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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

UNDE ÎNCEPE Șl UNDE 
SE TERMINĂ SPECIALIZAREA

CE DEZBATEM
LA
INGINERULUI

• In uzinele care asimilează produse noi, pentru 
informarea și documentarea tuturor inginerilor, să se 
organizeze în perioada de asimilare referate de pre
zentare a noilor produse, care să fie însoțite de discu
ții și propuneri pentru îmbunătățirea performanțelor

<•,; acestora, pentru organizarea omologării și a fabricației 
,de serie.

• Consiliul Național al Cercetării Științifice să or
ganizeze, în principalele centre industriale din țară, 
o „zi a inginerului" în care, sub forma unor prelegeri, 
simpozioane sau concluzii să se prezinte orientările și 
tendințele existente în tehnică într-un domeniu sau 
altul de activitate precum și posibilitățile și modalită
țile de aplicare în țara noastră.

• In institutele de învățămînt superior s-au introdus, 
în ultimii ani, o serie de discipline noi (tehnica reglă
rii automate, electronica în «instrucția de mașini etc.). 
Ar fi necesar să se organizeze pentru astfel de disci
pline cursuri post-universitare care să dea posibi
litatea tuturor inginerilor să-și însușească, la nivel 
universitar, aceste discipline.

Perfecționarea cunoștințelor 
tehnice ale inginerilor are în 
etapa actuală, cînd în fiecare 
.uzină se introduce masiv tehni
ca nouă, se asimilează produse 
din ce în ce mai complexe, o 
deosebită însemnătate. Cunoș
tințele dobîndite de ingineri în 
facultate, oricît de temeinice 
ar fi ele, se dovedesc cu timpul 
insuficiente dacă nu sînt aduse 
permanent „la zi", dacă nu sînt 
îmbogățite în raport cu pro
gresul necontenit pe care-1 în
registrează știința și tehnica în 
producție.

Conducerea Uzinei „Strungul" 
din Arad a întreprins unele 
acțiuni — poate, e adevărat 
nu pe măsura cerințelor —- 
pentru perfecționarea continuă 
a pregătirii tehnice a ingineri
lor. Uzina noastră asimilează 
anual în număr mare produse 
noi. însușirea acestora în fa
bricație necesită, firește, un 
bogat volum de documentare. 
Munca aceasta o fac, în primul 
rind, cadrele din serviciile de 
concepție. Am luat măsuri ca 
pentru informarea și documen
tarea tuturor inginerilor, să or
ganizăm în perioada asimilării 
referate de prezentare a noilor 
produse. Aceste referate sînt 
prezentate de către proiectanți 
și constituie obiectul unor 
dezbateri inginerești pe întrea-

ga uzină. Cadrele tehnice cu 
pregătire superioară sînt antre
nate în perfecționarea cunoș
tințelor profesionale și de că
tre comisia inginerilor și tehni
cienilor din uzină, care a fixat 
pe baza unui plan tematic, pro
bleme de studiu și rezolvare, 
atît individuale cit și colective, 
pentru fiecare inginer.

In cadrul uzinei noastre — și 
al altor uzine din orașul Arad 
— există practica organizării 
unei „zile a inginerului' — o 
zi pe care inginerii o rezervă, 
pe baza unui program judicios 
alcătuit, studiului în biblioteca 
tehnică. Acțiunea aceasta a dat 
și dă rezultate bune. Conside
răm însă că organizarea ei la 
nivelul orașului, sub forma u- 
nor dezbateri inginerești, pe 
specialități, ar prezenta un in
teres mai mare. Aceste dezba
teri ar putea fi organizate sub 
egida Consiliului Național 
al Inginerilor și Tehnicienilor 
și Consiliului Național al Cerce
tării Științifice. In cadrul lor 
ar urma să se prezinte proble
me tehnice deosebit de impor
tante ca: utilizarea calculatoa
relor electronice în industrie, 
folosirea comenzilor program 
la diferite construcții de mașini, 
acționări modeme în con
strucția de mașini, organizarea 
științifică a producției

întrucît aceste probleme sînt 
dintre cele mai noi în tehnică 
socotim că ar fi bine ca studiul 
lor să se facă pe bază de pre
legeri conduse ae cadre com
petente de Ia "cWe<fr^lb "^de 
specialitate ale institutelor de. 
invățămînt supe?io7. af> Ta in
stitutele de cercetări departa
mentale și de Ig Academie.

In ultimii ani, pe baza adop
tării programelor analitice la 
cerințele economiei naționale, 
în institutele de învățămînt 
superior s-au introdus o serie 
de discipline noi ca : tehnica 
reglării automate, electronica 
în construcția de mașini, teh
nologii moderne, calculatoare 
electronice etc. Aceste disci
pline au în prezent o largă

MARȚIAN FUCIU
director

ALEXANDRU AROMlNESEI 
inginer șef — Uzina 
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Vineri, 26 august, secretarul 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit delegația Adunării 
Populare a Republicii Popu
lare Bulgaria, condusă de 
prof. ing. G. I. Brankov, pre
ședintele Comisiei permanente 
pentru construcții, arhitectură 
și sistematizare a Adunării 
Populare, care ne vizitează 
țara la invitația Marii Adunări 
Naționale.

La întrevedere au participat 
tovarășii Alexandru Drăghici, 
Paul Niculescu-Mizil, Ștefan 
Voitec, Andrei Păcuraru, mem
bru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., și 
prof. Tudor Ionescu, membru 
corespondent al Academiei, 
membru al Comisiei de poli
tică externă a M.A.N.

Parlamentarii bulgari au 
fost însoțiți de Gheorghi Bog
danov, ambasadorul Republi
cii Populare Bulgaria la Bucu
rești.

în timpul întrevederii, con
ducătorul delegației parla
mentare bulgare a împărtășit 
impresiile din vizita prin

țară și a mulțumit pen- 
tru condițiile create dele
gației, pentru posibilitatea 
de a cunoaște realizările obți
nute de poporul român pe 
tărîm politic, economic, șocțal- 
cultural, exprimîndu-ți con
vingerea că vizita delegației 
Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria se înscrie ca un nou 
aport la adîncirea prieteniei 
dintre cele două popoare 
vecine.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a evidențiat dezvoltarea con
tinuă a relațiilor frățești din
tre România și Bulgaria, din
tre Partidul Comunist Român 
șl Partidul Comunist Bulgar, 
bazate pe prietenia tradițio
nală dintre cele două țări și 
popoare. Secretarul general al 
C.C. al P.C.R. a subliniat că 
adîncirea acestei prietenii, 
dezvoltarea colaborării multi
laterale dintre cele două țări 
constituie o contribuție la în
tărirea unității țărilor socia
liste.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prie
tenească.

(Agerpres)

IN FUNCȚIUNE

(Continuare în pag. a V-a)
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BINEAȚ VENIT"!

CE URMEAZĂ
PUPAI

Lucrările 
centrare a 
de Ia mina 
modernizare,
sului de exploatare a 
cărbunelui au intrat 
într-o fază finală prin 
punerea în funcțiune, 
zilele trecute, a puțu
lui cu schip și multi- 
cablu Lonea II, cea 
mai modernă lucrare 
de acest fel din țară.

(R. LAL) Uzina „23 August" — Controlul final al 
vagoanelor-cisternă

IMPERATIVE ÎN AGRICULTURĂ

Recoltatul culturilor

prășitoare

Pasiune, pricepere și disci
plină — iată ce caracteri
zează munca celor doi ti
neri : Traian Stanciu și 
Teodor Boia, operatori chi- 
miști fa Combinatul de cau

ciuc sintetic din Onești 
Foto: FLORIN ȚAGA

Preludiu la noul an școlar

ION BISTREANU 
ION TEOHARIDE

(Continuare 
în pag. a Il-a)
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fost create

plecat spre

CU PERSPECTIVA
SFRȘITULUi

Sâlcudeanude Petre

Al doilea mineralier de 12500 tone

(Continuare în pag. a V-a)

vorbim

doilea cargou mineralier de 
10—12 500 tone. Datorită îm
bunătățirii procesului tehnolo
gic ritmul lucrărilor de con-

Aspect din secția războaie 
a Fabricii de stofe de mobilă-

București

GALAȚI. — Pe cea mai 
mare cală de beton a șantie
rului naval din Galați a în
ceput să prindă contur al

fecționare și asamblare este 
mai ridicat decît cel realizat 
la nava-prototip „Petroșani", 
lansată la apă cu cîteva luni 
in urmă.

O nouă promoție de cadre medii tehnice pentru agricul
tura patriei noastre a părăsit de curind băncile școlilor. In 
cooperativele agricole de producție, in gospodăriile agricole 
de stat, stațiunile experimentale agricole ori în institutele 
de cercetare, unde au fost repartizați, proaspeții absolvenți 
au fost întîmpinați cu tradiționalul „Bine ați venit“. Emo
țiile, discuțiile cu privire la noua lor profesiune, angrena
rea în procesul muncii, problemele cu cazarea și cu toate 
celelalte au trecut. Ce a urmat pe urmă, după epuizarea 
momentului festiv ? Sînt acești tineri cu toții la locurile im
portante care îi definesc ca „mină dreaptă" a specialiștilor ? 
Dovedesc că învățăturii îi găsesc soluții și aplicații practice 
creatoare la locurile lor de muncă ? Acum, la început de 
drum, ce sprijin primesc din partea organizațiilor U.T.C. ? 
La aceste întrebări — și la încă multe altele — am aflat 
răspunsul în cadrul unei anchete întreprinse în mai multe 
regiuni.

Ne-au răspuns mulți tineri, absolvenți ai școlilor tehnice 
agricole, președinți de cooperative agricole, specialiști din 
gospodăriile agricole de stat, din cadrul consiliilor agricole 
raionale etc.

— „Nu vă pot 
vorbi despre toți — 
a precizat tovarășul 
inginer zootehnist 
Gheorghe Popa, vi
cepreședinte al Con
siliului agricol raio
nal Salonta. Mi-ar 
fi foarte greu. Mă 
refer numai la 22 de 
absolvenți ai școli
lor tehnice veterina
re de care m-am o- 
cupat personal. 11 
dintre ei au fost re
partizați de comisia 
Uniunii regionale a 
cooperativelor agri
cole de producție 
Crișana, în comune
le raionului nostru,

majoritatea în loca
litățile de baștină. 
Ceilalți au fost reți
nuți pe lingă cir
cumscripțiile veteri
nare, ori punctele 
de însămînțări arti
ficiale, 
nevoie, 
le-au 
condiții optime de 
cazare, de continua
re a studiului indi
vidual, 
pentru 
sați.

Am
locurile de muncă 
ale noilor absol
venți. La întrebarea 
noastră : „Și ce a

urmat după urările 
de bun venit ?“, pri
mul interlocutor, 
Teodor Popa — teh
nician veterinar la 
cooperativa agricolă 
Gepiu, ne-a spus :

— Imediat după 
examen mi-am în
ceput munca. Răs
pund de ferma de 
bovine.

— Cum apreciați 
„debutul" ?

tn regiunile din sudul 
țării — București, Olte
nia, Ploiești, Galați — 
sfîrșitul lunii fui „cuptor" 
coincide în acest an cu 
declanșarea unei 
importante lucrări 
cole: recoltatul | 
bului și al 
lui, adică a 
principalele 
perativitate, 
tul ce trebuie tradus In 
faptă prin munca specia
liștilor și brigadierilor, a 
tuturor țăranilor coope
ratori, lucrătorilor din 
gospodăriile de stat și 
mecanizatorilor. Intli, ca 
orice Intlrziere, se echi
valează In pierderi de 
recoltă, iar apoi, o bună 
parte din aceste suprafe
țe vor trebui pregătite și 
însămlnțate cu grîu, orz, 
secară ori borceaguri de 
toamnă — și patul ger
minativ trebuie bine pre
gătit. Așadar, forțele tre
buie mobilizate în totali
tate ; utilizarea combine
lor de recoltat porumb și

foarte 
i agri- 
porum- 

florii-soare- 
două dintre 
culturi. „O- 
iată cuvin-

st împărți pe oameni . clupă 
capacitatea lor intelectuală este 
un lucru cit se poate de ris
cant. Oricînd poli ii contrazis, 
mai ales de cei pe care nu-i si
tuezi la extrema de sus a inte
ligentei. Nimănui nu-i convine 
să-! faci „prost", fie și In glu
mă. Iar dacă etichetaren de 
mediocru o adresezi cuiva cu 
pretenlii de seriozitate, ti-ai fă
cut un dușman de moarte, iden
titatea mediocrului e cel mai 
greu de stabilit. Nu numai că 
cel in cauză nu vrea s-o recu
noască, dar neexistînd bariere 
vizibile nici spre treapta de jos 
a termenului tn cauză, nici spre 
cea de sus, cel vizat întotdeau
na Încearcă să te convingă, 
printr-un zimbet superior sau o 
propozitiune simplă, armată 1- 
ronic, nu numai că nu este de

acord, dar că tu însuți te scalzi 
în cea mai cumplită mediocri
tate. Mediocritatea furișată în 
haina luminoasă a inteligentei 
autentice, devine agresivă, izbu- 

, find uneori chiar s-o urîțească, 
furîndu-i din razele strălucitoa
re. Acest astru fals, hrănindu-se 
dintr-o lumină de împrumut, 
inexistentă înlăuntrul său, re
clamă chirurgia opiniei publice, 
întrucît sîntem datori lucrului 
perfect autentic, frumuseții neș
tirbite. Să vorbim limpede. Ar 
fi nedrept, ba chiar strigător la 
cer, a ofensa personalitatea o- 
mului obișnuit. Probabil aii în
țeles. Nu despre el e vorba. El 
iși vede de treburile lui, con
știent de propria-i valoare șl

fol atît de conștient că acest 
dar a! naturii poate fi schimbat 
printr-o permanentă muncă de 
autodepășire. Procesul spre 
mult rîvnita treaptă de sus îl 
parcurge calm, fără vorbărie, 
prin fapte, laptele Iui fiind 
rezultatul unei activități labori
oase, temeinice. Nu de puține 
ori mi-a fost dat să văd oameni 
cu o capacitate intelectuală 
medie care au obținui în do
meniile lor de activitate, prin
tr-o trudnică strădanie, valori 
pe care oamenii nativ superdo- 
tați nici n-au visat vreodată să 
le realizeze. Fără oameni de va
loare medie n-ar putea exista 
ceilalți, de valoare superioară, 
media reprezentînd treapta cea

mai importantă, de la altitudi
nea căreia te poli avînta în 
sus. Deci, așa cum spuneam, nu 
pe acest om îl am în vedere. 
Pentru el nu putem avea decil 
stimă. E vorba despre celălalt, 
despre mediocrul gălăgios, cu 
ifose savante, de mediocrul 
care nu face nimic să se aulo- 
depășească, in schimb pretinde 
mult, uneori chiar totul. Trăim 
într-o epocă în care inteligenta 
se plătește scump. Firește, este 
vorba de inteligenta creatoare, 
nu de cea sterilă, epuizată mul
ticolor în îndeletniciri ce storc 
aplauze in forumurile intime de 
cafenea. Inteligenta se plătește 
scump pentru că este rară. Are 
valoare de metal prețios înno
bilat prin muncă și sudoare. La

La gospodăria agricolă 
de stat Uzunu recoltatul 
porumbului pentru siloz 
se execută cu toate 

forțele

a celor de păioase — a- 
doptate pentru floarea 
soarelui trebuie asigurată 
la Întreaga capacitate.

tn taioanele Calaiat 
Băilești și Corabia — 
din regiunea Oltenia — 
s-a dobindit în ultimii 
ani o bună experiență în 
ce privește grăbirea rit
mului de recoltat la po
rumb. Aceasta, prin exe
cutarea lucrării în doua 
faze. In prima fază se 
string vîrfurile de po
rumb, care, încă mai fiind 
verzi pot fi folosite cu 
excelente rezultate la în- 
silozări — apoi se recol
tează știuleții și tulpine- 
le. Procedind astfel țăra
nii cooperatori de aici au 
ciștigat un avans de 
șase-șapte zile la recol
tatul porumbului tot
odată. o bună parte din 
suprafețele cultivate cu 
porumb pentru siloz au 
putut fi recoltate pentru 
boabe. Această experien
ță poate fi generalizată 
îndeosebi pe tarlalele 
stabilite a se cultiva cu 
griu în toamna aceasta. 
Aplicarea largă a acestei 
metode, utilizarea la în
treaga capacitate a mași
nilor a permis ca în 
giunea Oltenia să se 
colteze pînă acum

(Continuare 
tn pag. a V-a)
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DECALOGUL SPECTATORULUI (XII)

ici te uită la el, nici n-a Învă
țat să... rateze lovitura de la 11 

metri și s-a și inginlat

Francezul, care e adesea spi
ritual, are o vorbă pentru mu
safir: Faites comme chez vous, 
mais n'oubliez pas que vous 
etes chez moi („Simte-te ca la 
d-ta acasă, dar nu uita că ești 
la mine").

Spectatorul este, desigur, un 
musafir la teatru. Si trebuie să 
se bucure de toate drepturile 
musafirului. Dar să nu uite și 
de îndatoririle lui. Dacă el poa
te pretinde, pe cea mai bună 
dreptate, ca fotoliul în care 
șade să nu fie plin de praf, să 
nu scîrțîie strident ori să nu se 
prăbușească sub el; dacă e în
dreptățit, mai ales să se aș
tepte ca spectacolul ce i se o- 
feră să fie cit mai bine pregătit 
cu putință — în schimb nu e 
scutit a respecta propriile sale 
datorii. Am văzut, rîndul tre
cut, că prima îndatorire a spec
tatorului e să se îngrijească a 
avea o ținută vestimentară po
trivită cu locul, cu atmosfera 
sărbătorească a sălii de specta
col și a spectacolului. Înțelege 
oricine că ținuta vestimentară, 
nu numai permisă, dar chiar im
pusă la un bal mascat nu poa
te fi aceeași dacă sîntem invi
tați la o recepție sau dacă ne

plimbăm pe stradă. Tot așa, și 
cu celelalte „ținute".

O să pară, poate, exagerat 
ceea ce vom istorisi îndată. Dar 
cititorul e rugat să ne acorde 
încredere șl să nu pună la în
doială autenticitatea faptului. 
Vreau să ne amintim — deși

lor imedlați, apoi, conform 
principiului lățirii undelor, mai 
toată lumea s-a neliniștit. ’ Din 
fericire, incidentul a fost, cum 
am spus, scurt. Puși la punct 
îndată și apăsat de protestul 
sălii, impricinații nici n-au mai 
fost văzuți după actul al doi-

răși, n-avem nimic Împotriva 
comentării cit de aprinse a unui 
spectacol. Mai mult: noi înși
ne am susținut aici cit de pre
țios lucru e ca spectatorul să 
se deprindă cu analiza 
și a interpretării ei. Da, 
colul să fie comentat I... 
în timpul spectacolului.
nu avem altceva de făcut decît 
să privim și să ascultăm. Darul 
vorbirii să-l lăsăm pe seama ac- . 
lorilor.

