
Festivalului, un festival emi
namente erotic. îneereînd să 
explici literar această secven
ță, deci trecînd de data aceas
ta de la film la literatură, ți-ar 
trebui foarte multe pagini ca 
să cuprinzi toate simțămintele 
pe care le derulează cele cîte
va minute de peliculă în 
scurgerea ei. Cîteva rînduri 
din roman, gîndite cinemato
grafic, dau textului un alt con
ținut, plin de sensuri noi.

Acceptăm ideea de echilibru 
în cinematografie, prin contri
buția ecranizărilor, dar 
este mai puțin adevărat 
ecranizările nu pot defini o 
nematografie națională și
atit mai mult o cinematografie 
contemporană. Ecranizările pot

nu 
că 
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H
ritoare. Și fiecare

rut. Albă, flacăra Iubirii tremu
ră pe colină șl nu se 
niciodată. In acest loc, ameți! 
de o pală de vini, am stat ore 
întregi asculiind cintecele celor 
care vin aici, in grupuri sau 
singuri, și eîntă acompaniindu- 
se cu chitarele. Tofi așteaptă 
vreun impresar celebru care 
să-i Ia să-i lanseze in lume, tn 
otîtea mii de inși — elfi nădăj
duiesc și elfi nu așteaptă I — 
prea putini s-au smuls și au 
învins. Dar asta nimeni nu o ia 
In seamă. Toji se gindesc : „Ci
neva ne caută șl pe noi, a por
nit spre noi, e în drum, ne va 
găsi, nu se poale altfel", și sea
ră de seară vin la această in- 
ti/nire iluzorie. Mă bucur pen
tru cei care au învins — și fi 
iubesc, o, cit îi iubesc — pe cei ce așteaptă și cred, și vin aco
lo in Monmartră, la acea nease
muită întîlnire rare trelwi„ să 
aibă 'oc.

Dincolo de Pigalls — la Sacre 
Coeur și în Blanche dc Tertre. 
unde sute de pictori minjiti de 
culori, lucrează neîntrerupt aș- 
teptînd o comandă de 2-3-4-â 
franci, cu care să-și plătească 
cina, și mai presus de toate 
așteptind gloria, ca să coboare 
asupra lor — toți cred in zei, 
toll cred in glorie, toți cred în 
nemurire — este adevăratul 
Paris.

i
i
i
i
i
i
i
i
i
I

cel mult constitui pilonii unui 
pod, baza unei construcții ar
tistice, de unde abia de-acum 
înainte trebuie să se con
struiască. O epocă nu se poa
te defini decît prin ceea ce 
are ea mai caracteristic, mai 
apropiat aspirațiilor și năzuin
țelor ei. Acest lucru nu-l poa
te da decît scenariul, original 
sau ecranizările după cărțile 
cu teme contemporane. Dacă 
„timpul" constituie pentru li
teratură un element poate ne
cesar pentru sedimentarea im
presiilor, pentru cinematogra
fie, el are cu totul altă func
ție. Cinematograful nu poate 
trăi în afara timpului imediat. 
Adevărurile lui sînt adevăru
rile cotidiene, faptele diurne ; 
în afara lor cinematograful 
încetează să mai fie o artă 
operativă, cu influențe ime- I 
diate.

Tradiții școlarecare și-a făcut anii de ucenicie în diverse ramuri ale științei și artei, înainte de a se consacra specializării în meniul de activitate preferat.Ar fi bine, cred, ca din cînd în cînd, la orele de dirigenție sau cu alte prilejuri, să se evoce momente din istoria școlii, figuri de profesori și învățători care s-au dedicat educării multor generații de tineri, chipuri de absolvenți care fac mîndria țării și a școlii pe care au urmat-o, citin- du-se cîteva pagini din „Cartea de aur“, completată și păstrată cu grijă ca prețios document școlar.Să mai vorbim și de tradiții frumoase ? Deocamdată, cred că și reînvierea a- cestora ar fi utilă.
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CLEOPATRA — cinemascop — 

rulează la Patria (orele 9; 12,45, 
16,45; 20,30), București (orele 
8,30; 12,15; 16; 19,45;).