„Dar bine — ar putea inter

dramei 
specta- 
dar nu 
Atunci,

înainte de aplauze
cu neplăcere — cum odată, o 
anume „ținută* a tulburat un 
moment dintr-un excelent spec
tacol. Premiera piesei lui Geor
ge Mihail Zamfirescu „Domni
șoara Nastasia" — această ad
mirabilă dramă a periferiei o- 
presate — a fost o mare biruin
ță a tînărului autor și a mari
lor lui inlerpreți (V. Maximili
an, Storin, Sorana Țopa). Dar 
un scurt incident era cît pe-acl 
să strice înalta noastră desfă
tare artistică. Pe la mijlocul 
spectacolului, în stal, la adă
postul întunericului sălii, o tî
nără pereche se săruta de zor, 
sonor și cu ardoare. Faptul a 
fost sesizat mai intîi de vecinii

de Lascar Sebastian

lea. Să nu fim înțeleși greșit. 
N-avem nimic împotriva dra
gostei și a sărutărilor. Dar, nu-i 
așa ?, la teatru se vine cu alte 
scopuri. Momente nu mai puțin 
penibile și stricătoare de dispo
ziție pot fi trăite, și atunci cînd
— cum nu o dată s-a întimplat
— doi spectatori, în chiar tim
pul desfășurării spectacolului, 
încep să-l comenteze cu aprin
dere, fie că-și exprimă entuzi
asmul, fie că aduc critici dra
maturgului sau actorilor.

veni careva — dumneata inter
zici publicului orice fel de ma
nifestare în timpul desfășurării 
spectacolului ? Cînd, de pildă, 
publicul își dă seama că inter
pret», dintr-o cauză sau alta, 
încurcă și încalcă replicile cine 
oare e atît de eroic incit să-și 
stăpînească risul?"

Intervenientul ar avea drep
tate. Ne amintim și noi, în a- 
ceastă privință, de o regretabi
lă intîmplare. Marele Nottara, 
decanul scenei române, trebuia 
între altele, să spună versul atît 
de greu de rostit din Vlaicu 
Vodă : „Cum e Roma, cum

Papa cu-ntreila-i mitră-n cap*. 
Și, cu vocea lui clară și sonoră 
a rostit: „cum e Roma, cum e 
Papa, cu-ntreinta-ntrînlă-n trap. 
Risul a fost spontan și unanim. 
Altfel nici nu putea să fie. Cu 
lot respectul ce se cuvenea ma
relui actor. Dar asemenea acci
dente, să le zicem fatale, cine 
le poate prevedea și înlătura ? 
Nici bilbiiala actorului, nici, că 
răspuns, risul publicului nu 
depind de unul sau altul.

Manifestări deschise ale pu
blicului în timpul spectacolu
lui ? Da, sint posibile. Și chiar 
au loc. Nu mai vorbim de rîsul 
sănătos pe care-1 stîrnește con
tinuu Pălăria Florentină a lui 
Labiche sau Școala nevestelor 
a lui Moliere. Dar la finalul 
„tiradei nasului" din Cyrano de 
Bergerac sau al monologului 
lui Figaro din Nunta lui Figaro, 
dacă au fost spuse cu brio, a- 
plauzele izbucnesc cum spu
neam, spontan și unanim. Și 
aceasta este o manifestare a în
tregii săli, stîrnită în anume 
momente și ilustrînd spiritul de 
operă colectivă care este spec
tacolul. Nu e vorba de mani
festarea izolată a cutăruia sau 
cutăruia în afara și împotriva 
spectacolului, în afara și împo
triva celorlalți spectatori.

Insă în privința aplauzelor, 
mai avem ceva de spus. O vom 
spune in articolul următor, cu 
care vom și încheia suita arti
colelor noastre.

ILUSTRAT

Foto: GH. NEAGU

Cîteva ore
în preajma înălțimilor

Trei-patru camere, într-o 
casă care pe dinafară nu pare 
să aibă nimic deosebit, aflată 
pe o stradă ca atâtea altele din 
Sibiu. întrînd însă înăuntru, 
și trecînck dintr-o cameră în 
alta, ai de fiecare dată im
presia că treci dintr-o lume 
în alta, surprizătoare prin va
rietatea și ineditul ei. O in
scripție simplă, așezată la un 
loc discret, parcă fără inten
ția de a reține atenția vizita
torului, îți oprește totuși, in
stantaneu, pasul în loc : „Ro
mânia se numără printre ță
rile cu cel mai valoros vînat". 
Un adevăr pe lingă care omul 
trece uneori fără a-i da im
portanță, recunoscut ca atare, 
dar parcă neluat în seamă, ca 
un lucru care se cuvine în 
mod firesc pentru o țară ca 
a noastră. Și ceea ce este ex
pus între zidurile acestei clă
diri vine să demonstreze un 
adevăr încă insuficient expri
mat pînă în prezent.

Exponatele mai păstrează 
încă în ele aerul înălțimilor, 
prospețimea locurilor 
care au poposit aici, 
cocoșul de munte, 
potîrnichea, vulturul, 
bul, rața sălbatică — 
nesc aici, la distanță de cîțiva 
metri între ele, așa 
s-au întîlnit poate niciodată 
în alte părți. Unele din ele 
poartă alături anul și locul în 
care au fost vînate, fixînd

de pe 
Acvila, 

fazanul, 
cudal- 

se întîl-

cum nu

pentru ochiul vizitatorului 
momentul cînd aceste fru
moase exemplare au început 
să devină obiecte de muzeu : 
Oltina — 1903 ; Păltiniș — 
1895 ; Pecineaga — 1905.

într-un alt pavilion te în- 
tîmpină o impresionantă co
lecție de coarne de cerb. 
Coarne de cele mai diferite 
mărimi și de formele cele mai 
neprevăzute, exemplare culese 
parcă dintr-o lungă carieră 
de vînător a mai multor oa
meni. De data aceasta, locul 
și data culegerii lor se împle
tesc des cu numele localităților 
și premiile dobîndite la multe 
și mari concursuri internațio
nale de răsunet — Gurghiu— 
1926 ; Mălini—1938 ; Făgețelu 
— 1917 ; Măgura—1897. Ur
mează apoi, într-o bună veci
nătate care pare opera unui 
dresor, oaspeții înălțimilor ce
lor mai inaccesibile și cei ai 
pădurilor cel mai greu de 
străbătut: căpriorul, lupul, 
ursul, capra neagră, vulpea, 
mistrețul, rîsul, pisica sălba
tică și altele. Și din nou nume 
de locuri și date.

Expoziția de arme și trofee 
de vînătoare, inițiată de Mu
zeul Brukenthal din Sibiu 
transformă o pasiune cu ca
racter individual într-un act 
cultural de interes colectiv.

D. MATALĂ

I
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de MIHAIL SADOVEANU
Rezumat. Se zvonește tot mai mult că Mehmet-Sultan se pre

gătește să pornească război împotriva Moldovei. La Vaslui, oștile 
sporesc, iar soli de la mulți domni și crai, vin să țină sfat cu 
Ștefan Vodă. Iscoadele umblă prin tot locul să adune știri. Pă
rintele Stratonic, cel nebun și viclean, a plecat mai de mult în 
Țara Turcului — trimis fiind de arhimandrit — iar acum, va 
lua același drum și lonuț, să-l întîlnească pe călugăr și să vadă 
cum umblă oștile lui Mehmet-Sultan și cît sînt de numeroase.

Echipa țării noastre

***** * *************

la campionatele europene

de atletism
Ierj a fost stabilită echipa de 

atletism a țării noastre care va 
participa la Campionatele euro
pene ce vor începe Ia 30 au
gust la Budapesta. Din lotul 
feminin fac parte campioanele 
olimpice Iolanda Balaș (înălți
me), Mihaela Peneș (suliță), 
precum și Ioana Petrescu (200 
m), Florentina Stancu, Elisabeta 
Baciu, Ileana Silai (800 m), 
Viorica Viscopoleanu (lungi
me), Elena Vintilă (lungime și 
pentatlon), Alexandrina Stoe- 
nescu (înălțime), Ana Sălăjan 
(greutate), Marilena Ciurea 
(suliță) și Lia Manoliu (disc). 
Formația masculină cuprinde 
pe Gh. Zamfirescu (100 și 200 
m), A. Barabaș (5 000 și 10 000 
m), N. Mustață (10 000 m), 
Z. Vamoș (3 000 m obstacole), 
V. Sărucan, A. Samungi (lun
gime), S. Ciochină, (triplusalt) 
și Gh. Costache (ciocan). Echi
pa noastră va părăsi Capitala 
astăzi dimineață.

(Agerpres)

Din noul peisaj a orașului Piatra Neamț

Ce urmează după
(Urmare din pag. b)

— Deocamdată sînt mulțu
mit. Am aplicat cîteva trata
mente reușite la unele ani
male bolnave.

Am relatat un fapt. Sînt 
similare preocupările cu în
treaga activitate 
dintre absolvenții 
stat de vorbă 
Crișana, printre
Gojo de la cooperativa agri
colă din Ghiorac, Gheorghe 
Filipaș din Cociuba, Gheor
ghe Igna din Sînnicolau-Ro- 
mân, Dumitru Cociubei și 
mulți alții.

Dumitru Ateșan a fost re
partizat, după terminarea 
școlii, la circumscripția vete
rinară Cefa. Referitor la acti
vitatea lui, la sprijinul ce-1 
primește, la primele bucurii, 
ne relata: „Chiar din primele 
clipe după urările de bun ve
nit, am simțit că sînt înconju
rat cu toată dragostea de că
tre cei din jur. Mi s-a pus la 
îndemînă tot ce îmi trebuia. 
E aici un colectiv minunat de 
oameni".

Mulți dintre tehnicienii a-

a multora 
cu care am 
in regiunea 
care : Iosif

griculturii noastre socialiste 
lucrează, gîndesc, experimen
tează, alături de specialiști, 
noi metode de creștere a pro
ducțiilor animaliere și vege
tale în scopul îndeplinirii șl 
depășirii sarcinilor trasate de 
partid prin Directivele celui 
de-al IX-lea Congres, cu pri
vire la dezvoltarea unei agri
culturi moderne, intensive și 
multilaterale. Abia ieșiți de 
pe băncile școlilor tehnice pă
șesc pe frontul larg al agri
culturii în lupta pentru a 
zmulge pămîntului azi mai 
mult ca ieri, mîine mai mult 
ca azi. Și, prin rezultatele ob
ținute, ei își cîștigă un bine
meritat prestigiu. Viorica 
Vlad de la cooperativa agri
colă din Pogoanele, regiunea 
Ploiești, Gh. Vîrje, Dumitru 
Tudose și Gheorghe Rădoi, 
din cooperativa agricolă Rîu- 
reni, regiunea Argeș, Dumi
tru Viezure, din Cioroiași, re
giunea Oltenia și mulți alții 
ne-au vorbit îndelung despre 
satisfacțiile oferite de profe
siunea aleasă, despre realiză
rile la care își aduc și ei con
tribuția.

e

„Bine ați
Gertrude Zeimes de la 

G.A.S. Prejmer, regiunea Bra
șov, a lucrat ca îngrijitoare 
de porci. Dovedind atracție 
pentru zootehnie 
misă la școala de 
veterinari. Acum, 
aici ca specialistă. Ea e în
conjurată de oameni cu a- 
ceeași atenție, ca și înainte. 
Și, lucru important, simte o 
preocupare permanentă din 
partea conducerii unității pen
tru ridicarea nivelului său de 
cunoștințe profesionale. îm
preună cu ceilalți tehnicieni 
tineri — Ion Tatu, Niță Iu
lian —deseori țin informări 
pe teme științifice de specia
litate. Astfel, tehnicienii sînt 
antrenați continuu în ridicarea 
nivelului de cunoștințe, crește 
și răspunderea profesională a 
cadrelor, iar noțiunile acumu
late sînt împărtășite pe larg 
îngrijitorilor de animale, 
avînd o deosebită eficiență 
practică.

Cu prilejul anchetei am pri
mit însă 
suri. Ele 
greșită a 
de a nu

a fost tri- 
tehnicieni 
s-a întors

și altfel de răspun- 
reflectă practica 

unor unități agricole 
asigura condiții de

SPERANȚELE FOTBALULUI

Piteștiul, la Grupul școlar de 
construcții in condifii exce
lente, a găzduit vara aceasta 
tabăra națională de juniori. Se
lecționările au fost precedate 
de... colocvii exigente, urmind 
un proces riguros științific. Ele 
au Început prin etapele premer
gătoare ale taberei: finala 
campionatului republican și 
Cupa F.R.F. pentru juniori. Ul
timul criteriu a cuprins Ifi se
lecționate regiorldlej' 't'oitilizfbd 
224 de tineri. După prima fază 
au rămas 120 de juniori fotba
liști. In cea de a doua, după 
o sită și mai deasă, numărul 
s-a redus la 56.

într-un moment de răgaz am 
avut o convorbire cu antreno
rul federal ION BĂLĂNESCU, 
conducătorul taberei:

— Ce obiective ați urmărit 
prin organizarea taberei ?

— Pe scurt acestea : verifica
rea și pregătirea celor mai ta- 
lentați juniori cuprinși în se
lecționatele regionale in vede
rea recomandării lor pentru a 
fi promovați in echipele de ca
tegoria A, B și în lotul național 
de juniori. Am urmărit, totoda
tă, să asigurăm o bază de pre
gătire, individuală și colectivă, 
a juniorilor, în concoraanță cu 
cerințele fotbalului actual ca 
premiză a promovării lor în e- 
chipele de seniori. în ce-i pri
vește pe antrenori s-a urmărit 
desăvîrșirea cunoștințelor teo
retice și practice in vederea ri
dicării nivelului procesului ins- 
tructiv-educativ cu copiii și ju
niorii corespunzător cerințelor 
fotbalului modern.

— Ce ați adus nou in proce
sul de instruire ?

— Lucruri multe, învățate și 
cu prilejul Campionatului mon
dial de la Londra. Printre a- 
cestea stopul a fost învățat ca 
element auxiliar, accentul 
zînd pe lovirea mingii 
clusiv
marea 
ge

trăma apărările adverse și Im
plicit, de creare a situațiilor 
favorabile de marcare. Privind 
jocul portarilor, noi am insistat 
pe cel mai frecvent procedeu 
actual : boxarea mingii, bine
înțeles fără să neglijăm, prin
derea ei, plonjonul, blocajul, 
degajarea cu mina etc. Tactic 
am căutat să-i deprindem să ac
ționeze unitar, în atac și iu a- 
părare, pentru a crea superio- 
'rftăte’ 'niitherică in toate'fazele

I
I cumpăra 

tovarășul 
atrage în

a 1. Căpitanul de lotri, Gogolea, fugind a scăpat cu viață de 
mînia lui Alexandrei Vodă și acum stă la întuneric, pus fiind 
la adăpost de văzul lumii, de către arhimandrit. Pentru a-și răs-

- libertatea, lonuț îl îndeamnă să meargă împreună cu 
l său Ilia Aliapin chiorul, în raiaua Brăilei, pentru a 

atrage în cursă pe Mihu Logofăt și Agapie Ciornohut, care — 
neinduplecați la scrisorile lui Vodă —, se află și acum fugari.

l că- 
ex- 
for- 
tra- 

în 
con

din mișcare, pe 
deprinderii de a 

la poartă ,• ezitarea 
trasul pe poartă a fost și 
tinuă să fie un mare neajuns 
al jucătorilor noștri. Am insis
tat și asupra altor procedee : 
jocul fără minge, demarcarea 
colectivă, transmiterea promptă 
a mingii care dă cursivitate jo
cului și creează posibilități spo
rite de a dezorganiza, de a des-

de joc, ca și pentru a forma un 
nucleu ofensiv în atac și aju
torul reciproc în apărare.

— Normal, ați avut ocazia să 
vedeți și eiectele 1

— Da ! Chiar vreau să re
marc faptul că deși sînt la o 
vîrstă fragedă, ei și-au însușit 
neașteptat de bine „noutățile" 
și, în general, dovedesc calități 
fotbalistice, unii dintre ei, ex
cepționale. Și nu trebuie uitat 
că e cea mai tînără tabără pe 
care am organizat-o vreodată.

— înseamnă că se pregăteș
te un schimb valoros ai maeș
trilor balonului rotund. Sperați 
ca de multe nume dintre cele 
de-aki să se mai audă, sâ de
vină... „stele' ?

—■ Da, firește, că sper. Tabe
rele anterioare au dovedit-o.

— Cîți recomandați pentru e- 
chipele din A I

— Ținind seama de vîrstă, 
cred că 12—13 pot juca anul 
acesta în echipe din A și B.

— Avem un Pele, un Eusebio, 
un Di Stelano ?

— N-aș putea să afirm cu 
certitudine. Dar este un puști 
cu un joc pe o mare rază de 
acțiune, care de cite ori îl văa' 
îmi amintește de Di Stefano. 
Pot să vă încredințez însă că 
un Apolzan, Voinescu, Ozon, 
Pircălab găsim între ei. Candi
dați la glorie i-aș vedea pe toți, 
dar în mod deosebit pe Simion 
Crețu, Marian Spiridon, Bolonl 
Ștefan, Eduard Lucaci, Con-

stantin Rizea, Radu Ionescu, 
Etern Suleiman, Neagu Viorel, 
Cadar Petre, Sudi Săbălaș, 
Marcel Gelepu.

Foarte mult depinde acum de 
modul cum vor înțelege clubu
rile să se ocupe de creșterea 
lor. Noi întocmim aici fișe per- 
nsoale, cu caracterizări din 
toate punctele de vedere, cu 
calitățile și deficiențele lor ; le 
trimitem ^aceste „radiografii" 
fizice, și psihice, o sumă de re
comandări in scopul ca, in con
tinuare, pregătirea lor să se 
facă la cluburi într-un mod ri
guros științific. Cluburile tre
buie să le asigure toate cele 
necesare pregătirii, scatiu și 
materiale. Pentru că sint cazuri 
(am văzut asta la Crișul) cînd 
nu numai că nu li se dă echipa
mentul necesar, dar nu sînt lă- 
sati nici pe terenuri.