BĂIEȚII DE LA TONOMAT 
rulează Ia Republica (orele 9| 
11,30; 14; 16,30; 18,45; 21,15), 
Festival (orele 8,30; II; 13,30, 
16; 18,30; 21), Feroviar (orele 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18.45; 
21,15); Excelsior (orele 10; 
12,30; 15; 17,30; 20), Modern 
(orele 9. 11,15; 13,30; 16,
18.30; 21,15).

CĂSĂTORIE DE FORMA 
rulează la Luceafărul (orele 9| 
12; 15; 18; 21), Grivița (orele 
9; 12; 15; 18- 21).

PRIMA DEZILUZIE 
rulează la Capitol (orele 9i 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

FANTOMAS — cinemascop — 
rulează la 
12; 15; 18;

ESCROCII LA 
mascop 

rulează Ia 
11,15, 13,30; 16; 18,30'; 21), Fla
mura (orele 9; 11,15; 13,30;
15.45; 18,15; 20.45).

FĂRĂ PAȘAPORT ÎN TARĂ 
STRĂINĂ

rulează la Central 
11,15; 13,30; 15.45,
20,45).

SOȚIE FIDELA 
rulează Union (orele 
18; 20,45).

CELE DOUĂ ORFELINE 
rulează la Doina (orele 
13.45; 16,15; 18.45;
(program 
Floreasca 
16; 18,30: 
18).
FIECARE

Lumina (orele 9| 
20,45).
MlNĂSTIRE — cine-

Victoria (orele 9i

(orele 9;
18.15;

15,151

11.30,21.151,9),16,15;
i pentru copii ora 

(orele 9: 11,15; 13,30» 
21), Lira (orele 15,30»

ÎN 
cinemascop •— 

rulează Ia Giulești (orele 15.30, 
18, 20,45), Pacea (orele 15,30, 
18: 20,30), (duminică ora 11).

ANGELICA. MARCHIZA .ÎNGERI
LOR*

rulează la înfrățirea (orele 10, 
15,30; 18; 20,30), Moșilor (orele 
15: 17,30; 20), Volga (orele
8,30, 11; 13,30; 10; 18.30; 21). 

INSULELE FERMECATE
rulează la Dacia (orele 9; 
13,30; 16 18 70; 20.45), Vitan
(orele 15,30; 18).

MISIUNE EXTRAORDINARĂ 
rulează la Buzeștj (orele 15,30; 
18), Arta (orele 9; 11,15: 13,30; 
16; 18,30. 21).

DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ 
rulează la Crîngași (orele 15,30; 
18; 20,45), Drumul Sării (orele 
15.30; 18; 20,30).

OMUL. -------------
MAMA 
SCHIȚF.
REA —

I.EGIUM MAUIS AL UNIVERSI
TĂȚI! IAGEI.LONE — VREAU SĂ 
ȘTIU TOT NR. 43

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 in continuare).

SERBĂRILE GALANTE 
rulează Ia Bucegi (orele 9; 12; 
16; 18.30. 20.45).

COPI.AN 1$I ASUMĂ RISCUL 
rulează la Gloria (orele 8,30; 
11; 13.30; 16; 18,30; 21,15), To
mis (orele 9; 11,15; 13,30, 16; 
18.30; 21), Aurora (orele 8,30; 
11; 13.30, 16; 18,30; 21).

HAI. FRANȚA I 
rulează la Unirea (orele 15,30, 
18).

FANFAN LA TULIPE 
rulează la Flacăra (orele 10, 
16; 18,30; 20,45).