—- Ratarea unor j
depinde numai de cluburi ? 
Cum se face că o serie de „sie- I 
le’ la vlrsta junioratului au in- - 
ceput să apună pe cînd tre- I 
buiau să strălucească mai pu- " 
ternic 1

— La ratarea lor contribuie 
uneori și cluburile. Dar în pri
mul rind consider că ei înșiși 
sint de vină. I-au Înghițit valu
rile pe care singuri le-au stîr- 
nit. Fiecare T ’ j
undeva, are un tel precis 
viață. Poate 
ratat n-au avut acel tel, deci nu 
și-au Închinat toate eforturile 
împlinirii lui. Deși natura i-a 
înzestrat cu calități, n-au avut 
tăria morală să reziste tentații
lor de tot felul care înconjoară 
pe tinerii fotbaliști talentat!, nu 
au muncit suficient să-și dez
volte creator personalitatea fot
balistică. Condiții sînt — an
trenori, posibilități nemăsurate, 
Stoicescu a ajuns ceva, dar nu 
unde putea și ce ar fi trebuit. 
Ivansuc, Pavlovici, Leahevici, 
Petescu, Varga ca să dau nu
mai cîteva nume sint cîțiva 
care n-au confirmat pe deplin, 
au înșelat așteptările, speranțe
le. Să sperăm că de această 
dată cele mal tinere șl valoroa
se „speranțe* ale fotbalului 
nostru nu ne vor dezamăgi.

I
I

.....I
juniori, |

tinde să ajungă
. t in

că aceia care s-au

VASILE CĂBULEA

venit“L.
lucru cadrelor tehnice cu pre
gătire medie. în primăvara a- 
ceasta la gospodăria agricolă 
de stat Hărman, regiunea 
Brașov, spre exemplu, a fost 
repartizată tînăra Gina Ben- 
țea, tehnician horticultor. 
Avînd nevoie de un cadru 
bun la cultura cartofului, ea 
a fost repartizată aici. „Mun
ca e cam dificilă — ne spunea 
dinsa — mai cu seamă că 
unitatea noastră e profilată 
pe obținerea cartofilor de să- 
mînță, cultură ce reclamă un 
plus de atenție, de răspun
dere. Fiind nouă în această 
muncă, deseori nu știu cum și 
ce să facem pentru a rezolva 
mai bine o situație. Atunci 
caut răspuns pe unde pot“. 
(Sprijinul de care are nevoie 
tînăra tehniciană ar putea și 
ar fi dator să-l dea în primul 
rînd tovarășul inginer agro
nom Mircea Motoc). Condu
cerea unității consideră însă 
că tehnicienii au făcut școală, 
că vin cu o pregătire sufi
cientă și ca atare se pot 
descurca și singuri. Oricînd, 
dar mai ales la început de

drum în meserie ajutorul este 
însă neapărat necesar !

Privind tehnicienii din agri
cultură ca pe simpli salariați 
manifestînd insuficient inte
res față de preocupările lor,' 
de viața lor personală chiar, 
e un punct de vedere greșit, 
care duce nu rareori, la izola
rea tînărului, la închistarea 
lui într-un șablonism profe
sional și nu are nici pe de
parte darul să dezvolte pa
siunea pentru meseria aleasă. 
Nu puțini au fost și aceia care 
au recunoscut că, deși au ur
mat o școală tehnică agricolă, 
nu mai practică această me
serie. La cooperativa agricolă 
Salonta I, din regiunea Cri
șana, doi tehnicieni agronomi 
— Elena Gutman și Gheorghe 
Feneși — au fost repartizați 
să lucreze la... contabilitate. 
Aceeași situație au avut-o și 
cei cîțiva absolvenți reparti
zați la cooperativa „Timpuri 
Noi“ din Poiana Mare, re
giunea Oltenia, precum și al
ții. Ancheta organizată ne-a 
dat prilejul să constatăm că 
mai bine de o treime dintre 
proaspeții absolvenți ai școli
lor tehnice agricole nu-și 
practică meseria, fie că au re
nunțat la ea, (foarte puține 
cazuri), fie că nu 11 s-au asi
gurat condiții. Aceasta Impu
ne măsuri corespunzătoare

act din partea consiliilor de 
conducere ale cooperativelor 
agricole, cît mai ales consi
liilor agricole, trusturilor 
Gostat și uniunilor regionale, 
raionale ale cooperativelor a- 
gricole de producție.

Cînd au sosit de la școli pe 
ogoare, tuturor cadrelor cu 
pregătire medie li s-a urat 
„Bun venit“ ! Această urare e 
bine să constituie un posta
ment pentru tot ceea ce se 
face mai tîrziu, pentru ca teh
nicienii agronomi și zooveteri- 
nari să-și fructifice cît mal 
bine în producție cunoștințele 
acumulate. în acest sens și or
ganizațiile U.T.C. au datoria 
să facă mult mai mult. Fiind 
vorba de tineri, ele trebuie 
să-și spună răspicat cuvîntul 
cînd e vorba de condițiile de 
muncă, de mobilizarea cadre
lor tehnice agricole la rezol
varea problemelor de produc
ție. De asemenea, prin munca 
politico-educativă ce o desfă
șoară, au datoria să asigure 
educarea acestora, să-i deter
mine să înțeleagă că de mun
ca lor conștiincioasă e mare 
nevoie în actuala perioadă și, 
de aici încolo, mereu, pentru 
înfăptuirea programului e- 
laborat de partid, de a asigura 
dezvoltarea continuă și în 
ritm susținut a agriculturii.

2. Simion Jder vede minune fără seamăn. Copilul a ieșit la 
lume țipînd cu mime.

— Are să fie bărbat vrednic ca și bunicul său și are să-l cheme 
Manole ! poruncește jupîneasa Ilisafta.

— Vedeți dacă are pata de jder.
— Are și pata de jder.
Bunicii lui și-au agonisit astfel 

nirea intr-un veac viitor.
nepot ca să le ducă pome-

3. Mergînd pe drumurile împărăției turcești, lonuț și Gheorghe 
Botezatu aud și văd multe întâmplări fără de seamăn. Ajuns la 
tirgul cu numele Sofia — peste care mai mare este Hrana-Beg — 
lonuț nu poate . rezista ispitei. Pe un medean, în fața întregii 
suflări, se întrece la trîntă grecească cu cel mai tare om Uzun 
hadîmbul, și-l învinge. Văzînd fapta Jderului, Hrana-Beg spune :

— Halal pehlivan ! Tam behadîr place la mine.

I

Filip-Cetate, vechea cetate a împă-4. Iar mai departe, la __  _____ , ______ _____ _
râtului Alexandru Macedon, lonuț vede pe strălucitul Mehmet- 
Suțtan, cel mat mare peste ismailiteni, care cu toată mărirea lui, 
își împinge urdia către apus și mai ales către miază-noapte, peste 
Dunăre, în spre Țara Moldovei.

I

5. i.itr-o zi anume, Mihu Logofăt și Agapic Ciorr.ohut ies din 
raiaua Brăilei spre luncile Șiretului, călăuziți de Gogolea și Iiia 
Aliapin. Dar mare le-a fost mirarea cînd au văzut că chiar călăuzele 
lor ii duc pe un drum cotit și le înjunghie caii, pe cînd ca din 
pămînt apar răzeși moldoveni în frunte cu lonuț Jder. Gogolea 
și Ilia cad loviți de buzduganele boierilor.

Astfel, județul lui Ștefan Vodă, va face să cadă capetele ulti
milor boieri moldoveni, dușmani ai măriei sale.

I
I
f
I

Desene de MARIN PREDESCU

(Va urma)

I



PRIMIREA 

ÎN U.T.C. 

MOMENT 

DE NEUITAT

„...în perioada următoare, un obiectiv im
portant al muncii noastre trebuie să-l forme
ze îmbunătățirea activității politice și orga
nizatorice în masele tineretului, pentru creș
terea rîndurilor organizației, astfel ca în ur
mătorii ani, venind tot mai mult în întîmpi- 
narea dorinței tinerilor, covîrșitoarea lor 
majoritate să devină membri ai Uniunii Ti
neretului Comunist".

Această cerință formulată de Congresul 
U.T.C. își are izvorul într-o necesitate obiec
tivă. Am consultat în ultima vreme sute de 
adeziuni semnate de tineri. Argumentele 
care însoțesc cererea lor de a fi primiți în 
rîndul uteciștilor sînt în esență identice:

„Sînt convins că organizația mă va ajuta 
să muncesc și mai bine pentru înfăptuirea 
politicii partidului nostru, pentru înflorirea 
patriei",

„Știu că în U.T.C. mă voi putea dezvolta 
ca un om înaintat, ca un cetățean demn al 
patriei noastre socialiste".

„Cu sprijinul organizației voi putea să-mi 
trăiesc tinerețea cit mai frumos și bogat"...

Sînt convingerile întregii noastre generații 
cu privire Ia organizația sa comunistă, ele 
sînt fundamentate pe prestigiul cucerit de 
Uniunea Tineretului Comunist de-a lungul 
anilor, pe activitatea bogată, interesantă prin 
conținutul său, pe care o desfășoară aproape 
fiecare organizație de bază în parte. Pentru 
că, așa cum s-a subliniat și la Congres, creș
terea rîndurilor U.T.C., primirea în organiza
ție a covîrșitoarei majorități a tinerilor, este, 
și trebuie să fie în toate locurile de muncă și 
învățătură rezultatul firesc al întregii munci 
de organizație. Evident că aceasta înseamnă 
și o muncă atentă, cu fiecare tînăr în parte, 
o muncă prin care să li se lămurească tineri
lor țelurile organizației noastre, caracterul, 
rolul și sarcinile Uniunii Tineretului Comu
nist, astfel ca atunci cînd solicită primirea în 
U.T.C. să fie conștienți că urmează să facă 
parte dintr-o organizație revoluționară de ti
neret care militează, sub conducerea parti
dului, pentru socialism și comunism.

*

*

*

* 

*

* 

* 

*

ÎNTREBARE
CE TREBUIE SĂ FACE M?

{fi. In stabilirea itinerariului viitoarei excursii tinerii iși spun cuvintul. Așa se obișnuiește 
in organizația U.T.G. din comuna Ion Roată

Aflasem de la Comitetul ra
ional Adamclisi al U.T.C. că 
de la începutul anului și pînă 
acum, organizația U.T.C. din 
cooperativa agricolă de pro- 

q primit în 
tineri, cu 
trăiesc și 
de tineri.

ducție Coslugea a 
U.T.C. doar patru 
toate că în comună 
muncesc zeci și zeci 
Care să fie cauza ?

Un prim răspuns 
tat să aflăm de la secreta
rul comitetului U.T.C., Nicu 
Gheorghe. Ne-a arătat o listă 
întocmită după registrele sfa
tului popular, cu numele și 
prenumele tuturor tinerilor 
din comună de vîrstă utecistă.

— Ne-am gîndit că trebuie 
să pornim de la o cunoaștere 
temeinică a realităților, de a- 
ceea am făcut lista.
- Și?

■— Am mai discutat cu unii, 
ne-am mai gîndit la alții...

— Cum adică v-ați gîndit ?
— Ne-am gîndit să discu

tăm.
— Și rezultatul ?
— Păi îl știți. Patru.
Era, in .tonul, în atitudinea 

sacre^Hțubil o anumită mole- 
țUlSJRfevt de „lâsă-hiă să-' te

am cău-

las“. Cu toate acestea țineam 
neapărat să aflăm părerea lui, 
a secretarului comitetului 
U.T.C., concluziile sale cu 
privire la cauzele pentru care 
au fost primiți în U.T.C. un 
număr atît de mic de tineri.

— Știu eu ce să vă spun... 
(vorbea tot moale, tot absent) 
...Unii sînt căsătoriți... au co
pii...

— Cu cîți ați discutat ?
— Păi... am discutat...
Cu toate insistențele noa

stre, ceea ce așteptam, ceea 
ce era normal să aflăm de la 
secretarul comitetului U.T.C., 
acesta nu cunoștea. Și atunci 
l-am invitat să vină împreună- 
cu noi și să discutăm cu toți 
tinerii aflați la muncă în a- 
ceeași zi și pe care i-am ru
gat să ne răspundă la urmă
toarele întrebări:

1. Știți ce este U.T.C. ?
2. Doriți să Reveniți și 

membri ai organizației ?
Redăm o parte din răspun

surile lor pentru că sînt cît

voi

RĂSPUNS

arie: „Despre U.T.C. mi-a 
vorbit soțul meu. Aș intra și 
eu bucuroasă. Aș merge cu 
el la ședințe... Știți, ne înțe
legem foarte bine. Nu știu ce 
trebuie să fac pentru asta".

Culea Constantin, 15 ani. 
Lucra tot la arie: „Da, știu ce 
este U.T.C. Am învățat încă 
la școală. Doresc să fiu și eu 
utecist, dar nimeni nu a dis
cutat cu mine. N-am fost che
mat la nici o activitate a ute
ciștilor".

Ion Florea, 15 ani. Lucra la 
tarlaua de porumb : „Aș intra 
bucuros în U.T.C., dar nu 
mi-a spus nimeni ce trebuie 
să fac". 9 u

Anghelina Dragan, 19 ani. 
Lucra tot la porumb : „Da, știu 
ce este U.T.C. Nu mă lasă 
însă părinții să intru și nici 
eu nu mai vreau. Ce să fac 
acolo ? Să merg la ședințe, că 
altceva nu se mai face...".

Sofia llie, 
vrea sâ fiu
să facem și noi 
organizăm lucruri frumoase, 
distractive, plăcute, că în ulti
mul timp în satul’nostra’pardă 

1 i-a moleșit călduța [ipe' totu.k

16 ani : 
utecistă.

ceva,

„Aș
Dar 

să

...Și lista ar mai putea con
tinua, răspunsurile nedeose- 
bindu-se mult unele de altele. 
Privindu-le cu atenție se im
pun cîteva concluzii la care 
ar fi trebuit să ajungă mai din 
vreme și secretarul organiza
ției U.T.C.

1) tinerilor nu li s-a vorbit 
de organizație, nu au fost aju
tați să înțeleagă scopul, carac
terul acesteia;

2) nu au fost antrenați la 
activitățile organizației pentru 
a cunoaște direct ce poate 
face organizația pentru ei;

3) nu s-a gîndit nimeni pînă 
acum -că și păranții tinerilor 
pot fi invitați' la multe din 
activitățile U.T.C.

Dar au fost organizate ase
menea activități care să-i in
tereseze pe tineri, să-i apro
pie de organizație, să le dez
volte dorința de a intra și ei 
în rîndurile uteciștilor ?

Spre exemplificare vom re
lata tot ceea ce s-a organi
zat de la începutul acestui an 
și pînă acum : organizația de 
bază U.T.C. din brigada I (se
cretară — Teodora 'Bucuri :f]4 

..adunări generale, dinU’d,, gafe 
3 de primire de membri și o

patrioticăacțiune de muncă 
pentru curățirea izlazului. Or
ganizația de bază U.T.C. din 
brigada a Il-a (secretar — Petre 
Gh. Ilie) : o adunare generală 
în care s-a citit un articol din 
presă — singura de la alegeri 
și pînă acum.

Comitetul U.T.C. pe coope
rativă a mai încercat organi
zarea unei reuniuni; dar pînă 
la urmă nu s-a organizat. 
Cîțiva flăcăi inimoși din sat 
gtiu însă să organizeze, pe cont 
propriu, hore. De ce nu poate 
și comitetul U.T.C. ? Și organi
zarea distracției tineretului 
este lucrul cerut cu insistență 
de către toți tinerii cu care 
am discutat.

Ce ar trebui să facă și mai 
ales cum ar trebui să organi
zeze activitatea tineretului 
comitetul U.T.C. de aici ? 
Prin ce fel de activități poate 
fi trezit interesul tinerilor 
pentru munca de organizație ?

Convinși fiind că tot. viața, 
experiența practică, concretă, 
dă cele mai bune răspunsuri 
la întrebarea secretarului 
U.T.C. ■. Ce trebuie să facem ? 

jîfe-ațp 'depțașaV în comuna lon 
Roata, din raionul Urziceni.

I
I
I
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I
I
I
I

PE URMELE
UNUI SONDAJ

curind, aflîndu-ne la 
de mașini electrice

SĂ ORGANIZAT ACȚî JV
PE PLACUL TINERILOR
Uteciștii din brigada a VII-a 

legumicolă a cooperativei 
agricole au adunare generală. 
Pe ordinea de zi: discutarea 
cererilor de primire în orga
nizație a două tinere coope
ratoare — Elena Marin și 
Victoria Radu. Iată-le, li se 
dă tocmai lor cuvintul: „De ce 
vrem să intrăm în organizația 
U.T.C. ?“ — cele două tinere 
au răspuns la această între
bare atunci cînd și-au com
pletat adeziunile, dar 
nevoia s-o repete și 
aici, de față cu toți.

Uteciștii au ascultat, 
spus la rîndul lor părerea des
pre cele două tinere iar în fi
nal adunarea generală a apro
bat ca Victoria Radu și Elena 
Marin să devină uteciste. 
Asemenea lor, încă 48 de 
tineri au cerut în acest an să 
intre în organizația U.T.C. Ce 
i-a determinat, oare, să soli
cite aceasta ? Ne răspund 
cîțiva dintre ei:

Cazaca T. Marin: „Mun
cind tot timpul alături de 
uteciști. Ia diverse lucrări, 
mi-a plăcut cum gîndesc, cum 
știu să rezolve în colectiv tre
burile. Am participat 
unele ședințe ca invitat 
văzut că ceea ce discută 
Interesează și pe mine".

Barbu Marin: „îmi 
excursiile, reuniunile, nu nu
mai să particip, ci să mă și 
ocup de pregătirea lor. Am 
văzut că organizația U.T.C. se 
interesează mult de aceste lu
cruri".

Codleanu Larisa: „Aveam 
un coleg, Nuncu Alexandru, 
care nu prea învăța, fugea de 
la ore și era și indisciplinat. 
Nu prea asculta de nimeni. 
Uteciștii s-au ocupat de el și 
nu știu cum au făcut, dar 
pînă la urmă Nuncu a deve
nit un elev bun. Trebuie să 
mai spun de ce am cerut să 
intru și eu în rîndurile uteciș
tilor ?“.

Din cei 48 de tineri pri
miți anul acesta în organiza
ția U.T.C. am discutat cu încă 
21 (restul erau plecați în 
excursie pe Valea Prahovei, la 
examene de admitere în di
verse școli profesionale). La 
întrebarea : „Ce v-a determi
nat să solicitați primirea în 
U.T.C. ?“ toți au dat răspun
suri asemănătoare, aducînd ca 
principal argument activi
tatea bogată a organizației 
U.T.C. din comună, care răs-

simt 
acum,

și-au

și la 
și am 
ei mă

plac

căminul cultural.Ion Roatei se înlilnesc 
atît de diverse

La surșilui zilei de muncă tinerii din comuna 
Motivele sînt

punde preocupărilor, dorințe
lor, interesului lor.