ZI SĂRBĂTOARE —
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PRIETENUL NOSTRU 
MERGE LA LUCRU — 
TURINGIENE — PĂDU- 

BIALOWIESKA — COL-
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1265 avioane

americane doborîte
4 dispărut

deasupra

R. D. Vietnam
în Nigeria un avion „fLfMIVTUL

A

29 — Trimișii Drăgan, Vic- și Nicolae Vi-ISTANBUL speciali, Ion tor Stamate Popovici transmit: neri dimineața, delegația guvernamentală română, condusă de președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a părăsit orașul Izmir. Pe aeroport, erau prezenți guvernatorul Izmirului, Zeke- riya Celikbilekli, primarul o- rașului, Osman Kibar, și alte persoane oficiale civile și militare.în cursul aceleiași dimineți, oaspeții români, însoțiți de ministrul afacerilor externe turc, Ihsan Sabri Caglayangil, au sosit cu un avion special la Istanbul. Ei au fost întîmpinați la aeroport de guvernatorul Istanbulului, Vefa Poyraz, de primarul orașului, Hasim Iscan. și de alte personalități locale, civile șj militare.Erau de față consulul general al României la Istanbul, Tudor Pop, și membrii consulatului.Răspunzmd întrebărilor puse de ziariștii prezenți la aeroport, președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, și-a exprimat satisfacția în legătură cu desfășurarea vizitei și a convorbirilor avute cu șeful guvernului turc, Suleyman Demirel, și cu alte persoane oficiale. El a a- prociat că discuțiile, în cursul cărora au fost trecute în revistă numeroase probleme de interes comun, nele probleme nale, au fost sincere, ele sursă de noi direcția mai fieri și colaborări între țările noastre și în această zonă geografică. Șeful guvernului român a subliniat că, pe lîngă rezultatele concrete ale convorbirilor, deosebit de important este faptul că aceste contacte directe contribuie la dezvoltarea climatului de bună vecinătate, cea ce este de mare însemnătate pentru pacea și securitatea europeană.Apoi, președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, împreuriii<'Slk ministrul afacerilor externe, ministrul petrolului și ambasado- dorul României la Ankara, însoțit de Ihsan Sabri CaglaN yangil, a făcufcșș^Q. vizită guvernatorului Isțguhulului, Vefa Poyraz, și în continuare l-a vizitat la primăria orașului pe Hasim Iscan, primarul Istan- bulului.In cursul după-amiezii, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România și membrii delegației însoțiți de ministrul afacerilor externe al Turciei și alte persoane oficiale au vizitat unul din cele 'mai renumite palate otomane —• Dolmabahce Sarayî, situat pe malul european al Bosforului.Palatul, conceput într-o manieră care îmbină arta turcă și europeană, a fost construit în 1854 din ordinul sultanului Abdulmecit. El numără 350 de camere și saloane, dintre care mai impresionantă este marea sală de ceremonii, luminată de un can- delabru cînțărind peste 4 500 kg, probabil cel mai mare din lume. La decorațiunile și