Intr-adevăr, dacă aruncăm 
o privire asupra activității or
ganizației U.T.C. din comuna 
Ion Roată, asupra realizărilor 
obținute de uteciști fie și nu
mai anul acesta, vom putea 
înțelege izvorul îndemnului 
de a te alătura lor, de a te 
face părtaș la aceste realizări.

Mobilizat de organizația 
U.T.C., tineretul a devenit — 
așa cum ne spunea însuși pre
ședintele cooperativei — o 
forță prezentă permanent acolo 
unde e nevoie, acolo unde sar
cinile de producție o cer. De 
o apreciere deosebită se 
bucură acțiunile de muncă 
patriotică pe care le inițiază 
organizația U.T.C., care răs
pund dorinței tinerilor de a-și 
face comuna mai frumoasă, 
mai îngrijită. Tinerii au în
treținut și amenajat 5 kilo
metri de drumuri, 40 de hec
tare pășuni, au plantat 350 
pomi fructiferi și ornamentali.

Despre dragostea tinerilor 
față de cooperativă poate 
vorbi și următorul fapt:

Nu de' mult, în urma unei 
puternice furtuni, două pătule 
cu porumb au luat foc. Prin 
apropiere se găsea Ioniță 
Gheorghe și încă vreo 5—6 
uteciști. Fără să stea pe 
gînduri, aceștia au intervenit 
și luptînd cu îndîrjirea flăcă
rilor au reușit să salveze o 
mare parte din cereale.

Tinerilor le place mult să 
se distreze. Iată de ce preo
cuparea organizației 
în această privință 
cele mai deosebite, 
ca rod al acestei 
în comună există

cor numeros,

U.T.C. 
este dintre 
în prezent, 
preocupări 
o brigadă

artistică, un 
echipă de dansuri populare și 
un taraf. Aceste formații au 
obținut premiul I pe raion în 
cadrul concursurilor interco- 
munale. Atractive și dorite de 
uteciști au devenit și „joile 
tineretului", în cadrul cărora, 
pe lîngă dans au loc diferite 
acțiuni cum ar fi întîlniri cu 
activiști de partid și de stat, 
concursuri „Cine știe, să cî’n- 
te", se prezintă recenzii și al
tele. Duminică de duminică, 
pe izlazul de la marginea co
munei, se organizează între
ceri cu biciclete, meciuri de 
fotbal și handbal, reuniuni 
tovărășeștî.

Dar organizația U.T.C. nu 
lasă numai pe seama intere
sului pe care-1 prezintă acti
vitatea sa, atragerea tinerilor 
spre organizație. în întîmpi- 
narea acestei dorințe colec
tive se desfășoară o bogată 
și variată muncă specifică, cu 
linerii neuteciști. Printre cele 
mai importante acțiuni — rie 
spune secretarul comitetului 
U.T.C. pe comună, Ioniță 
Gheorghe — a fost prezen
tarea tuturor tinerilor a nou
lui statut și a celorlalte do
cumente ale Congresului al 
VUI-lea al U.T.C. Pentru o 
mai temeinică pregătire a ti
nerilor care vor să devină 
uteciști, ia școlile din Coli
nele, Broșteni și Ion Roată 
s-au organizat grupe pentru 
studierea statutului, 
cooperativă, 
rilor 
care 
neri. 
lor din 
didactice, al medicilor și ingi
nerilor s-au organizat nu
meroase acțiuni — conferințe,

serl 
suri, 
s-a 
care-i frămîntau pe acești ti
neri.' De asemenea, s-a discu
tat, în unele situații, și cu 
părinții lor, vorbindu-li-se 
despre munca organizației, 
despre ce va însemna organi
zația pentru fiii lor. Printre 
aceste acțiuni aș vrea să men
ționez expunerile „Tineretul 
zilelor noastre" și „Sarcinile 
tineretului de la sate", care 
au fost prezentate în fața 
uteciștilor și a neuteciștilor 
de către instructorul de 
partid, tovarășul Ion Chivu.

O bună școală pentru viito
rii uteciști este contactul viu, 
concret cu activitatea orga-

de întrebări și răspun- 
simpozioane — prin care 
răspuns unor probleme

nizațieî, posibilitatea, care li se 
oferă încă înainte de a soli
cita primirea în U.T.C. Astfel, 
ei sînt invitați la adunări 
generale în care se dezbat 
probleme educative, intere
sante, la diferite întîlniri și 
expuneri, la toate activitățile 
cultural-educative. Unii din
tre ei sînt solicitați să-și 
aducă chiar contribuția la 
pregătirea și realizarea unor 
activități. Astfel, momentul 
primirii în U.T.C., pentru 
acești tineri, înseamnă, nu nu
mai împlinirea unei dorințe, 
ci și certificarea participării 
lor la activitățile organizației, 
urmînd ca, din această clipă, 
să-și aducă o contribuție și 
mai mare la întreaga muncă 
a organizației U.T.C.

I
I
I
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Sint doar cîteva din foarte 
multele răspunsuri care pot 
fi date la întrebările tovară
șilor din Coslugea. Dar indi
ferent că ele ar veni de la 
organizația U. T. C. din Ion 
Roată, sau de la oricare alta, 
o concluzie se impune cu ne
cesitate : adevăratul răspuns 
ți-1 dau tinerii din organizație. 
De aceea, consultați, cu răb
dare și atenție, și organizați 
în primul rînd acele activități 
pe care ei le doresc.

De 
Uzina 
București am solicitat peste 
100 de tineri să ne răspundă 
la următoarele întrebări : Ce 
activități organizate de U.T.C. 
v-au plăcut in mod deosebit ? 
Ce nu v-a plăcut ? Ce doriți 
să se organizeze în viitor ?

La cea dinții întrebare ma
joritatea tinerilor au cerut 
timp de gîndire. Unii au spus 
că nu știu ce să răspundă. Cei 
mai mulți, insă 
apoi cunoscute 
despre cele mai 
țiuni întreprinse 
ția U.T.C.

,'.Mija plăcut-' 
care am 
(N. Irimia)... sau 
Pustnicii" (I.. Dumitru).

„Mie spectacolele de film 
pe care le-am vizionat in grup, 
îndeosebi „Fiii Marii Ursoai
ce", „Cele două orfeline" (M. 
Enache).

„Pentru mine cea mai reu
șită activitate inițiată de co
mitetul U.T.C. mi s-a părut 
„Joia tineretului" organizată în 
colaborare cu Fabrica de con
fecții, în septembrie anul 
trecut" (!) (D. Lucaci).

„Deosebit de atractivă a 
fost spartachiada sportivă de 
primăvară" (Cornel Ponta).

Iată și o statistică, a tutu
ror răspunsurilor, mai mult 
decît concludentă : 100 la suta 
dintre tineri, îndrăgesc ex
cursiile și filmele, 20 la sută, 
„Joile tineretului" și competi
țiile sportive, 30 la sută sim
pozioanele pe teme educative, 
10 la sută — concursuri „Cine 
știe.răspunde".

Mult mai bogate au fost 
răspunsurile la cea de a doua 
întrebare și acest lucru nu 
trebuie să mire. Exigențele 
tinerilor sînt ridicate, preten
țiile pe care le au față de or
ganizație sporesc de la zi la 
zi. Dar iată cîteva din ceea 
ce nu le-a plăcut și nu le pla
ce* tinerilor de la U.M.E.B.

„Nu-mi plac adunările gene
rale monotone și care, în or
ganizația noastră, au de la o 
lună la alta, cam aceeași or
dine de zi“. (Daniel Lucaci).

„Materialul care se prezintă 
în adunările generale nu este 
întotdeauna exemplificat des
tul de concret, mai ales cu 
fapte de la noi din uzină. Se 
vorbește de noi, dar se aduc 
exemple de aiurea". (Zamfiri-

ne-au făcut 
opiniile lor 
izbutite ac

rie organiza-

excursia ipe 
făctit-o la Snagov 

cea de la

U. 
de 
Cu

iar în 
membrii birou- 

T. C. se ocupă fie- 
cîte unul — doi ti- 
sprijinul intelectuali- 
comună, al cadrelor

P. ISPAS 
N. ARSENIE
I. MADOȘA 

GH. ISTRATI
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Ica Nicolaide).
„Expunerile

I '.....
I
I
I
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> care se țin la 
Casa de cultură 16 Februarie, 
unde mergem de obicei, une
ori sînt de nivel scăzut, ne
interesante. De asta nici nu 
prea le mai acordăm încrede
rea" (Georgeta Criha).

„Nu-mi placp că la casa de 
cultură 
deseori 
(ora 16), 
anunțată, iar mobilizarea

programele, fixate 
Ia ore nepotrivite 

nu încep la

face în aceeași zi cu cîteva 
ore mai devreme". (Irimia Ni- 
colae).

Din lipsă de spațiu tran
scriem doar cîteva din suges
tiile interesante pe care .le-au 
făcut tinerii, răspunzînd 
cea de a treia întrebare : 
doriți să se organizeze 
viitor ?“

„Cît mai multe ieșiri 
comun în aer liber, fie 
ștrand, la pădure, sau pe
renurile de sport, sau excursii 
de o zi și jumătate, de sîm- 
bătă după-amiază pînă dumi
nică seara, pe trasee mai lungi 
și la un preț convenabil". (M. 
Buzdugan).

„Să organizăm întîlniri. cu 
personalități culturale, artis-

la
„Ce 

în

în 
la 

te-

Propunerile și su-

gestiile tinerilor, un

tezaur nefolosit de

către comitetul

U. T. C. de la Uzina

de mașini electrice

București

tice-, oameni care au vizitat 
țări străine, specialiști din di
verse domenii, sportivi frun
tași. Să se dezbată probleme 
legate de viață, nu numai la 
modul teoretic, ci axate și pe 
cazuri, pe întîmplări petrecute 
în colectivul nostru". (D. Cri- 
ban).

„Joile tineretului" s-au rărit 
mult în perioada de vară. Am 
dori să se țină cel puțin o 
dată la două săptămîni, nu 
numai în sezonul răcoros și 
dacă se poate să se organi
zeze în cadrul lor, mai 
concursuri distractive".
creția Dumitriu).

„Cunoaștem foarte 
de exemplu, despre muzica 
simfonică. Cîteva ședințe de 
inițiere în acest domeniu, la 
care să invităm muzicologi 
sau studenți de la Conserva
tor ne-ar folosi mult". (N. 
Stănculescu).

„Am mers într-un schimb 
de experiență la vecinii noștri 
de la Fabrica de confecții. Dar 
am dori să cunoaștem alte 
metode de lucru mai rapide și 
eficace de la „Republica", 
„Timpuri noi", „23 August", u- 
zine cu care avem profil co
mun". (D. Lucaci. N. Irimia).

„Ne-ar interesa inițierea u- 
nor discuții în legătură cu 
anumite probleme educative 
despre cum să ne comportăm 
în diverse împrejurări, cum 
să ne alegem prietenii etc". 
(Cornel Ponta).

multe 
(Lu-

puțin,

Ciniecu/ muncii patriotice răsună adeseoti pe cimpurile comunei
Foto: N. STELORIAN

„Ar fi necesară crearea u- 
nei baze sportive proprii". (D. 
Puișor).

Iată, așadar, rezultatul suc
cint al anchetei noastre. Dar 
să explicăm mobilul organi
zării ei. Cu cîteva luni în ur
mă, comitetul U.T.C. al Uzinei 
de mașini electrice a între
prins el însuși un sondaj în 
rîndurile tinerilor pentru a 
afla părerile, observațiile și 
propunerile lor privind activi
tatea organizației. La uzină 
ne-am dus ca să vedem cum 
au fost valorificate rezultatele 
acestei anchete, ce schimbări 
s-au petrecut în activitatea 
organizației în urma intere
santelor observații și sugestii 
ale tinerilor. In acest scop am 
reeditat ancheta comitetului 
U.T.C., adresînd tinerilor e- 
xact aceleași întrebări. Ce-am 
constatat: răspunsurile tineri
lor sînt în general aceleași. 
După patru luni, tinerii fac 
observații identice cu privire 
la activitățile inițiate de orga
nizația U.T.C. ; dorințele lor 
exprimate cu prilejul anchetei 
comitetului U.T.C. au rămas 
după patru luni neschimbate, 
adică tot dorințe.

Am consultat și planurile 
organizațiilor U.T.C. din uzină 
pe ultimele luni, 
cumva, măcar 
preocuparea de 
într-o mai mare 
rințelor și cerințelor tinerilor, 
țin ele cont de observațiile și 
propunerile lor ? Din păcate 
n-am putut desprinde o astfel 
de concluzie. Să exemplifi
căm. Capitolul turism — care, 
precum s-a văzut, atrage cel 
mai mult tinerii — a rămas 
tot la cele două excursii, mai 
bine-zis drumeții, avînd în ve
dere traseul lor scurt (Sna
gov — Pustnicu) organizate 
înainte de ancheta comitetu
lui uzinal și care au cuprins 
un număr mic de tineri. Deși 
planurile de muncă ale orga
nizațiilor, ca cea de la strun- 
gărie, de pildă, prevăd și în 
mai, și în iunie, ca și în iulie, 
„luarea tuturor măsurilor 
pentru îmbogățirea activității 
cultural-educative", „organi
zarea unor dezbateri pe teme 
etice, estetice", „mobilizarea 
tinerilor... etc., etc", realizările 
ne oferă prea puține exemple. 
Vizionările de spectacole s-au 
rezumat exclusiv la filme, ac
țiunile pe teme educative nu 
s-au mai făcut, tinerilor re- 
comandîndu-li-se să frecven
teze casa de cultură unde pot 
participa foarte puțini. Intil- 
nirile cu personalități ale vie
ții cultural-artistice cerute de 
tineri, și înscrise în planurile 
de muncă nu s-au făcut. Cu 
excepția poate a spartachiadei 
de vară — care a antrenat 
totuși doar o parte din tineri, 
nu s-a mai desfășurat în ulti
ma vreme vreo acțiune spor
tivă mai importantă. Și acea
sta în condițiile în care comi
tetul U.T.C. pe uzină, comite
tele organizațiilor de bază 
U.T.C. dispuneau de un atît 
de bogat bagaj de sugestii și 
propuneri.

Firește, in condițiile în. cave 
cerințele tinerilor. expuse 
cu trei luni în urmă, nu 
și-au găsit încă rezolvarea, din 
moment ce observațiile și su
gestiile lor, care puteau și tre
buiau să constituie puncte de 
plecare pentru tot atitea ac
țiuni interesante, au rămas 
nevalorificate, nefructificate 
în scopul îmbunătățirii activi
tății organizației, se pune în
trebarea : la ce a folosit son
dajul întreprins de comitetul 
U.T.C. ? Dacă vor medita pu
țin, gîndindu-se la eficiența 
acțiunilor pe care le între
prind, membrii comitetului 
U.T.C. de Ja U.M.E.B. vor găsi 
cu siguranță răspunsul potri
vit la această întrebare.

Reflectă ele 
în intenție, 
a răspunde 
măsură do-

V. RĂVESCU
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NOVĂCEȘTI
DIN LEGENDELE Șl TRADIȚIILE POPORULUI NOSTRU

Comori muzeistice

„Cucutenii ‘ 

dels
Piatra Neamțde Al. Mltru

CL!?W-
M0-
BILEpe

că acestui îndrăzneț

auzul faptelor de 
vestitului Baba No-

epos, 
și

alte nu-
9 august 
crimă de buți de 

tot mai 
Agnița,
vin să

vin go- 
cer să 
crîșmă- 
le mai

multe strădanii și 
Gruia lui Novac se 
scaunul împărătesc.

Calitățile acestui 
care sînt cuprinși

în 
de 

N-ar putea să-l

„Portret de fată“ de Corrteliu Baba

Foto: E. FUNDUhEA

Viena 1925. Grozăvescu 
în opera M-me Butterfly

Microscopul electronic 
de la Institutul l. Gan- 

tacuzino

Cele dinții cîntece avîndu-l 
ca erou pe un Novac putem 
bănui că au fost create încă 
de la sfîrșitul secolului al 
XVI-lea. Imaginația populară 
trebuie să se fi aprins în acea 
epocă la 
arme ale 
vac.

Se știe 
căpitan i-a încredințat Mihai 
Viteazu greaua sarcină a în
ceperii hotăritoarei bătălii de 
la Șelimbăr din toamna anu
lui 1599. Șapte luni mai 
tîrziu, Baba Novac precede 
intrarea domnitorului în Iași.

Căzînd în mîinile dușmani
lor Unirii săvîrșite de Mihai, 
Baba Novac este osîndit la 
cumplita moarte prin tragere 
în țeapă, in mijlocul unei 
piețe din Cluj. Eroul moare, 
neînfricat.

Ca un omagiu adus devota
tului căpitan, Mihai Viteazu, 
după victoria de la Gorăslău, 
intrînd în Cluj, însoțit de în
treaga oaste, se îndreaptă spre 
piața unde Baba Novac fusese 
schingiuit. Acolo ține, după 
legendă, o cuvântare, ridică o 
movilă de pietre și înplîntă 
un steag. Dar, peste 
mai cîteva luni, la 
1601, are loc odioasa 
la Cîmpia Turzii.

Cită legătură este între 
acest destoinic căpitan al lui 
Mihai Viteazu și haiducii 
Not ăcești, care au luptat în 
cursul secolelor al XVII-lea 
și al XVIII-lea atît împotriva 
agresorilor din afara țării, cit 
și a celor dinăuntru, nu știe 
să spună nimeni exact.

Despre întemeietorul pre
zumtiv al spiței haiducești se 
povestește însă că, în tinerețe, 
ar fi ajuns o dată „In vîrful 
muntelui / La poala cerului / 
lingă un loc nemaivăzut de 
lapte dulce.

Locul aparținea unor? zîne, 
dintre care cea mai frumoasă 
purta numele de Măgdălina.

Pe aceasta o îndrăgește 
Novac și, pe cînd se scaldă, îi 
fură rochia, aripile și cununa, 
silind-o să-l urmeze și să pri
mească să-i fie soție.

La vremea cuvenită, zîna 
naște un prunc, pe Gruia lui 
Novac. Numai că, la botez, 
Măgdălina recăpătîndu-și stra
iele, aripile și cununa de zână, 
se ridică în toiul jocului, în 
văzduh, amesteeîndu-se cu 
norii.

înainte de a pieri, are grijă 
să-și îndemne soțul să i-l 
aducă pe Gruia la țărmul la
cului de lapte dulce, unde ea 
îl va priveghea și îl va hrăni, 
pînă va crește mare și voinic.

Cu toate că sînt / Vro cinci
zeci de Novăcești / Vro cinci
zeci de veri primari / Vro 
cincizeci de nepoțel / Și cinci
zeci de mărunței, locul prin
cipal îl păstrează în cîntece 
și legende mai întotdeuna 
Gruia lui Novac.

Puterea lui este uriașă, fără 
s-o întreacă însă pe a lui 
Novac bătrînul. Devenind 
flăcău, Gruia va consuma la 
un prînz, la fel ca Heracle, 
eroul mitologiei grecești, nouă 
boi fripți, pîinea coaptă în 
nouă cuptoare și va sorbi cîte 
nouă butoaie cu vin.

Trimis de un împărat după 
patru mere de argint, dintr-un 
tărîm fermecat de peste 
Marea Neagră, Gruia smulge 
copacul din rădăcină și îl

aduce împreună cu cele trei 
zîne în grija cărora se găsea. 
Ucide un balaur înfiorător. Se 
luptă și cu alți monștri. Dar 
mai presus de orice, înfruntă 
oști întregi de turci sau 
tătari, care se năpustesc peste 
pămîntul patriei, prădînd și 
luînd robi.

Spre deosebire de Novac 
bătrînul, Gruia este zugrăvit 
de artiștii populari și cu anu
mite slăbiciuni. El își primej
duiește uneori viața fără prea 
multă chibzuială, sau dă do
vadă de nestatornicie. Se că
sătorește cînd cu o fată de 
împărat, cînd cu o zînă, pâră- 
sindu-le pe amândouă, ca să 
trăiască „liber, în voinicie".

Este adevărat că la prima 
chemare a mamei, Gruia „pă
răsește bierturile", / bierturile, 
fetele /, își vinde calul și 
armele, cumpără cu banii un 
plug și șase boi, și se apucă 
de arat țarina strămoșească.

Ce folos, însă, de gândurile 
sale pașnice ? Turcii, care-i 
poartă dintotdeauna sâmbetele, 
deoarece luptă pentru apăra
rea libertății poporului, se 
ivesc ca niște nori pe vreme 
de furtună, căutîndu-l prin 
țara Hațegului. Surprinzîndu-l 
pe cîmp, la muncă, neînarmat, 
îl copleșesc cu mulțimea lor 
și-l leagă fedeleș. Atîta că 
Gruia, nu numai puternic, ci 
și isteț, cere turcilor, înainte 
de a-l omorî, să-i dezlege 
doar puțin mina stingă, ca 
să-și scoată din buzunar „o 
peana și-un călămar", să-i 
scrie „muichii" un răvaș, prin 
care s-o înștiințeze că nu se 
va mai întoarce acasă. Vrăj
mașii cad în cursă. Gruia 
înșfacă, în loc de „peană", o 
sabie, pe semne de la unul 
dintre călăi, și, cu mîna stingă, 
începe să-i lovească.

Bătrînul Novac, a fiind de 
strâmtoarea în care se află 
Gruia, îi sare în ajutor, și

Pînă-n răsărit de soare / Nici 
un turc nu era-n picioare.

în cele din urmă — așa cum 
se întâmplă în basme și cum 
îi place poporului să-i fie 
răsplătiți apărătorii — după 

izbînzi, 
urcă

in 
alți 

eroi Novăcești, ca un Ioviță 
sau un Bădița Codrilor, i-au 
ispitit și pe scriitori. Liviu 
Rebreanu se pare că se gân
dea pe această temă, la un 
roman. Lui Șt. O. Iosif i-au 
inspirat „Doina" și tot el a 
scris atît de izbutita poezie 
„Novăceștii" :

„Trei voinici ficiori de lele", 
fără îndoială bătrînul Novac, 
Gruia și Ioviță, au „tăbărît" 
pe înserate la Țarigrad. Iscoa
dele îi raportează împăratului 
că la Agnița crîșmăreasa, / 
Trei străini descălicară / Și 
de-abia-i încape casa, / Ca- 
ntr-un fund dogit de clopot / 
Tună-n gura lor cuvîntul, / Și 
pe unde calcă dînșii / Se cu
tremură pămîntul ! / După
mese s-așezară / Cîteștrei și 
largi în spete, / între umeri 
fiecare a cuprins cîte-un pă
rete. / Nouă 
liră / Ș-ncă 
beie / Iar 
rița / N-are 
deie !

Plin de umor popular, dar 
cu adînci semnificații, răsună 
răspunsul împăratului îngro
zit de prezența celor trei 
haiduci la Țarigrad, consti
tuind una din cele mai plas
tice caracterizări făcute aces
tor teribili răzbunători ai po
porului.

— Duce-vă-ți pe 
spune-ți / Să le-aducă 
tură 
face, 
ră. / 
cii, 
țară, 
număr 
scoată-afară !.

loc de-i
1 bău- 

/ Ș-i plătesc eu cît o 
/ Cu asupra de măsu- 

Doar aceia-s chiar Nova- 
/ Căpitani ' vestiți 
/ Oastea mea fără

/

„Clinomobila" se nu
mesc policlinicile si să
lile de operație rulante, 
plutitoare sau zburătoa
re care sînt utilizate as
tăzi în scopul ajutorării 
și salvării oamenilor 
bolnavi, în peste 40 de 
țări.

Aceste policlinici ru
lante se prezintă sub 
forma unor vehicule 
pentru teren accidentat 
sau șosele normale, cu 
tracțiune pe toate rotile 
sau ca simple remorci. 
Clinomobilele sînt pre
văzute cu un grup elec
trogen, instalație de în
călzire, apă curgătoare 
și săli de operație com
plet amenajate, astfel 
îneît se pot utiliza în 
locuri unde au survenit 
catastrofe sau în cele 
mai îndepărtate sate din 
regiuni greu accesibile. 
Se construiesc, de ase
menea, policlinici fero
viare care aproape că 
nici nu se deosebesc de 
un spital obișnuit sta
ționar. Avioane și eli
coptere din aviația sa
nitară servesc transpor
tului de bolnavi sau a- 
cordării primului ajutor. 
Săli de operație „clino- 
copter" în care poate fi 
sterilizat pînă și aerul, 
sînt suspendate în chip 
de gondolă pe un eli
copter obișnuit. în folo
sință se află vase-spital 
clinomobile pentru na
vigația fluvială și cea 
de coastă.

* *
* * * ** * ** ** * * **** **
*
*
* *

Maeștrii scenei

românești

Patine nume ale artei muzicale 
românești sint mai puternic legate 
de strălucitoarea pleiadă de cin- 
tărefi pe care i-a dat poporul ro
mân în ultima jumătate de veac 
ca acela al dirijorului Jean Bo
bescu. Răsfoifi cronicile pe care i 
le-au închinai presa muzicală a 
lumii de la Bruxelles Ia Ankara și 
de la Paris la Viena. Multe din se
rile de mare succes ale lui Traian 
Grozăvescu și Jean Athanasiu, 
C. Gabrielescu și Aca de Barbu, 
George Folescu sau Niculescu-Basu 
sini indisolubil legate de acel cu
mul de virtuți artistice și organi
zatorice ce fac din Jean Bobescu 
un șef de orchestră care înțelege 
cif maxima responsabilitate a unui 
spectacol liric revine celui care 
ocupa locul din fala pupilrulul di
rijoral. Pentru un interlocutor a- 
tent, „tolba cu amintiri' a dirijo
rului român distins recent cu înal
tul titlu de „Artist al Poporului' 
este veșnic plină. Un Îndelungat 
exercițiu al sintezelor, o adincă 
capacitate de Investigație psiholo
gică îi permite să restituie în co
ordonate totale trăsături definitorii 
a zeci de cîntăreti. regizori, bale
rini, pedagogi, instrumentiști cu 
care a colaborat în pește 6 decenii 
de activitate artistică.

— De Traian Grozăvescu — mă 
leagă mai mult declt amintirea u- 
nei valori artistice unice prin forța 
sa. Mă leagă debutul său...

— Mai bine zis „lansarea” sa. 
Îmi vine In minte episodul din

MICROSCOPUL ELECTRONIC
De la microscopul primitiv 

al lui Leeuwenhoek și pînă la 
microscopul electronic al zi
lelor noastre, de la măririle 
de cîteva sute de ori șl pînă 
la cele de un milion de ori de 
azi, diferența nu e numai can
titativă. Microscopul electronic 
reprezintă principii diferite, 
metode diferite, un salt apre
ciabil.

De fapt, microscopul elec
tronic este una din aplicațiile 
moderne ale electronicii, mai 
precis a unei noi științe dez
voltate din ea : optica electro
nică. Această știință a izbutit 
să prelungească unul din sim
țurile noastre cele mai impor
tante — văzul — și să-l facă 
să pătrundă în unele taine ne
bănuite ale materiei.

Pentru a înțelege necesita
tea apariției microscopului 
electronic, trebuie să ne oprim 
puțin asupra predecesorului 
său, microscopul obișnuit, care 
și astăzi continuă de altfel să 
aducă neprețuite servicii știin
ței. S-ar putea pune întreba
rea : oare pentru ce nu se

construiesc mlcroscoape optice 
mereu mai puternice, acumu- 
lînd cît mai multe lentile, 
mărind, așadar, din ce în mai 
mult? Pare surprinzător pen
tru unii că un microscop op
tic, oricît de perfecționat, nu 
poate mări de mai mult de

drumul electronilor poate fi 
modificat. Un jet de electroni 
care se mișcă în linie dreaptă, 
ca lumina, poate fi încurbat 
de un aparat detector electric 
sau magnetic. Analogia a fost 
observată încă din anul 1926 
de fizicianul german Hans

paratură rudimentară. Micro
scopul electronic propriu-zis a 

fizicianul 
Knoll în

PROMETEI MODERNI

2 000 de ori. Această limită nu 
este impusă de construcția mi
croscopului, ci de altceva, cu 
mult mai greu de învins : în
săși structura luminii.

Pentru a obține măriri 
mari, am avea nevoie de 
cicole cu lungimi de undă 
scurte. Acesta este cazul 
delor electronice.

Intr-un microscop obișnuit, 
calea luminii este modificată 
de lentilele de sticlă prin care 
trec razele luminoase. Dar și

mal 
fas- 
mai 
un-

Acesta a prevăzut 
posibilitatea de a 

razele electronice,

Busch, 
chiar 
focaliza 
cu ajutorul cîmpurilor electri
ce sau magnetice. Busch a 
construit, astfel, un fel de len
tilă electronică: acesta era 
actul de naștere al noii știin
țe, optica electronică. In anul 
1932, englezii Brlche și Johan
son au publicat într-o revistă 
de specialitate primele foto
grafii din lume obținute cu 
ajutorul electronilor, cu o a-

fost construit de 
Ruszka și de Max 
1937.

Cum funcționează 
scop electronic ? 
unul optic. Fascicolul de elec
troni, emis de o sursă, este 
concentrat, (ceea ce la micro
scopul optic se realizează de 
condensatori), traversează o- 
biectul, este amplificat și tre
ce prin dreptul unei bobine 
ce joacă rolul ocularului. 
Treptat, microscopul electro
nic a fost foarte mult perfec
ționat. Puterea lui de mărire 
a crescut atît de mult, îneît 
putem vedea cu ajutorul său 
chiar anumite molecule ale 
substanțelor !

După cum arată savantul 
englez, John Bernal, ca instru
ment de observație, microsco
pul electronic reprezintă un 
progres și mai mare, în com
parație cu microscopul obiș
nuit, decît l-a reprezentat a- 
cesta în comparație cu ochiul 

liber. Cu ajutorul microsco-

un micro- 
La fel ca

Jean Bobescu
despre

Colecțiile de artă 
neolitică ale muzeu
lui din Piatra Neamț, 
unice pe glob prin 
varietatea lor, atrag 
mii de vizitatori din 
toate colțurile lumii. 
Piesele descoperite pe 
șantierele arheologice 
din jur, completează 
tabloul evoluției or
ganice a întregului 
complex Cucuteni.

La Izvoare și la 
Frumușica au fost 
descoperite așezări 
precucutenice. Expo
natele din standuri 
cuprind toate fazele 
acestei culturi: cera
mică cu ornamente 
săpate și încrustate, 
altele în care pliseu- 
rile-caneluri capă
tă un rol precum
pănitor și în sfîrșit o 
ceramică imeizată, ca- 
nelată, și cu pictură 
crudă roșie.

O specie ceramică 
mai primitivă, poroa
să, cu multe orna
mente simple în re
lief, dar fără pleavă 
în compoziție repre
zintă arta fazei Pro- 
t.ocucuteni. Acum 
meșteșugul se perfec
ționează. Olarii obțin 
efecte bicrome. Pro
gresul în tehnica 
pregătirii pastei mer
ge mînă în mină cu 
introducerea tricro- 
miei (alb, roșu, ne
gru), apoi dispare cu 
totul ornamentarea 
biocromă, menționîn- 
du-se alături de ce- 
raniîca în trei culori 
și aceea cu ornamen
te incizate.

In sfîrșit, muzeul 
din Piatra Neamț po
sedă valoroase piese

aparținînd perioadei 
finale a dezvoltării 
organice a acestui 
mare complex cultu
ral cînd se ajunge la 
un maxim de stili
zare și rafinament.

Excepțională este 
celebra „Horă de la 
Frumușica", formată 
din 6 figurine umane, 
piesă rîvnită de cele 
mai mari muzee ale 
lumii. In același ștand 
idoli zoomorfi și un 
superb vas cu capac, 
ciocane de piatră, 
unelte de pescuit, un 
ciob cu grîu carboni
zat, pahare pictate, 
ștampile de tatuaj, 
vase cu picior, figuri 
antropomorfe, frag
mente din linguri de 
lut, dau coordonatele 
unei epoci de mare 
eflorescentă. Elegan
ta formelor, siguran
ța cu care sînt dese
nate motivele or
namentale și armonia, 
aproape desăvîrșită a 
culorilor, conturează 
dimensiunile unei ce
ramice de o finețe și 
un efect aproape 
unice, (unele vase 
fiind opere de artă 
cu nimic inferioare 
ceramicii pictate din 
vechea Mesonotamie).

Muzeul din Piatra 
Neamț oferă ast’el 
vizitatorilor una din 
cele mai bogate co
lecții ale uneia din
tre cele mai originale 
și importante monu
mente din dezvolta
rea străvechii-arte ce 
a înflorit pe terito
riul țării noastre,

TR. POTERAȘ

Traian Grozăvescu
cartea dv. de amlnttrj „La pupi- 
Irul operei'. Era prin 1920, la O- 
pera din Cluj...

— Exact... L-am găsit pe Groză
vescu In cor. Venea aici din Lu
gojul care a dat atltea latente mu
zicale. Vocea lui se remarca în 
ansamblu, străbătea ușor grupul 
tenorilor și plutea cu fermitate șl 
grafie. Îmi plăcea privirea lui alît 
de expresivă, promptitudinea cu 
care răspundea indicațiilor dirijo
rale. Am vorbii cu Pavel și Po
povic! Bayreuth. A trecut o mică 
probă cu „Celeste Aida'. A fost 
numit fără lntlrzlere In corpul so. 
liștllor. Primul rol — Pinkerton 
din „Madame Butterfly', Ciulea (a- 
cesta era numele său de alinii a 
avut un debut strălucitor.

— Permiteji-mi să vă citez o re
centă declarație a partenerei sale 
Lya Pop, despre acest eveniment. 
„...Parcă-1 aud și acum pe Ciulea, 
ctnttnd aria despărțirii... Vocea lui 
caldă, de o prospețime bărbăteas
că, era miraculos de dulce și me
lodioasă. Sunetele se revărsau ca 
un fluviu argintiu pe scenă și în 
sată. Am simllt alunei în acea sea
ră că Ciulea era predestinat să a- 
jungă un mare clntăref.

— După debut, plnă în anii ma
rii sale cariere vieneze, am fost 
alături de el. Am lucrat împreună 
tot timpul Cît am avut de lup
tat ca să interpreteze cu exactita
te scena cu Angelotli din „Tosca” 
sau ritmul cvartetului din Rigole, 
tio... Cu perseverentă, și-a însușit

pulul electronic putem „ve
dea" cu ochii noștri structura 
obiectelor. Multă vreme, oa
menii s-au gîndit că molecu
lele erau niște teorii, abstrac
ții fără fundament real: dar 
iată că, cu ajutorul microsco
pului electronic, ele pot fi azi 
văzute, fotografiate, exami
nate !

La început, microscoapele 
electronice măreau de 50 000 
pînă la 100 000 de ori. Astăzi, 
cu ajutorul unor ameliorări 
ale aparatului, s-a ajuns pînă 
la măriri de un milion de ori. 
Și trebuie ținut seama că op
tica electronică nu este încă 
atît de perfecționată ca optica 
luminii. Astfel, treptat se aduc 
îmbunătățiri acestei tehnici. In 
anul 1960, s-a reușit un alt pas 
important și anume aplicarea 
tehnicii microscopului electro
nic la observarea ființelor 
vii. Pînă atunci, acest lucru 
părea imposibil.

Cercetările cu ajutorul mi
croscopului electronic sînt în 
plină desfășurare: ele vor 
mai avea drept consecință, 
fără îndoială, alte însemnate 
progrese în numeroase ramuri 
de cercetare.

însă Imediat la Cluj un repertoriu 
uriaș : Cavaleria, Paiafe, Aida, 
Tosca, Carmen și multe altele.

— Prin ce s-a impus l
— Înainte de toate prin glasul 

lui cu totul exceptional.
— Voci ea a tui Grozăvescu, 

apar doar la jumătate de veac — 
va spune corepetitorul lui de 
atunci, maestrul Zeno Vancea. 
Excepțională mj se pare din acest 
punct de vedere descrierea pe care 
t-o făcea compozitorul Filaret Bar
bu... „ Cind se avînlă In ariile sale 
favorite, nu s-a mai gîndit nimeni 
la arta dificilă a belcanto-ului. 
Tehnica respirației, registrul, into
nația, frazarea, dar mai ales pu
terea dinamică a acutelor erau 
pentru marele auditor niște vorbe 
inutile... La Grozăvescu nu s-a pu
tut vorbi nici de îndeletniciri șl 
consecinje tehnice, vocale, ci de o 
singură arfă spontană, izvorllă din 
adlncul sunetului său de dntărej 
talentat, neegalată in predispoziție 
și farmec. El reprezenta o mare de 
sultele, a căror soartă zăcea în 
melodiile ce le clnta. Era doar 
bănățean I... Cintecul său era în
totdeauna o expresie dramatică, 
umbrita de un lirism dar ca aurul 
pămlnlului...'