precum și u-internațio- amicale constituindprogrese bunei înțele-șio în

obiectele de artă care împodobesc palatul au fost folosite 26 tone de argint și aproape 3,5 tone de aur. în palat se păstrează camera de lucru a lui Kemal Ataturk și cea de dormit în care a murit marele om de stat turc, la 10 noiembrie 1938, ora 9,05. Ceasurile din palat sînt oprite la această oră.La încheierea vizitei, premierul român a semnat în Cartea de onoare, scriind: „Grandioasă impresie face a- ceastă construcție în care a intrat atîta sforțare spirituală și materială, omenească. Toate felicitările celor care conservă această impresionantă relicvă".Apoi, membrii delegației române s-au îmbarcat pe o vedetă și au făcut o plimbare pe Bosfor, putînd admira, într-un splendid apus de soare, priveliștea orașului atîtor monumente istorice.în cursul serii pe insula Buyuk Ada din grupul Insulelor Prinților, situat în Marea Marmara, guvernatorul Istan- bulului a oferit un dineu în onoarea președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer. Au participat membrii delegației, ai Consulatului român din Istanbul. Din partea turcă au fost de față ministrul afacerilor externe, Ihsan Sabri Cag- layangil, primarul orașului Istanbul și alte persoane oficiale.La dineu, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, guvernatorul Vefa Poyraz și ministrul petrolului, Alexandru Boabă, au rostit toasturi. Guvernatorul a arătat că vizita delegației române constituie un eveniment fericit pentru locuitorii acestui oraș, care se bucură de acest prilej pentru a-și manifesta sentimentele sincere de care sînt animați, ca de altfel întregul popor turc, față de poporul român, putînd contribui astfel la creșterea înțelegerii ciproce între cele două țări noastre.„Sint sigur — a spus în cheiere guvernatorul —sînt interpretul fidel al sentimentelor poporului turc, ex- primîndu-vă dorința de a vedea dezvoltate și întărite mai mult în viitor relațiile de bună vecinătate între cele două popoare ale noastre. Sînt convins că vizita dv. a deschis de pe acum calea spre un asemenea viitor"...Sîntem fericiți, domnule guvernator — a spus în toastul său Alexandru Boabă — să constatăm că vizita delegației noastre și convorbirile avute cu acest prilej au evidențiat dorința comună a guvernelor român și turc de a dezvolta colaborarea dintre țările noastre în diferite domenii și de a găsi împreună căile concrete pentru realizarea acestui scop. Nu ne îndoim că orașul dv. va aduce o contribuție dintre cele mai active la dezvoltarea relațiilor prietenești dintre România și Turcia.Aceasta — a spus în încheiere Alexandru Boabă — pentru că Istanbulul nu este numai un depozitar al valorilor trecutului, ci și un centru important al acestui prezent atît de viguros angajat pe calea progresului, un oraș al muncii creatoare poporuluiturc".
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Leonid Brejnev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., a primii • 
29 iulie pe secretarul general 
Organizației Națiunilor Unite, t 
Thant, care se afla în vizitei in 
Uniunea Sovietică. Potrivit agen
ției TASS, în cadrul convorbirii 
au fost abordate o serie de pro
bleme internaționale și probleme 
privind activitatea O.N.U.

Agenția TASS anunța ca la To
kio a fost semnată convenția con
sulara între Uniunea Sovietică și 
Japonia. Din partea sovietică, 
convenția a fost semnată de mini
strul afacerilor externe al U.R.S.S., 
A. A. Gromîko, iar din partea Ja
poniei, de ministru] afacerilor ex
terne, E. Shiina.

Vineri, la Washington 
ceput convorbirile între președin- 

Lyndon Johnson, și 
al Marii

care a
Unite.

tele S.U.A., 
primul ministru 
Harold Wilson, 
seara în Statele

cercetări
(R.D.G.)

La Centrul de 
din Rossendorf 
realizat un preparat radioactiv cu 
ajutorul căruia se depistează can
cerul pulmonar în faza

Agenția V.N.A. anunță 
că la 29 iulie, forțele arma
te vietnameze din provin
ciile Nghe An și Hoa Binh, 
precum și din regiunile de 
coastă ale R. D. Vietnam 
au doborît trei avioane mi
litare americane.

Numărul total al avioane
lor doborîte pînă în prezent 
deasupra teritoriului R. D. | 
Vietnam se ridică la 1 265. i

BUDAPESTA 29 (Ager- pres). — Agenția M.T.I. transmite că,la 28 iulie a avut, loc o ședință lărgită a C.C. al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. Comitetul Central a discutat și a aprobat, raportul delegației ungare care a participat la Consfătuirea de la București a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia și la în- tîlnirea conducătorilor partidelor comuniste și muncitorești și a șefilor guvernelor țărilor membre ale C.A.E.R. — prezentat de premierul Gyula Kallai.Pe baza raportului prezentat de Janos Kadar, prim-se- cretar al C.C. al P.M.S.U.,
4

4

&

Agenția Reuter relatează că în capitala Nigeriei s-au sem
nalat vineri tulburări, după ce cîteva detașamente ale arma
tei s-au 
tul din

răsculat și au reușit 
Lagos.loc ciocniri între trupele fidele gu-

să pună stăpînire pe aeropor-

„U-2"