— Glasul său avea Intr.adevăr 
un farmec, o elegantă, o gratie cu 
toiul unică. Era altfel colorat declt 
a lui Sullivan șl nu semăna cu 
glasul iui Picaver sau a lui Benia
mino Gigli. Țoale se disting prin 
noblețe și au Însușiri de nerepe
tat...

— In 1924, cotidianul Neuigkeits 
Weltblatt scria: „..organul său 
vocal dulce, mlădios este parcă a- 
nume creat pentru cantilenele lui 
Verdi'. Să nu mai amintim cuvin
tele cu care au pre)uil arta aces
tui veritabil „Carusso al Vlenei', 
Richard Strauss, Mascagni, Wein- 
garlner, Toscanini.

— Orice superlative nu pot sur
prinde darurile sale artistice, tena
citatea cu care-și perfecționa arta.

farmecul personalilâlil sale, dra
gostea sa pentru muzica româ
nească.

— Cunosc sub acest ultim aspect 
cîteva documente care atesta efor
turile cu toiul deosebite pe -are 
le-a tăcut pentru Înființarea unei 
opere timișorene. In anii marilor 
sale succese In capitalele muz.cale 
europene întocmea planuri, devi- 
zurl, consulta arhltecli, aduna fon
duri. îmi amintesc și o celebră de
clarație făcută „Rampei”... : „Ori 
cile propuneri de angajament aș 
avea in străinătate voi veni în fle
care an să clnt pe scena operelor 
din Cluj șl București'.

— A înconjurat Intr-adevăr cu 
enormă dragoste creația muzicală 
românească. Nu ullali a doua sn 
„premieră” a tost opera iul Bren- 
tan după „Luceafărul' lui Emi- 
nescu.

Chinuit de nostalgia pămlnlului 
nalal, Grozăvescu avea cea mai 
mare bucurie atunci clnd putea 
„colabora' pe scenă cu un român. 
O seară de „operă românească' la 
Viena era pentru el cea mai mare 
bucurie. îmi amintesc una din a- 
ceste celebre „seri”. Veneam de la 
Paris în drum spre Iară. La Viena 
l-am intîlnlt pe Grozăvescu. Era 
fericit că a doua zi va clnta Palate 
și Cavaleria alături de Jean Atha
nasiu, Viorica Ursuleac. într-o se
cundă i-a străfulgerat Un glnd. 
„Ce-ar fi ca dumneata să Iii diri
jorul acestui spectacol 1' ml-a 
spus. Am zîmbit. Era un lucru im
posibil. Era nevoie de angajament, 
de repetiții. Spectacolul iusese de 
altfel de mult anunfat. Captivat de 
idee, Grozăvescu a fugit ia teatru. 
Nimeni nu putea rezista prestigiu
lui său. Peste un sfert de ord eram 
înștlinjat la hotel că directorul 
VolkSoperel Încuviințase.

— Și repetițiile l
— N-a mal fost limp. Mă bucu

rasem doar că la Cluj soliștii do
taseră de multe ori cu mine. In

ansamblul cotai șl orchestral ti
veam încredere. Grozăvescu era 
fericii că putuse transforma spec
tacolul inlr-o manifestare vie a ta
lentului românesc. La spectacol or
chestra mă privea cu oarecare te
mere. Din pruden/ă directorul l-a 
invitat chiar pe dirijorul perma
nent în foaierul orchestrei. Totul a 
mers Insă splendid. întîlnirea în 
același spectacol a celor trei mari 
cîntăreti români era un eveniment 
chiar și pentru Viena. „România a 
învins așa cum a dorit' scria Vic
tor Eftimiu, care asistase la spec
tacol, Intr-un ziar bucureștean.

— Relulnd se pare o idee mai 
veche pe care o notase cronicarul 
de la „Neues Wiener Abendbtalt' 
după unui din primele spectaco’e 
ale lui Grozăvescu la Viena : „Da, 
românii aceștia I Oameni talenlall! 
purtători al viitorului...'

IOSIF SAVA

Dr. LEONID PETRESCU
Sondă românească la Tirgul de 

• la Hanovra

Kl

MERIDIAN ȘTIINȚIFIC
• Quasarli sini consldera/l a fi 

cele mai luminoase și uluitoare 0- 
blecle din Univers. Se crede, de 
asemenea, că ei sînt cei mai Înde
părtați, la cca 10 miliarde ani lu
mină. Dr. Halton Arp de la Obser
vatoarele Palomar și M. Wilson 
pun însă sub semnul îndoielii a- 
ceste afirmații. Ei au declarat că 
unii quasari nu sini sllua/i In re
giunile cele mai Îndepărtate ale 
Universului, ci se află relativ a- 
proape, din punct de vedere astro
nomic. Acești quasari constituie 
cel puțin cinci din sursele undelor 
radio asociate galaxiilor optice 
speciale.

• Revista americană „Chemical 
and Engineering” relateazj că fir
ma vest-germană „Volkswagen” a 
construit un tunel aerodinamic 
pentru Încercat automobile. Tune
lul este echipat cu dispozitive elec
tronice de comandă, centru de cal-

cul, Instalații de aer condiționat și 
banc de probă cu role.

• Glaciologil sovietici afirmS că 
In prezent pe insulele din Arctica 
are loc un proces de retragere a 
străvechiului acoperămint de ghea
tă care s-a format cu cel puțin 100 
mii de anj în urmă.

• Uzinele ,,Grundig” dm R.F.G. 
au pus în vînzare un detector cu 
raze Infraroșii pentru numărarea 
vehiculelor care trec pe o anumită 
stradă. Dimensiunile acestuia sint : 
40 x 25 x 13 cm.

• Întreprinderea de întreținere 
și reparații a centralelor din Buda
pesta a început să fabrice, duci 
invenția unul inginer mecanic din 
respectiva întreprindere, un amor
tizor de zgomot denumit Phor.o- 
stop”. Acest aparat reduce ia - >• 
ni iu zgomotul aburului caz., .cler.

I



TELEGRAME < Știri interviuri repo 
rtaje Știri interviuri

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Domnului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

repo 
S Știri ZILNIC

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Româ
nia, vă exprimăm salutul frățesc al comuniștilor italieni, urînd 
partidului dv. și întregului popor român noi succese în con
strucția economică și culturală și în triumful politicii de pace.

BIROUL SECRETARIATULUI 
COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ITALIAN

Cu ocazia zilei naționale a României, transmit Excelenței 
Voastre și membrilor guvernului dumneavoastră felicitările 
noastre cordiale și sincere urări.

îmi face plăcere să mă folosesc de acest prilej pentru a ex
prima cele mai bune urări pentru sănătatea dumneavoastră și 
pentru bunăstarea și prosperitatea poporului dumneavoastră.

ALI SABRI 
secretar general 

al Uniunii Socialiste Arabe — R.A.U.
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Cu prilejul celei de a XXII-a aniversări a glorioasei date de
23 August, Partidul Comunist din Chile transmite felicitările 
sale cordiale și cele mai bune urări de noi și mari succese în 
lupta poporului dv pentru construirea socialismului.

Cu salutări frățești, 
LUIS CORVALAN 
Secretar general 

al Partidului Comunist 
din Chile

Excelenței Sale

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Cu ocazia zilei naționale, primiți, vă rog, felicitările mele și 
cele mai bune urări pentru fericirea personală a Excelenței 
Voastre și prosperitatea poporului român.

ASGEIR ASGEIRSSON 
Președintele Islandei

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Primiți felicitările noastre fierbinți și frățești cu ocazia celei 
de-a XXII-a aniversări a eliberării României de sub jugul fas
cist și a instaurării României democrat-populare. care a des
chis calea construcției socialiste în țara dv.

Dorim poporului român și iubitului său partid comunist noi 
succese în desăvîrșirea construirii societății socialiste. în apăra
rea independentei popoarelor, în lupta dv. nobilă pentru pace 
în lume.

Trăiască prietenia dintre partidele și popoarele noastre.

SAMUIL MIKUNIS
Secretar general

al Partidului Comunist din Izrael

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Româ
nia, sînt bucuros să adresez Excelenței Voastre, în numele meu 
și în numele poporului Izraelului, sincerele noastre felicitări și 
cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală 
și pentru prosperitatea poporului român.

ZALMAN SHAZAR 
Președintele Izraelului

viuri reportaje @

rtaje 
inter 
Știri

interviuri reportaje & Știri

De la Ministerul 

învăță mi ntului
Pentru a stimula elevii care 

au dovedit o pregătire școlară 
foarte bună în cursul studiilor 
liceale și la examenul de ba
calaureat, Ministerul învăță- 
mîntului a stabilit:

Să fie înscriși în învățămîn- 
tul superior, fără concurs de 
admitere, absolvenții de liceu, 
promoția 1966, care au promo
vat examenul de bacalaureat

din sesiunea iunie 1966 cu me
dia generală 10 și care în anii 
de liceu au obținut, la obiec
tul de profil al facultății sau 
secției la care solicită înscrie
rea, cel puțin în doi ani, me
dii anuale de minimum 9.

Obiectul de profil pentru 
fiecare facultate și secție este 
arătat în tabelul care urmea
ză :

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Felicitări cordiale și cele mai bune urări cu ocazia celei de-a 
22-a aniversări a eliberării țării dumneavoastră de sub jugul 
nazist.

Vă dorim dumneavoastră și poporului prieten român succese 
tot mai mari în lupta pentru pace, socialism și pentru societatea 
comunistă.

EZEKIAS PAPAIOANNOU
Secretar general al Partidului Progresist 
al Oamenilor Muncii din Cipru (AKEL)

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat

Cu ocazia sărbătorii naționale a țării Dv., sînt fericit să 
adresez Excelenței Voastre, precum și. poporului român felici
tările mele vii și călduroase.

Poporul din Mali și eu personal ne bucurăm din toată inima 
de marile succese pe care poporul român nu încetează să le 
repurteze în construirea socialismului.

Adresăm urări fierbinți pentru sănătatea și fericirea Dv. 
personală, pentru prosperitatea poporului român și pentru 
consolidarea prieteniei dintre cele două popoare ale noastre.

Cu foarte înaltă consideratiune,
MODIBO KEITA 

Președintele Republicii Mali

TELEGRAME
Cu ocazia celei de-a XXII-a 

aniversări a eliberării Româ
niei, ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, a 
mai primit telegrame de feli
citare din partea următorilor 
miniștri de externe : Abdelaziz 
Bouteflika — Algeria, Nicanor 
Costa Mendez — Argentina, 
Juracy Magalhaes — Brazilia, 
Norodom Kantol — Cambod- 
gia, Per Haekkerup — Dane
marca, Adam Malik — Indo
nezia, Abba Eban — Izrael, 
Luis Vidal Zaglio — Uruguay.

(Agerpres)

Sectorul: Facultăți 
și secții:

Obiectul de profil studiat 
în liceu :

Tehnic Toate facultățile și 
secțiile, exclusiv ar
hitectura.

Disciplina la care se dă 
la concurs probă scrisă 
și orală.

Agricol Toate facultățile și 
secțiile.

Idem

Universitar Toate facultățile și 
secțiile.

Idem

Medical Toate facultățile șl 
secțiile.

Idem

Economic Toate facultățile și 
secțiile.

Idem (pentru secția de 
economia comerțului
exterior se ia în consi
derare matematica sau 
limba străină).

Pedagogic Toate facultățile, ex
clusiv cele de arte 
plastice, educație fi
zică și muzică.

Disciplina la care se dă 
la consurs probă scrisă 
și orală.

în cazul disciplinelor care nu se studiază în toți anii de liceu, 
se vor lua în considerare mediile anuale la obiectele aparținînd 
aceleiași ramuri de știință.

Nu se pot face înscrieri fără concurs la facultățile și secțiile 
pentru care se cer probe de aptitudini (arte, arhitectură, educa
ție fizică).

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Cu prilejul celei de-a XXII-a aniversări a eliberării Româ
niei, vă adresez dumneavoastră și valorosului popor român, în 
numele Frontului de Eliberare Națională, viile mele felicitări.

Poporul român, sub conducerea luminoasă a Partidului Co
munist Român, a combătut eroic fascismul hitlerist iar acum 
contribuie la res+abilirea păcii și libertății în lume și 
obține necontenit succese importante în construcția unei econo
mii socialiste, independente și prospere.

Partidul Frontului de Eliberare Națională, constatînd voința 
hotărîtă, a poporu'ui român de a. Iup,^r pentru riro.gres, pace și 
sugerarjHate,- speră că legăturile de și colaborare între
popoarele algerian și român se vor dezvolta tot’mai mult.

CIÎERIF BELKASSEM 
Coordonatorul Secretariatului Executiv 

al Frontului de Eliberare Națională 
din Algeria

Excelenței Sale
CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii naționale a României, adresăm Exce
lenței Voastre felicitările noastre cele mai călduroase, îm
preună cu urările noastre sincere pentru fericirea dv. personală 
și prosperitatea poporului dv.

HASSAN AL II-LEA 
Regele Marocului

ț ExeelenteifJ^țX yyț-.țs, ,
Președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale vă transmit cele mai bune 
urări pentru fericirea și prosperitatea poporului român.

IULIANA
Regina Olandei

ACTUALITATEA
Vineri la amiază, 

delegația parlamentară 
bulgară, condusa de 
prof. îng. G. I. Bran- 
kov, a avut o între
vedere la Ministerul 
învățămîntglui. Cu a- 
acest prilej, acad. Ște
fan Bălan, ministrul 
învățămîatului, a vor
bit deputaților bulgari

noastră, despre rela
țiile existente între 
Ministerul învățămi ri
tului și Comisiile per
manente ale Marii A- 
dunări Naționale, des
pre preocupările ac
tuale și de perspecti
vă ale ministerului.

dustriei Construcțiilor 
de Mașini.

Proiectul de decret 
a fost prezentat în 
fața comisiei de către 
ministrul industriei 
construcțiilor de ma
șini, Mihai Marinescu, 
care a dat explicațiile 
cerute de deputați.

în urma dezbaterilor 
care ay avut loc, pro
iectul de decret a fost 
avizat favorabil. Avi
zul comisiei a fost 
înaintat Consiliului da 
Stat.

Excelenței Sale

Domnului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Excelență,
Cu ocazia zilei naționale a Republicii Socialiste România, vă 

rog să primiți în numele meu, al Consiliului Național de Elibe
rare și al poporului ghanez, sincere felicitări și cele mai bune 
urări pentru succesul continuu și prosperitatea guvernului și 
poporului Republicii Socialiste România.

Fie ca următoarele aniversări să întărească pe mai departe 
legăturile care din fericire există între Ghana și România.

Rog acceptați, excelență, înalta mea consideratiune.

JOSEPH ANKRAH
Președintele 

Consiliului Național 
de Eliberare a! Ghaneî

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

In numele guvernului și poporului Pakistanului și în numele 
meu personal, adresez Excelenței Voastre, Guvernului și po
porului României călduroase felicitări.

Urez Excelenței Voastre sănătate și fericire și poporului 
României progres continuu și prosperitate.

MOHAMMAD AYUB KHAN 
Președintele Pakistanului

Excelenței Sale

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Cu ocazia zilei eliberării României îmi face multă plăcere să 
transmit Excelenței Voastre călduroase felicitări, sincere și 
bune urări de fericire personală și de prosperitate poporului 
Dumneavoastră.

Domnului Președinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii naționale a României, am plăcerea să 
exprim Excelenței Voastre, în numele poporului arab al Siriei 
și în numele meu personal, felicitările și urările mele sincere 
pentru fericirea dumneavoastră personală și prosperitatea 
poporului român.

Dr. NUREDDIN ATASSI 
Președintele 

Republicii Arabe Siria

Excelenței Sale

HIROHITO 
împăratul Japonie!

Domnului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Păstrînd cea mal frumoasă amintire despre recenta dumnea
voastră vizită în Danemarca, rog Excelența Voastră să pri- 
meassă felicitările și urările mele sincere cu prilejul sărbătorii 
naționale a României.

JENS OTTO KRAG 
Prlm-mlnîstru al Danemarcei

Excelenței Sale CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Româ
nia, adresez Excelenței Voastre urările mele cele mai bune 
pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperi
tatea poporului român.

GUSTAF ADOLF 
Regele Suediei

Recoltarea culturilor
Excelenței Sale

Domnului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Guvernul și poporul Ceylonului ml se asociază în a trimite 
guvernului Excelenței Voastre și poporului Republicii Socia
liste România felicitări și sincere urări de bine cu ocazia zilei 
naționale a Republicii Socialiste România.

DUDLEY SENANAYAKE 
Prim-ministrul Ceylonului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Cu ocazia zilei naționale a României, îmi face plăcere să 
transmit Excelenței Voastre, în numele membrilor Secretaria
tului general al Uniunii Socialiste Arabe, felicitările noastre 
cele mal sincere și cele mai bune urări.

Doresc să folosesc acest prilej pentfu a exprima convingerea 
noastră profundă că cooperarea sinceră dintre popoarele noas
tre va rămîne un exemplu excelent pentru relațiile dintre 
toate națiunile care luptă pentru pace.

ALI SABRI
secretar general

al Uniunii Socialiste Arabe — R.A.U.

rumbul, floarea-soarelui și sfe
cla de zahăr de pe circa 40 000 
hectare.

Acolo unde hibrizii dubii pre
coce au ajuns la maturitate și 
In regiunile București și Ga
lați s-a început recoltatul po
rumbului. iar la iloarea-soate- 
lui și stecla de zahăr lucrarea 
este mult avansată. In raioane
le Slobozia, Oltenița și Călă
rași porumbul d fost recoltat 
pe suprafețe pină la 1000 
hectare. iar floarea-soarelui 
de pe circa 50 la sută din 
suprafețele cultivate. Intru- 
cit pe o mare parte din a- 
ceste suprafețe urmează să se 
semene griul, țăranii coopera
tori desfășoară o intensă acti
vitate la tăiatul și transportul 
betelor de floarea-soarelui si 
tulpinelor de porumb pentru a 
da posibilitatea mecanizatori
lor să intre în brazdă ia arat.

Fiind vorba de o campanie 
agricolă ce solicită, intr-un timp 
scurt, mari forte mecanice și 
umane, organizațiile U.T.G. pot

în ziua de 26 august 
a avut loc o ședință a 
Comisiei economico- 
financiare a Marii 
Adunări Naționale, 
condusă de deputatul 
Aldea Militaru, vice
președinte al comisiei. 
A fost examinat pro
iectul de decret pen
tru modificarea unor 
dispoziții din Decretul 
nr. 7/1964 privind or
ganizarea și funcțio
narea Ministerului In

Muzeul de Istorie a 
partidului comunist șl 
a mișcării revoluționa
re și democratice din 
România roagă pe cel 
ce dețin documente, 
scrisori, fotografii, o- 
biecte despre activita
tea color ce în anii 
1940—1944 au fost de
ținuți In lagăre, să ia 
legătura cu conduce
rea muzeului în Șo
seaua Kisele/f nr. 3, 
raionul 30 Decembrie 
— București.

Delegația asociației 
de prietenia sovieto-

române, condusă de 
V. I. Konotop, a făcut 
joi și vineri o vizită 
în orașele Craiova și 
Sibiu.

La Craiova membrii 
delegației au fost pri
miți de Ion Predescu, 
președintele comitetu
lui executiv al sfatului 
popular regional Olte
nia, și au vizitat uzi
nele Electroputere Cra
iova și gospodăria a- 
gricolă de stat Segar- 
cea. Joi seara, preșe
dintele sfatului popu
lar regional a oferit o 
masă în cinstea oaspe
ților.

La Sibiu, delegația 
a vizitat Muzeul Bru- 
kenthal, Expoziția de 
arme și trofee și noile 
cartiere de locuințe.

Cu prilejul aniver
sării a 21 de ani de la 
proclamarea indepen
denței Republicii De
mocrate Vietnam, vi
neri s-a deschis în 
Capitală, sub auspi
ciile Institutului ro
mân pentru Telațiila 
culturale cu străinăta
tea, o expoziție de fo
tografii în care sînt 
prezentate aspecte im

presionante din lupta 
și munca poporului 
vietnamez pentru pe* 
construcția țării, pen
tru apărarea cuceriri
lor revoluționare îm
potriva agresiunii im
perialismului ameri
can.

Au luat cuvîntul cu 
acest prilej, Octav Li- 
vezeanti, vicepreșe
dinte a I.R.R.C.S., și 
Hoang Tu, ambasado
rul R. D. Vietnam la 
București.

La vernisaj au luat 
parte prof. univ. Tudor 
D. Ionescu, președin
tele Comitetului natio
nal de solidaritate cu 
lupta poporului viet
namez, prof. dr. do
cent Al. Bălăci, vice
președinte al Comite
tului de Stat pentru 
Cultură și Artă, func
ționari superiori din 
Ministerul Afacerilor 
Externe, oameni de 
artă și cultură, zia
riști.

Au fost prezențl 
membri ai Ambasadei 
R. D. Vietnam și alți 
membri al corpului 
diplomatic.

(Agerpres)

Au Început «xamtne/e de admitere la Institutul de arhitectura- București

considera lucrările ce se des
fășoară acum ca principale o- 
biective la a căror înfăptuire 
au datoria să mobilizeze tine
relul. Tăiatul de noapte al co
cenilor șl tulpinelor de floarea- 
soarelui, transportul recoltei 
din cimp Ia bazele de recepție 
sau la magazii, eliberatul tere
nurilor, iată numai citeva din 
muncile unde tineretul, sub în
drumarea organizațiilor U.T.G., 
poate să-și etaleze capacitatea 
sa de muncă, dragostea pentru 
unitățile agricole.

Ce dezbatem 

la „ziua inginerului” 
aplicabilitate în producție. 
Pentru un număr foarte mare 
de ingineri însă — în special 
pentru promoțiile de acum 5—6 
ani — ele reprezintă probleme 
absolut noi. Socotim că ar fi 
util să se organizeze pentru

astfel de discipline cursuri 
post universitare fără frecven
ță, care să dea posibilitatea 
tuturor inginerilor să-și însu
șească la nivel universitar 
noile discipline tehnice. Vedem 
rezolvarea acestei probleme în 
două variante: fie prin multi
plicarea lecțiilor respective, fie 
prin organizarea unui „curs 
post-universitar la televiziu
ne', A doua variantă ar nece
sita o comprimare a cunoștin
țelor dar eficienta cursurilor, 
avîndu-se în vedere că s-ar 
adresa unor oameni cu expe
riență practică, n-ar scădea cu 
nimic.

Vrem să ne mal oprim asu
pra unei singure probleme. 
Articolele apărute pină acum 
în cadrul dezbaterii au arătat 
că prezintă mare interes pentru 
toate ramurile economiei orga
nizarea cit mai judicioasă a pe
rioadei de stagiatură a ingine
rului. O metodologie unică nu 
există șl nici nu poate exista. 
Ar fi foarte util de aceea ca în 
revistele departamentale să se 
rezerve o rubrică permanentă

care să înfățișeze experiența 
practică a unor întreprinderi, 
punctele de vedere ale ingineri
lor stagiari, să mijlocească un 
schimb de opinii asupra celei 
mai bune căi și modalități pen
tru organizarea perioadei de 
stagiatură.

Cu perspectiva.» 

sfirșitului
această șl cu această Inteligen
tă vrea sa fie recunoscut me
diocrul gălăgios șl plata acelei 
valori a inteligentei o cere el.

Il vezi tratîndu-șl de la dis
tante abisale amicii, bătlndu-i 
protector cu mina pe umăr, pro- 
nuntind, de obicei în fata unei 
asistente, cele citeva fraze din 
prefața unei cărți pe care n-o 
va citi niciodată, converslnd cu 
dezinvoltură în două limbi 
străine. Să fim serioși. Nici lim
ba maternă n-o știe prea bine. 
Iți dai seama dup/t ce fi-a rostit 
primele trei fraze pe care, 
Înainte de a le rosti șl Ie bă

nuiește grele de sensuri șl greu 
de înțeles. Am uitat să spun, 
limba străină, de predilecție, 
este engleza, căci „n-o Înțele
ge tot românul'. Clnd vorbește 
franțuzește înghite terminațiile, 
pentru ca cel cu care discută 
să-și bală singur capul dacă a 
vrut să utilizeze viitorul sau 
condiționalul. Dacă nu izbutește 
Intr-un domeniu, caută altele în 
care să se poată infiltra și, u- 
neori, mal găsește. Nu-I un se
cret, mediocrul cu aspirații la 
mărire are șl prieteni. 11 găsești 
unde vrei. Numai acolo unde 
se asudă nu. Nu citește. Știe 
că oamenii citiți sînt modești. 
Or, după părerea Iui „modes- 
tia-1 a prostului'. De obicei a- 
leargă după ultimele păreri în 
artă, în tehnică, în apicuilură. 
Nu se știe cînd și cui poate fo
losi. Părerea lui stabilă, cons
tantă, are și asemenea păreri, 
este să parvină. Să nu vă 
mire. Uneori și reușește. Pen
tru acest salt însă se pregătește 
temeinic. Nu-1 vel auzi nicio
dată în ședințe criticînd un 
superior. De obicei se nă
pustește asupra celor slabi, ca 
să aibă certitudinea reușitei. 
Se păstrează demn clnd lingu
șește, iar clnd își îndoaie șira 
spinării o Zace numai în fata

Recepție oferită 
de ambasadorul 
R. P. Bulgaria 

la București
Ambasadorul R. P. Bulgaria 

Ia București, Gheorghi Bog
danov, a oferit vineri seara o 
recepție cu prilejul vizitei de
legației Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria, condusă de 
prof. ing. G. I. Brankov.

Au luat parte tovarășii Ște
fan Voitec, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președintele Marii 
Adunări Naționale, Mihai Ge
re, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al 
C.C. ai P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Petre 
Blajovici, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Du
mitru Popa, membru suple
ant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului orășenesc 
București al P.C.R., Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat, Mia Groza și Ște
fan S. Nicolau, vicepreședinți 
ai Marii Adunări Naționale, 
membri ai Consiliului de Stat 
și ai Consiliului de Miniștri, 
președinți ai unor comisii per
manente ale M.A.N., deputați 
ai M.A.N., conducători de in
stituții centrale, oameni de 
știință și cultură, ziariști.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

(Agerpres)
-----•-----

„Dacii“ înainte

de a ajunge

pe ecran
De citeva iile, Munții Retezat, 

pe Valea Rîului Mare, au loc 
„lupte' înverșunate. Cu un eroism 
inegalabil, trupele regelui Decebal 
Iși apără palmă cu palma pămîn- 
tu! patriei împotriva Invadatorilor 
romani. Însuși viteazul rege con
duce operațiunile militare de apă
rare, îmbărbătîndu-și oștenii prin 
pilda personală. Săbiile și sulițele 
se încrucișează fără odihnă, scutu
rile scapără scintei. Nechezatul 
cailor înspăimlntați și strigătele de 
luptă fac să vuiască văile și co
drul.

Ecourile bătăliei ajung pină de
parte Ia zidurile Sarmizegetusei de 
pe crestele Grădiștei. Se pare cil 
dacii, copleșiți numericește de pu
hoiul trupelor împăratului Domi- 
tianus, vor bate curînd în retrage
re spre fortificațiile din munți, nu 
insă fără să provoace, in defensi
vă, grele pierderi dușmanului.

Studioul de la Buftea a trimis 
la fata locului numeroase echipe 
de operatori, sub conducerea regi
zorului Sergiu Nlcolaescu, pentru 
a filma desfășurarea bătăliei. Sec
vențele filmate cu această ocazie 
vor fi expuse nu peste multă vre
me pe ecrane în filmul numit 
„Dacii'.

ROMULUS LAL

SÎMBÂTA 27 AUGUST 1968

18 : Pentru cei mici: Copil 
desenează. Ilustrate din... 
București; 19 : Telejurnalul; 
19,15: Rapsozi populari;
19.30 : „Mobila" (film) ; 19,45 :
Actualitatea cinematografică ; 
20 : Teleenciclopedia ; 21,05 : 
Cel de-al VI-lea Festival In
ternațional de cîntece de la 
Sopot (Polonia) ; 23,05 : Tele- 
sport; 23,15 : Telejurnalul;
23,25 : Buletinul meteorologic ;
23.30 : închiderea emisiunii.

cui trebuie șl de obicei fără 
martori. Pină prosperă. După 
aceea vai și amar de neferici
tul care se încumetă să aibă 
altă opinie decît a lui. Tot ce-i 
lese pe gură, în concepția lui 
are valoare de axiomă si sim
bol.

De cele mal multe ori gălă
giosului mediocru i se înfundă. 
Și cum nu este un persona/ 
multiplicat la infinit, ci o rari
tate se va apropia treptat de 
dispariție. Dar nici cînd 1 se 
înfundă nu face dintr-odată e- 
forturi de corectare și autode- 
pășire. Nu. Nu-i stilul iul. De
vine blazat, se supără ca vă
carul pe sat, scrie, eventual, 
poezii pesimiste, face pictură 
suprarealistă, nu pentru el, n ar 
face un asemenea efort, pentru 
putinii amici care i-au mal ră
mas. La ședințe stă în ultimul 
rînd și desenează. E absent. A 
fi absent clnd alții fac eforturi 
ca munca în domeniul respectiv 
să meargă mal bine e — după 
el — toi ceva superior. Dacă 
e încolfit și 1 se dă la o parte 
superba Inconsistentă, rămîne 
gol ca un balon și mimează su
ferința la iei de gingaș ca un 
prunc. Lovit cu capul de pra
gul de sus vrea să se redrese
ze. Se apucă de treabă, dacă 
se apucă. Dat timpul nemilos 
i-a luat-o înainte. Și dintr-un 
mediocru gălăgios nu rămîne 
din ei decît un sflrliac, îm
pins Implacabil de societatea 
pe care a vrut s-o înșele în 
categoria atlt de pufin invidia
tă a falimentarilor.
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23 August sărbătorit 
iu străinătate

Cuba
HAVANA 26 (Agerpres). — 

Cu prilejul Zilei de 23 August, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Havana, Va
sile Mușat, a oferit o recepție 
în saloanele ambasadei. Au 
participat Juan Marinello Vi- 
daurreta și Fabio Grobart, 
membri ai Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Cuban, Antonio Nunez Jime
nez, președintele Academiei de 
Științe a Cubei, Antonio Ca
rrillo Carreras, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
Benigno Regueira, adjunct al 
ministrului comerțului exte
rior, reprezentanți ai institu
țiilor de stat și ai organizații
lor obștești, ofițeri ai Armatei 
revoluționare cubane, oameni 
de cultură și artă, ziariști,

La închiderea sesiunii Comitetului
celor 18

Cuvintul reprezentantului

român
în ultima ședință a actualei 

sesiuni a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare, de la 
Geneva a luat cuvîntul amba
sadorul Vasile Dumitrescu, 
șeful delegației române. El a 
arătat că „din nou Comitetul 
este nevoit să transmită Adu
nării generale a O.N.U. pro
blemele ce i-au fost încredin
țate spre examinare, fără a fi 
în măsură să raporteze vreun 
progres". „Ar fi greu de rea
lizat pași înainte pe calea 
dezarmării, a spus vorbitorul 
— atîta timp cît unul din par
tenerii la negocieri întreprinde 
acțiuni care contravin secu
rității internaționale, primej
duind grav pacea lumii în
tregi". Referindu-se la agre
siunea Statelor Unite în Viet
nam. V. Dumitrescu a declarat 
că există o incompatibilitate 
flagrantă între continuarea și 
extinderea războiului din Viet
nam și așa-zisa dorință a Sta
telor Unite de a întreprinde 
pași pe calea dezarmării. Din 
aceste motive, delegația ro
mână a insistat întotdeauna că 
dacă se dorește realizarea 
unor progrese în domeniul 
dezarmării, este necesar să se 

R. P. BULGARIA. — Vedere a Termocentralei „Marița-Est II" în curs de construcție

precum și membri ai corpului 
diplomatic acreditat la Ha
vana.

Uruguay

MONTEVIDEO 26 (Ager
pres). — Dumitru Fara, amba
sadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socia
liste România în Republica 
Orientală a Uruguay-ului a 
oferit o recepție cu prilejul 
Zilei de 23 August. Au parti
cipat Alejandro Zorilla de 
San Martin, membru al Con
siliului național guvernamen
tal, Luis Vidai Zaglio, minis
trul afacerilor externe, dr. 
Velardo Serdeiras, președin
tele Curții supreme de justi
ție, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe 

pună capăt neîntîrziat acțiu
nilor agresive ale S.U.A. îm
potriva poporului vietnamez.

Reafirmînd poziția țării 
noastre în legătură cu proble
mele care au făcut obiectul 
discuțiilor Comitetului, vorbi
torul a amintit măsurile de 
natură să ducă la eliminarea 
pericolului unui război nucle
ar, măsuri cărora trebuie să 
li se acorde prioritate. „Scopul 
final al dezarmării — a decla
rat șeful delegației române — 
este asigurarea păcii și secu
rității internaționale pentru 
toate statele. întreaga evolu
ție a situației internaționale 
vine să demonstreze încă o 
dată că adevărata securitate a 
statelor nu poate fi bazată pe 
existența blocurilor și alian
țelor militare, pe împărțirea 
lumii în grupări opuse una al
teia ; securitatea internațio
nală nu poate rezulta decît 
din convergența relațiilor bi
laterale și multilaterale spre 
o cooperare pașnică între toa
te statele, întemeiată pe res
pectul strict al principiilor su
veranității, independenței na
ționale, deplinei egalități în 
drepturi și neamestecului în 
treburile interne". 

și din alte ministere, parla
mentari, reprezentanți ai vie
ții culturale, oameni de afa
ceri, ziariști. Au participat, de 
asemenea, șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați i n 
Uruguay.

Brazilia
RIO DE JANEIRO 26 (A- 

gerpres). — Cu prilejul Zilei 
de 23 August, trimisul ex
traordinar și ministru pleni
potențiar al Republicii Socia
liste România în Brazilia, 
Gheorghe Matei, a oferit o re
cepție în saloanele legației 
din Rio de Janeiro. Au parti
cipat Juraci Magalhaes, mi
nistrul afacerilor externe, re
prezentanți ai ministerelor 
justiției, de finanțe și al mun
cii, precum și funcționari su
periori din alte ministere și 
instituții de stat, oameni de 
artă și cultură, reprezentanți 
ai vieții economice, șefi ai u- 
nor misiuni diplomatice acre
ditați în Brazilia, ziariști.

Indonezia
DJAKARTA 26 (Agerpres). 

— Cu prilejul Zilei de 23 Au
gust, A. Goicea, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Repu
blicii Socialiste România în In
donezia, a oferit o recepție. 
Au luat parte Adam Malik, 
membru al Prezidiului guver
nului și ministru al afacerilor 
externe al Indoneziei, Ach- 
mad Sjaichu, președintele 
Parlamentului, miniștri, func
ționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe și din 
alte ministere, oameni de cul
tură și artă, ziariști.

Irak
BAGDAD 26 (Agerpres). — 

Cu ocazia zilei naționale a 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Neacșu, însărcinatul 
cu afaceri al Ambasadei Re
publicii Socialiste România la 
Bagdad, a oferit o recepție la 
care au participat: ministrul 
afacerilor externe al Irakului, 
Adnan al Pachachi, ministrul 
pentru reforma agrară al 
Dajani, alte personalități ira
kiene, de afaceri, ziariști, șefi 
și membri ai misiunilor diplo
matice acreditați la Bagdad.

în seara zilei de 23 August, 
televiziunea irakiană a pre
zentat filmul românesc „Nunta 
țărănească".

Acțiuni ale 
studenților 
argentinieni
In diferite centre universita

re din Argentina au continuat 
joi demonstrațiile și grevele 
studențești în semn de pro
test împotriva decretelor gu
vernului președintelui Juan 
Carlos Ongania, prin care a 
fost suspendată autonomia u- 
niversitară și a fost dizolvată 
Federația studenților argenti
nieni, In orașul Rosario, stu
denții au manifestat pe străzi 
scandînd lozinci antiguverna
mentale, iar studenții din ora
șul Bahia Blanca au declarat 
o grevă de 48 de ore. La Cor
doba, 72 de studenți au decla
rat o grevă a foamei. La gre
va declarată de studenții de Ia 
Universitatea din Buenos Ai
res au participat 60 la sută din 
studenți. Patru din cele zece 
colegii ale Universității din ca
pitala argentiniană au fost 
complet închise.

Pe de altă parte, după cum 
transmite agenția Associated 
Press, generalul Ongania a 
fost silit să accepte sporirea 
salariilor funcționarilor de
stat din cauza creșterii costu
lui vieții în țară.

PE STRĂZILE DIN SIDNEY

Evoluția satelitului 
„Lunar Orbiter“

Satelitul american „Lunar 
Orbiter" și-a schimbat din 
nou traiectoria la comanda 
stațiilor de pe Pămînt, în- 
scriindu-se pe o orbită în ju
rul Lunii, avînd periluna de 
40 kilometri, iar apoluna de 
1 812 kilometri. Această mane
vră va permite, potrivit spe
cialiștilor N.A.S.A., ameliora
rea considerabilă a calității 
clișeelor realizate de aparatele 
de fotografiat cu mare putere 
de separare. Joi, „Lunar Or
biter" a transmis primele fo
tografii luate din spațiul 
cosmic ale suprafeței Pămân
tului. Aceste fotografii au fost 
primite la Centrul de recepție 
de la Robledo de Chavela, în 
apropiere de Madrid (Spania). 
Potrivit unui purtător de 
cuvînt al N.A.S.A., recepția 
fotografiilor a fost' „excelentă".