Au avut răsculați și vernului. Acestea din urmă au reușit să elibereze aeroportul, în punctele centrale ale orașului precum și în jurul cartierului general militar au fost amplasate trupe. Corespon-

con-
28

Comitetul Central a discutat problemele legate de pregătirile .politice și organizatorice în vederea celui de-al IX-lea Congres al partidului. Comitetul Central a hotărît vocarea Congresului la noiembrie 1966.Comitetul Central a aprobat Directivele Congresului al IX-lea și proiectul de modificări la statut și a hotărît ca aceste documente să fie supuse dezbaterii organizațiilor de bază ale partidului, precum și organizațiilor de masă. Bela Biszku, secretar al C.C.f a nrezentat un raport în legătură cu prețuirea luptătorilor de seamă ai mișcării revoluționare dinaintea eliberării Ungariei.

denții de presă menționează, de asemenea, că s-au produs ciocniri și în oraș, soldate cu morți și răniți.Postul de radio „Vocea Nigeriei" a transmis o declarație prin care se anunță că „rebeliunea a fost înfrîntă. Guvernul controlează situația în întreaga țară, iar măsuri excepționale au fost luate la Abeokuta, precum și în localitățile vecine — Ibadan și Ikeja, pentru a preîntîmpina orice reviriment al răscoalei". Agenția France Presse, menționează însă că în apropierea aeroportului continuă să aibă loc ciocniri între elementele disidente și trupele guvernamentale.Centrul rebeliunii pare a fi localitatea Abeokuta, situată la 80 de kilometri de capitală, unde s-ar fi descoperit un complot care viza răsturnarea actualului guvern. Această descoperire, menționează a- genția Reuter, ca și trimiterea unor trupe pentru dezarmarea disidenților pare să fi precipitat evoluția evenimentelor.

Ministerul Apărării al 
S.U.A. a anunțat că un 
avion-spion de tipul 
,.U-2“, care a părăsit 
Statele Unite pentru 
,.o misiune de rutină", a 
dispărut 
mericii i

deasupra 
de sud.

A-

I

I

I

de cuvînt a declarat se pare, pilotul avionului și-a pierdut cunoștința din cauza lipsei de oxigen. Urmărit pe ecranele aparatelor radar, avionul și-a continuat zborul în direcția sud, datorită pilotajului automat și s-a prăbușit, probabil, după ce rezervele sale de carburanți s-au epuizat. Pentagonul a refuzat să precizeze destinația și misiunea avionului-spion.Autoritățile americane au declarat că în prezent sînt întreprinse cercetări în regiunile din sudul Republicii Panama și de-a lungul frontierei dintre Peru și Chile, pentru căutarea resturilor avionului dispărut, care conținea aparataj și instrumente de bord extrem de secrete. Guvernul S.U.A. a informat despre dispariția avionului autoritățile din Peru, Columbia, Ecuador. Panama și Chile.

Purtătorul ministerului după cîte al că,

Un refuz justificat

„Refuzăm să plătim taxele 
de război" — scrie pe pan
cartele purtate de cetățenii 
din Groton (Connecticut) 
care manifestează împotri
va politicii aventuriste a 

S.U.A. în Vietnam

R. D. GERMANĂ : o ima

k

Acțiuni

* .*i i

«ÎHITÎi
r3KS.r

ale patrioților

dm Aden

Forțele patriotice din Aden 
își intensified atacurile ’mpo- 
triva trupelor colonialiste bri
tanice Potrivit unor surse ofi
ciale citate de agenția Reuter, unitate engleză a lost sur
prinsă vineri într-o ambuscadă 
a patriotllgr în apropierea ■ lo
calității Mukalia. Se mențio
nează că in timpul ciocnirii a 
lost ucis comandantul unei legi
uni britanice, in timp ce nu
meroase alte persoane au lost 
grav rănite.

*
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Incidente rasiale
la Baltimore

Bande de rasiști albi 
au provocat 
incidente în 
populației de 
din Baltimore 
Maryland).

joi seara 
cartierul 

culoare 
(statul

urma unui miting de rasiștii din orga-acest

parată cu un elefant. Probabil, animalul — dacă ar fi 
în cunoștință de cauză — nu s-ar arăta tocmai mă
gulit de această comparație. C I.A. este un „elefant" 
cu năravuri reprobabile care vădesc o stare de săl
băticiune incurabilă. Reputația „elefantului" instalat 
în luxoase birouri la Washington este dintre cele mai 
proaste. O afirma chiar NEW YORK TIMES cînd 
scria că „reputația C.I.A. în lumea întreagă este atît 
de proastă și rolul său în evenimentele internaționale 
atît de exagerat îneît ea a devenit o povară pentru 
politica externă a Statelor Unite".

Despre C.I.A. s-a spus că-i influențează pe condu
cătorii politici ai Statelor Unite într-o asemenea mă
sură îneît reprezintă ea însăși „un guvern invizibil" 
în multe cazuri, în birourile secrete ale acestei instituții 
se stabilește politica externă americană. Agenții 
C.I.A. au, deseori, un cuvînt mai greu de rostit decît 
diplomații de carieră. Cea mai proaspătă înfruntare 
se spune, (potrivit ziarului LIBRE BELGIQUE) că s-ar 
petrece in Congo. C.I.A. mizează direct și fără rezerve 
pe generalul Mobutu. Departamentul de Stat invită la 
prudență și vădește o anumită rezervă pentru a nu-și 
compromite relațiile cu eventualii succesori ai actua
lului președinte congolez

C.I.A. cheltuieșete anual miliarde de dolari. Obiec
tul activității agenției îl definește NEW YORK TI
MES : „răstoarnă guverne și instalează altele, orga
nizează armate, spionează. înființează linii aeriene, 
stațiuni de radio și școli speciale". Lovituri de stat, 
asasinate, demisii din înalte funcții publice — eveni
mente care se petrec pe diferite continente își au obir- 
șia în acțiunile C.I.A. Totuși de Ia o vreme treburile 
nu mai merg. C.I A. a devenit „elefantul bolnav". 
S-au schimbat directorii dar urmașii lui Allen Dulles 
nu sînt mai norocoși decît predecesorul lor. Aceeași 
soartă — a înfrîngerilor. Doar unele operații mai mi
nore reușesc pe alocuri. C.I.A. n-are arta de a lucra 
„curat". Rămîn prea muite urme. Și prea vizibile. De 
urmele acestea se teme Washingtonul.

„Operația Santo-Domingo" a fost pregătită personal 
de către amiralul Raborn, directorul C.I.A. Amiralul 
și-a interpretat prost rolul care i-a fost încredințat. 
Ceea ce s-a întîmplat în Republica Dominicană a de
monstrat întregii Americi Latine brutalitatea politicii 
de intervenție a Washingtonului. Pentru nimeni nu a 
fost un secret că baionetele americane au fost aduse 
spre a salva dreapta dominicană. A fost ca o spargere 
operată ziua, în plin centrul orașului Chicago, fără 
grija de a șterge urmele. Despre Raborn s-a scris în 
presa americană că este „un expert foarte necalificat". 
Unii au prezis dispariția sa din fruntea C.I.A. Cores
pondentul din Washington al ziarului SAINT-LOUIS 
POST DISPATCH s-a dovedit profet încă din decem
brie 1965. Raborn a trebuit să-și părăsească funcția, 
în fotoliul său s-a instalat Richard Helms despre care 
se afirmă că ar fi „om de carieră" în materie. Schim
barea amiralului nu promite însănătoșirea C.I.A. 
Boala elefantului este de nevindecat. Boala aceasta 
provine dintr-o politică aventurieră și cauza înfrînge
rilor trebuie găsită în orientarea generală a Washing
tonului.

M. RAMURĂ

Vizita delegației
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Călătorul

din

„Valea Morții"

Francezul Jeun Pierre Marquant 
a încheiat joi drumul său de 160 
km prin Valea Morții din Califor
nia, una din regiunile cele mai cal
de din lume. Marquant, în vîrstă 
de 28 de ani, a devenit astfel pri
mul om care a reușit să traverseze 
pe jos această vale unde tempera
tura aerului se ridică în medie la 
50 grade C. Traversarea a durat o 
săptămină. In unele zile temperatu
ra solului a atins 90 grade C, dis- 
trugîndu-i încălțămintea și provo- 
cîndu-i răni la picioare.