Același document — un text 
în engleză și altul în franceză 
— a fost publicat simultan la 
Frankfurt pe Main și la Pa
ris. Cuprinzind 44 de pagini și 
peste 20 000 de cuvinte, apro
ximativ 90 de capitole, el con
stituie raportul suplcanților 
grupului celor 10 însărcinați să 
studieze o reformă a sistemu
lui monetar internațional. El 
a fost, de fapt, adoptat în 
cursul reuniunii care a avut 
loc la sfîrșitul lunii iulie, dar 
apariția sa cu întîrziere de
monstrează că s-au făcut to
tuși unele eforturi de ultimă 
oră menite să lichideze aspe
ritățile existente în relațiile 
financiare între principalele 
puteri occidentale.

Textul documentului publi
cat la 24 august dovedește că 
diferendele persistă cu aceeași 
amploare. „EI consacră — 
scrie FRANCE PRESSE — di
vergențele care există între 
Franța și cei 9 parteneri: 
Statele Unite, Marea Britanie, 
Germania occidentală. Belgia, 
Olanda, Italia, Canada, Suedia 
și Japonia în ce privește nece
sitatea de a pregăti de pe acum 
un dispozitiv de intervenție în 
cazul în care s-ar face simți
tă pe plan mondial o penurie 
a lichidităților monetare".

AUSTRALIA. Aspect de la o recentă demonstrație a tine
retului și studenților din Sidney. Manifestanții poartă 
pancarde pe care scrie: „Puneți capăt războiului murdar 
în Vietnam „Eu nu vreau să particip la războiul din 

Vietnam!“ și altele

Congresul de studii

balcanice

R. P. Polonă:
Festivalul

internațional
Vineri dimineața, in sala 

„Bulgaria" din Sofia, a avut 
loc deschiderea oficială a 
primului Congres internațio
nal de studii balcanice și sud- 
est europene, organizat de
Asociația internațională de
studii sud-est europene cu
concursul U.N.E.S.C.O.

La congres participă circa 
1 300 de delegați din 24 de 
țări. Din Republica Socialistă 
România participă o delegație 
de oameni de știință condusă 
de acad. Constantin Daicovi- 
ciu.

In cadrul ședințelor plenare,

Experții în problemele fi
nanciare notează că Franța ră- 
mîne opusă unei asemenea 
măsuri ca și procedurii pro- 
priu-zise. Paragrafele 45—50 
din document se referă direct 
la controversele existente în 
grupul celor 10. Totodată, 
Franța nu a participat la dis
cutarea și redactarea paragra
felor 51—89 referitoare la e- 
lementele care trebuie luate în 
considerare pentru pregătirea 
unui „dispozitiv de interven
ție".

Fondul divergențelor se re
duce la oportunitatea sau inu
tilitatea creării în momentul 
de față a așa-numitului „dis
pozitiv de intervenție". Dacă 
paragraful 45 al documentului 
exprimă punctul de vedere a 
9 din cei zece membri, și anu
me că „ar fi prudent de a se 
constitui în momentul de fa
ță un dispozitiv de intervenție 
pentru ca o eventuală penu
rie monetară să nu perturbeze 
economia mondială...", para
graful 46 rezumă astfel obiec
țiile franceze : grupul celor 10 
nu este în măsură să gireze în 
deplină securitate un sistem 
de creare deliberată a unor 
rezerve. In momentul în care 
un asemenea mecanism ar pu
tea fi pus în practică, tentația 

urmează să fie prezentate 
patru rapoarte: „Popoarele 
sud-est-europene și rolul lor 
în istorie", „Dezvoltarea lite
raturii în sud-estul Europei și 
relațiile cu alte literaturi din 
secolul XVIII pînă în zilele 
noastre", „Comunitatea și di
versitatea artei țărilor balca
nice de la începutul secolului 
XVI pînă în secolul XVIII", 
„Problemele fundamentale ale 
lingvisticii balcanice". Delega
ția română va prezenta la 
congres șapte corapoarte și 58 
de comunicări științifice. 

va fi irezistibilă de a-1 acțio
na prematur. In sfîrșit, aceas
ta ar împiedica țările cu mo
nedă de rezervă de ă face un 
efort pentru a pune capăt de
ficitului persistent al balanței 
lor de plăți.

La Paris publicarea raportu
lui a fost însoțită de un comu
nicat al guvernului francez, 
care reafirmă poziția în 
7 puncte a Franței.

Publicarea raportului nu 
consacră însă numai cunoscu
tele divergențe între Franța și 
cei nouă. Este vorba mai curînd 
de o răbufnire a divergențelor 
franco-americane. Se pare că 
nu toate țările participante la 
Comitetul celor zece urmează 
docil politica preconizată de 
Statele Unite. Observatorii de 
la Paris sînt de părere că pe 
plan practic „cei nouă", res
pectiv țările membre minus 
Franța, n-au reușit să se pu
nă de acord între ele, asupra 
modalităților dispozitivului de 
intervenție. Se afirmă că în 
problema controlului dispozi- 
vului și a legăturilor unei 
noi unități de rezervă cu au
rul, divergențele sînt marcan-, 
te între Statele Unite și Ma
rea Britanie pe de o parte, și 
țările vest-europene pe de al
ta. Deci, conchide un comen
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întreprinderile românești de I 
imerț exterior, „Industrial 8 

■ I 
groexport" expun pe o supra- - 
față de pestb 1160 rflp p&scfuse I 
din diferite ramuri ale econo- I

I

La cel de al XlII-lea Tîrg 
internațional de la Damasc, 
manifestare economico-comer- 
cială tradițională deschisă în 
prezența președintelui Repu
blicii Arabe Siriene, Nou- 
reddin Atassi, a altor persoa
ne oficiale siriene, precum și a 
reprezentanților corpului di
plomatic acreditat la Damasc, 
participă firme comerciale din 
21 de țări.

comerț exterior, 
export", „Mașinexport", „Teh- 
noimport", „Chlmimport", „Ex- 
port-lemn', „Prodexport*, „A

miei naționale.
Instalația de foraj T-50 pen

tru adîncimi de 1200 m, ex
pusă de întreprinderea „In- ■ 
dustrial-export", este cel mal |
mare exponat. Expoziția ge
nerală de mărfuri românești 
cuprinde, de asemenea, tipuri 
de tractoare universale, ma- 
șini-unelte, compresoare, pro
duse chimice și petrochimice, 
produse ale industriei 
și alimentare etc.

ușoare

•-

al cântecului
Joi seara, pe scena Teatrului 

de vară din orașul Sopot 
(R. P. Polonă), a început con
cursul tradiționalului festival 
internațional al cintecului. 
Participă 28 de interpreți de 
muzică ușoară din 25 de țări.

Juriul festivalului este al
cătuit din 29 de persoane re- 
prezentînd 23 de țări. Din ju
riu face parte și compozitorul 
român Vasile Veselovski. 

tariu din Paris al Agenției 
FRANCE PRESSE: „Din a- 
cest punct de vedere, acestea 
din urmă sînt oarecum mai 
aproape de Franța decît de 
Statele Unite...".

Publicarea documentului co
respunde în cea mai mare mă
sură intereselor americane. în 
fond Statele Unite sînt cele 
mai mult interesate în crea
rea unui „dispozitiv de inter
venție" care ar putea suplini 
persistența deficitului monetar 
american. Aci, bineînțeles, re
zidă o încercare americană de 
a acoperi nevoile și deficitul 
rezultat de pc urma cheltuie
lilor provocate de războiul din 
Vietnam. Dar avem de-a face 
cu un adevărat cerc vicios, în- 
trucît Franța și alte țări sînt 
conștiente că cronicizarea de
ficitului american face ca ori
ce discuție asupra unul sis
tem de lichidități suplimenta
re să fie foarte dificil.

Raportul nu reprezintă 
punctul terminus al discuțiilor. 
Mai curînd, el deschide o dez
batere care va avea ca mo
ment apropiat reuniunea anu
ală a Fondului Monetar Inter
național, Ia sfîrșitul lunii sep
tembrie.

P. NICOARĂ

PE
SCURT

DELEGAȚIA ARLUS, condusă d® 
acad. Vasile Mîrza, membru al 
C.C. al P.C.R., care se află într-o 
vizită în. Uniunea Sovietică a fost 
primită la 26 august de A. Z. Za- 
karin președintele, Sovietului Su
prem al R.S.S. Kazahe. Oaspeții 
români au luat cunoștință de dez
voltarea economiei și culturii, de 
activitatea Sovietului Suprem al 
acestei republici unionale.

LA MOSCOVA s-a încheiat 
Congresul internațional al mate
maticienilor la care au luat paria 
peste 5 000 de delegați din 58 de 
țări. Din tara noastră a participat 
o delegație din care au făcut parte 
acad. Gh. Vrînceanu, acad. 

•U. Maisil și alții.
La ședința de închidere a con

gresului, George de Rames, preșe
dintele Uniunii internaționale da 
matematică, a subliniat printre al
tele că în ultimii ani s-au făcut 
descoperiri importante în toate do
meniile matematicii. Rezultate deo
sebit de prețioase s-au obținut în 
special în domeniul algebrei, topo
logiei și analiticii. El a arătat, de 
asemenea, că uriașul interes care 
se manifestă în întreaga lume față 
de această disciplină se explică 
prin faptul că gîndirea matemati
că pătrunde tot mai profund nu 
numai în fizică, dar și în chimie, 
biologie, geologie și științe sociale.

S-a hotărît ca următorul congres 
să aibă loc în 1970 în Franța.

FRANKLIN D. ROOSEVELT Jr.t 
fiul fostului președinte al S.U.A,, 
a anunțat că se retrage din cursa 
pentru desemnarea candidatului 
Partidului denumi at Ia alegerile gu
vernatorului statului New York. El 
a declarat, Intr-o conferință de 
presă, că nu va participa la con
venția Partidului, convocată in 
acest scop în zilele de 7 și 8 sep
tembrie, pe care a calificat-o drept 
o „mascaradă*. Potrivit relatărilor 
agenției Associated Press, Roose
velt a fost decepționat de lipsa de 
sprijin în favoarea candidaturii 
sale din partea fruntașilor Partidu
lui democrat din statul New York, 
care par să prefere candidatura 
lui Frank D. O'Connor.
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ANSAMBLUL folcloric de ama
tori „Argeșul" din Pitești a pre
zentat în zilele de 24—26 august 
spectacole în orașul Shkodra. Pe 
scena teatrului „Migjeni" din acest 
oraș, artiștii români au interpretat 
cîntece și dansuri românești și al
baneze fiind îndelung aplaudați 
de publicul spectator.

...Iți place de la prima vedere. Ademenitoare ca un mi
raj, Adriatica e fermecătoare prin nesfîrșitul său albastru 
intens, într-o dulce și îmbietoare unduire, prin frumusețile 
unice ale sutelor de insule ce-i strunesc valurile, prin măre
ția muntelui Dalmatin, aspru și colțos care-i străjuiește de 
la un capăt la altul malurile cale de mai bine de 2 000 de km.

— îți place, te cucerește și mai întotdeauna îți dorești s-o 
revezi...

Remarca aparține unei stu
dente austriece venită să-și 
petreacă vacanța la tabăra in
ternațională studențească de 
la Rovinaj. „Este a doua va
canță pe care o petrec aici, și 
cu siguranță nu și ultima..."

Sînt vreo zece — cincispre
zece tineri, firi romantice, a- 
iunați pe platoul unei stînci 
ie răsăritul lunei, de mirajul 
locturn al mării. De undeva 
lin depărtare se aud melodii 
aostalgice, acompaniate de 
’hitare. Priveliștea e îneîntă- 
oare. Sub strălucirea lunei, 
/aiurite au tălăzuiri de argint, 
lin loc în loc strălucesc licu
ricii farurilor de pe insule, iar 
n depărtare sclipesc luminiie 
zapoarelor de cursă lungă. Fi- 
•esc, discuțiile, colocvii de 
nspirație spontană, au ace- 
ași subiect : frumusețile țării 
-azde, ale Adriaticii. Ascuți 
n graiurile multor popoare 
>pinii admirative despre lim- 
lezimea de cristal a mării, 
les pre vegetația luxuriantă a 
nsulelor. desnre priveliștile 
mice intîlnite la fiecare pas 
le pe magistrala de asfalt tă

iată și zidită de îndrăzneții 
constructori iugoslavi printre 
stînci chiar pe malul mării, 
sau despre numeroasele mo
numente istorice și de artă 
intîlnite de-a lungul Adriati-

turi mar! și mici, stațiuni bal
neare și sate pescărești. Nave
le, fie ele uriașe cargouri sau 
șalupe pescărești, se poate 
spune că acostează direct 
în centrul orașelor și al 
micilor așezări. La Koper, 
Ia Portoroz, Rovinj sau 
Pola, zidurile seculare ale ca
selor încep de Ia un metru de 
mare și sfîrșesc uneori în 
virful dealurilor printre stînci. 
In zilele cînd marea e agi
tată, locuitorii închid mi
cile obloane de lemn ale fe
restrelor ca stropii valurilor

domnește tinerețea, înso
țită de inseparabilele ei atri
bute — entuziasmul, veselia, 
neastâmpărul, visarea înari
pată.

Am petrecut cîteva zile In 
această tabără așezată într-un 
vechi parc Ia marginea Rovin- 
jului. Deosebit de ospitalieră, 
tabăra oferă tot ce are mai 
bun tuturor celor aproape 
zece mii de studenți din nu
meroase țări care-și petrec 
aici vacanța în fiecare an. 
Zeci de vile micuțe (majori
tatea au cite 4—8 locuri fie

Vacantă la Adriatica
cei. Cineva amintește despre 
vestitul palat al Iui Dioclețian 
din Split, despre ruinele uria
șului amfiteatru roman de la 
Pola, despre Dubrovnic — 
perla cea mai de preț a Adria
ticii. cetate care in secolele 
10—12 rivaliza prin frumuse
țe, dezvoltare și comerț cu ce
lebra Veneție, despre centrul 
vechii Raguse, piața pardosită 
cu lespezi de marmură și stră
juită de vechi palate cu ogive 
și balcoane, cu creneluri și 
turnuri patinate de secole. 
Dar pitorescul aparte al lito
ralului dalmatin îl formează 
nenumăratele așezări: por

ce se sparg de mal să nu pă
trundă in casă. Pitorești stră
duțe înguste de un metru — 
doi lățime suind pe trepte în- 
tortochiate și străjuite de case 
vechi din piatră le poți intîlni 
în fiecare localitate de pe 
coastă.

Nu lipsește din aceste dialo
guri exuberante nici frumuse
țea zilelor petrecute în tabără. 
Intr-adevăr, zilele vacanței 
petrecute aici au un farmec 
aparte. Dacă ar exista po
sibilitatea să privești deo
dată toate stațiunile Adria
ticii. Rovinj, s-ar detașa 
pregnant dintre ele. Aici

care), cochete, în culori pas
telate, cu pereți întregi de sti
clă și mobilier modern din a- 
luminiu, așezate printre pini 
și chiparoși seculari, un res- 
taurant-cantină cu autoservi
re, nou, modern, un restau- 
rant-bar cu terase răcoroase, 
cu orchestră, terenuri de 
sport, ambarcațiuni stau la 
dispoziția oaspeților. In tabără 
nu există organizatori ai va
canței. Există însă un con
semn : timpul petrecut în ta
bără este afectat în exclusivi
tate odihnei, distracției. Pe 
acest temei se acceptă orice 
inițiativă interesantă, plăcută.

ITINERAR IUGOSLAV
Și acestea nu lipsesc. De obi
cei, ziua de tabără începe, 
pentru amatori, cu gimnasti
ca de înviorare. Primele ore 
ale dimineții sînt rezervate în 
exclusivitate plajei. Fiecare e 
grăbit să-și acopere trupul cu 
strălucitoarea și invidiata pla
toșă de bronz. E drept, unii 
sînt chiar prea grăbiți și după 
o zi întreagă de naivă șede
re sub razele dogoritoare con
sumă, pentru uz extern, sute 
de grame de alcool întru stin
gerea flăcărilor ce țîșnesc ne
contenit din trup.

După amiezile sînt rezerva
te excursiilor, concursurilor 
de înot sau canotaj, întreceri
lor și disputelor fotbalistice, 
voleibalistice sau altor spor
turi și, bineînțeles somnului. 
Seara : dans, spectacole artis ■ 
tice, carnavaluri, discuții, 
plimbări pe țărmul mării.

...E miezul nopții. Luna s-a 
înălțat de mult deasupra mă
rii. Cîntecele au încetat. Doar 
șoapta lină a valurilor în ne
contenita lor unduire se în- 
gînă cu cea a pădurii. Tabăra 
se odihnește.

AL. PINTEA Noua magistrală de pe coasta Mării Adriatice

PREȘEDINTELE Charles de 
Gaulle, șka continuat vineri vizita 
oficială în Somalia Franceză. După 
ce a vizitat unele cartiere ale ora
șului Djibouti, el a rostit un dis
curs abordînd probleme actuale 
interne ale Somaliei Franceze. Co
respondentul agenției Franc® 
Presse anunță că în cîteva sec
toare ale orașului Djibouti au avut 
loc manifestații în cadrul cărora 
participant au cerut independența 
totală a teritoriului somalez.
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POTRIVIT relatărilor ziarului 
„Nepszava”, populația R. P. Un
gare se cifrează în prezent ia 
10 183 000 locuitori.

DUPĂ cum transmite agenția 
Taniug, cunoscutul producător ita
lian de filme din Italia, Giuseppe 
de Santis a sosit la Sarajevo, unde 
va avea convorbiri cu cineaștii 
iugoslavi de la studioul „Bosna 
film" în vederea realizării unor 
producții cinematografice. Printre 
altele, el va participa la realizarea 
filmului de lung metraj „Atenta
tul de la Sarajevo".

STAREA sănătății pacientei Es
peranza Vasouez — care a trăit ?- 
proximativ 10 zile cu Autorul -.r-: 
inimi artificiale — cor.rinuă sâ se 
amelioreze. Un repr-' 
spitalului din Hoi;= r- ur.dr. a 
fost efectuată r-’an-
tare, apoi cea de hi turca a m- 
mii artificiale, si-a :at pie
rea că pacienta ar pu'ei ± 
sească sr.itîîcl peste o -ap-- r nâ.
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