MOSCOVA 29 — Corespondență de la A. Munteanu : Con- tinuîndu-și vizita în U.R.S.S., delegația Consiliului General A.R.L.U.S., condusă de dr. Paul Nicolau, vicepreședinte al Sfatului popular al orașului „Gheorghe Gheorghiu-Dej“, a sosit în orașul Gheorghiu-Dej din regiunea Voronej. Oaspeții au vizitat mai multe obiective industriale din oraș și au avut o întîlnire cu membrii Sovietului orășenesc. O întîlnire a avut loc și la clubul feroviarilor, în cadrul căreia A. Kornev, prim-secretar al Comitetului raional de partid, K. Skripnikov, mecanic de locomotivă, dr. B. Sokolov, medic al spitalului din localitate și dr. Paul Nicolau, conducătorul delegației mâne, au rostit cuvîntări.Delegația A.R.L.U.S. a participat, de asemenea, la o „masă rotundă" în cadrul unei tele- emisiuni a studiourilor de televiziune din Voronej.

i

i
statelor". Unul din conducătorii. acestei organizații a chemat pe sprijinitorii ei ,.să armele în mîini și să iasă stradă".într-o cuvintare rostită Washington, vicepreședintele S.U.A., Hubert Humphrey, a declarat că „tulburările și violențele nu pot fi tolerate" și a chemat la lansarea unei acțiuni pentru lichidarea cartierelor de mizerie ale populației de culoare americane. Recunoscind că Statele Unite mai au multe de făcut în domeniul educației, serviciilor medicale, calificării în muncă, Humphrey a declarat că buie „intensificat atacul pra complexului cauzelor generează disperarea în durile locuitorilor ghetourilor noastre urbane".

ia înlaîn nizat oraș, cîteva șute de tineri au invadat cartierul populației de culoare, chemînd la asasinate și represiuni. Ei au atacat pe negrii care au luat măsuri de apărare. Ciocnirile au durat timp-de două ore, fiind necesară intervenția poliției pentru a li se pune capăt.Rasiștii din Baltimore, oraș care săptămîna trecută a'fost teatrul unor puternice incidente rasiale, s-au organizat într-un așa-zis ..partid național de luptă pentru drepturile
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La Moscova și Paris 
țat oiicial că guvernele 
țări au hotărît să adopte definitiv 
sistemul de televiziune în culori 
,,Secajn-3a și sa înceapă imediat 
pregătiri pentru introducerea lui 
In practică.
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Opiniei publice 
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Una cite
<lau 
tile, 
i se 
mai
moral" al actualilor 
guvernanți saigonezi. 
Cînd generalul Ky a 
venit la putere, în 
urma celei de a noua 
lovituri militare de 
stat de la Saigon, el 
a declarat, cu emfa
ză, că una din prin

cipalele sarcini ale regimului său o constituie 
.lichidarea speculei, traficului ilegal și a corup

ției" în rindurile înalților funcționari ai admi
nistrației saigoneze. Ziarele americane se între
ceau in a lăuda „înaltele virtuți" ale „aliatului 
de nădejde" de Ia Saigon. Curînd au început și 
primele procese. Un comerciant mărunt, prins 
cu marfă de contrabandă, a fost executat in pu
blic, intr-o piață principală din capitala sud- 
vietnameză. Mai mulți militari americani și sai
gonezi, prinși cu mici găinării, au cunoscut ri
gorile legilor Curților marțiale.

„Operația însănătoșită 
morale" întreprinsă de re
gimul saigonez se desfă
șura, cel pujin așa afir
mau ziarele de la Saigon 
și New York, cu ,.un de
plin succes".

Și iată că indiscreția 
ziaristului american Sili 
Stout, corespondent al so
cietății de radio ,, Colum
bia Broadcasting System" 
a tăcut ca întregul edili- 
ciu construit cu atîta gri
jă să se prăbușească pes
te noapte. El a relatat joi 
că 9 mare parte a încasă
rilor obținute de pe urma 
pariurilor încheiate pe 
hipodromurile saigoneze 
este vărsată cu regularita
te chiar... generalului Ky 1 
Știrea a avut efectul unei 
bombe. Omul care nu scă
pa un prilej pentru a de
nunța corupția s-a dovedit 
a fi cel mai mare afacerist 
dintre toate vîriurile con
ducătoare de la Saigon. 
Stout a menționat că

sume, variind între 5 000 
și 15 000 dolari, sînt înmî- 
nate direct în mîinile ge
neralului Ky, pe lingă 
profitul obligatoriu de 26 
la sută asupra încasărilor 
de pe hipodromuri care ia 
aceeași direcție.

încurcătura provocată 
de această știre în rîn- 
durile guvernanților saigo- 
nezi cu greu poate fi 
descrisă. „Lămuririle", 
„dezmințirile", „punerile 
la punct", țîșneau ca 
gloanțele de mitralieră 
prin ușa cabinetului „pre
mierului" de la Saigon 
„Este adevărat — afirmă 
autoritățile — că punerea 
la dispoziția guvernului a 
fondurilor provenite de la 
câmpurile de curse este o 
practică instaurată încă în 
1950. Dar, în cazul gene
ralului Ky, noi ținem o 
contabilitate strictă a tu
turor sumelor încasate". 
Cit de „strictă" este a- 
ceastă evidență nimeni nu

poale controla. In schimb, 
potrivit unor informații, 
Ky ar ii depus la bănci 
din străinătate mari 
sume de bani. Tot din a- 
celeași fonduri, el a recu
noscut că oferă „premii 
speciale" ofițerilor și mi
litarilor care se dovedesc 
că-i sînt „ credincioși".

Astfel a lost spulberată 
legenda „cinstei și onora
bilității" generalului Ngu
yen Cao Ky. Soția șl 
copiii negustorului împuș
cat în piața publică din 
Saigon cir avea acum 
dreptul sâ ceară judeca
rea șefului stalului saigo- 
nez care, duptf cum s-a 
văzut s-a făcut vinovat de 
matrapazlâcuri incompara
bil mai mari decît cele ale 
măruntului comerciant. 
Dar asemenea fapte „jus
tiția" saigoneză preferă să 
’e treacă sub tăcere.

P. NICOARĂ

REDACȚIA $1 ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii", TeL 17.60.10. Tiparut: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii’*.
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„Supraviețuirea mea este mira
culoasă, a recunoscut el. Nu re
comand nimănui să inceice să mă 
imite". El a subliniat că iară aju
torul a doi prieteni care l-au apro
vizionat zilnic cu ajutorul unei ca
mionete, cu apă (12 litri pe zi) și 
cu fructe, i-ar fi fost imposibil sa 
termine această călătorie.

Pentru a se proteja, Marquant a 
purtat o pălărie cu boruri largi, 
tradițională în vestul S.U.A., și o 
umbrelă. El a împiedicat să i se 
usuce gura mestecind o clrpă ume
dă, procedeu pe care l-a desco
perit în urmă • a clțiva ani, cînd 
a străbătut pe jos 1 500 km prin 
aeșertul Sahara

„Valea Morții", care este siluetă 
la aproximativ 300 km nord est 
de Los Angeles, constituie o a- 
tracție turistică, pe care turiștii nu 
îndrăznesc să o contemple decît 
de la distanță ti nimeni nu se c- 
venturează niciodată în timpul ve
rii să o exploreze. Aici se arfă li
nele din cele mai înalte piscu-i c’c 
Vestului S.U.A. și depresiani’e 
cele mai adinei de pe continentul 
american — 85 metri sj • r-:v‘ :u! 
mării. Numeroase persoane cu 
pierit aici, după •• valea a fost 
aescoperită în IMS de czulătorti 
de aur.
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