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Primirea de către tovarășul 
Micolae CeausescuJ

a ministrului economiei 
Republicii Federale a Germaniei

****
♦*
♦**

Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a primit marți la a- miază pe Kurt Schmiicker, ministrul economiei Republicii Federale a Germaniei.Au participat Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, Andrei Păcuraru, șef de secție la C.C. al P.C.R., și George Macovescu, adjunct al ministrului afacerilor externe.Ministrul economiei R.F.G. a fost Însoțit de Erich Strătllng,

șeful Reprezentanței comerciale a Republicii Federale a Germaniei la București.Cu acest prilej a avut loc o convorbire, în cadrul căreia au fost relevate dorința comună și posibilitățile de a dezvolta relații de colaborare în domeniul economiei și alte domenii între Republica Socialistă România și Republica Federală a Germaniei.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.(Agerpres)
Kurt Schmiicker primit 

de președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer

NOU

MICRO
RAION

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit marți la a- miază pe ministrul economiei al Republicii Federale a Germaniei, Kurt Schmucker.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au participat Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, George Macovescu,

adjunct al ministrului afacerilor externe, și Mircea Năstase, șeful Reprezentanței comerciale române în Republica Federală a Germaniei.Au fost de față Erich Străt- ling, șeful Reprezentanței comerciale a Republicii Federale a Germaniei la București, experți și consilieri.
(Agerpres)
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Arhitecțil ploieșteni 
au definitivat șl pre
dat sfatului popular 
regional proiectul de 
ansamblu al primului 
microraion din zona 
de vest a orașului, 
unde în final, pe cele 
circa 200 de hectare, 
se vor înălța 18 000 
de apartamente șl al
te numeroase con
strucții social-cultu- 
rale. Aceasta înseam
nă că aproape 55 000 
de ploieșteni se vor 
muta aici pînă în 
1975, Blocurile noului 
microraion — în pri
ma etapă 77 cu aproa
pe 6 000 de aparta
mente — a căror con
strucție va începe •- 
nul viitor, vor avea 
înălțimea de 4—10 
etaje și vor fi înca
drate armonios de 
parcuri.

INGINERI
PE PLATOUL
TITANILOR

De ctteva tilt s-au redeschis cursurile liceelor serale. In io- 
togralle t prima ord de curs la Liaeul nr. 32 din Capitală.

Foto: O. PLECAU

de Iile Tânâsache

15 SEPTEMBRIE
Un raid prin Capitală ne-a 

convins că avanpremiera lui 
15 septembrie se desfășoară 

-din plin.
Liceul nr. 32. Chiar de la 

intrare te întîmpină ordinea și curățenia, florile prezente 
în holuri și în clase. Intr-o 
încăpere, bine depozitate, se 
află de acum și manualele 
pentru noul an școlar, acest 
minunat dar pe care partidul și statul nostru îl oferă în 
ultimii ani tuturor școlarilor. 
Dimineața în liceu este încă 
liniște, dar după-amiaza sălile 
de cursuri și coridoarele se 
animă ; elevii de la seral și-au 
început activitatea de 
septembrie.

Pe bulevardul 1 Mai, 
drum de Liceul nr. 32 o 
rie : unitatea nr. 14. Vitrinele 
mari te anunță că a început 
sezonul școlar. O vitrină eta
lează întreaga gamă de rechi
zite și trebuie spus că dispune 
de un sortiment foarte bogat 
— cu cîteva tabele întocmite 
de profesori grijulii care-i 
avizează pe elevii de la cla
sele I—VIII ce rechizite le vor 
fi necesare în noul an școlar.

O altă vitrină expune 
cărțile literare care vor con
stitui lectura suplimentară a 
elevilor în cursul anului șco
lar.— Am pregătit sezonul școlar de la 15 iulie — ne spune 
tovarășul Petre Marinescu, responsabilul unității. Pînă acum și-au cumpărat rechizite

«ute de elevi. Vecinătatea liceului ne obligă să fim bine aprovizionați, să cunoaștem amănunțit tot sortimentul de care are nevoie un elev. Un singur articol ne lipsește — alfabetarul. Tipul existent pînă acum a fost retras, cel nou n-a apărut.Aceeași grijă pentru cum-

părătorii-elevi am observat-o 
și in alte librării. La Librăria 
nr. 74 de pe B-dul Dacia, trei 
vinzători amabili satisfac 
operativ cererile de rechizite. 
Caietele de dictando și mate-

MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a V-a)
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O nouă anchetă la rubrica noastră „Să discutăm despre tinerețe, edu
cație, răspunderi", pe marginea căreia cititorii sînt solicitați să-și spună 
părerea asupra ușurinței cu care unele familii tinere ajung In fața 

tribunalului
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Constructorii de vagoane din uzina noastră au primit sarcina de a executa în acest an vagoane de 60 de tone, descoperite și cu pereți metalici, pe patru osii. Pentru prima dată la Tr. Severin se producea acest sortiment.Deoarece din punct de vedere al proiectării propriu zise nu am avut probleme — acest tip de vagoane intrînd în nomenclatorul produselor de bază ale „surorii" mai mari, Uzina de vagoane din Arad — toate eforturile noastre au fost concentrate în direcția elaborării tehnologiei, a proiectelor de scule, dispozitive și verificatoare, execuția primului vagon și trecerea la producția de serie.După cum este cunoscut, condițiile pe care le oferă uzina noastră ca tehnicitate șl spațiu, diferă mult de cele de la U.V.A. Condițiile de calitate impuse de beneficiar trebuiau respectate însă cu sfințenie. De aceea, pregătirile au început încă din trimestrul IV al anului trecut. Pentru elabo-
I

IAȘI — Piața Unirii
Foto: S. VIOREL

desen de Irații ȚAPU„JUDECĂTORUL-

de inq. Vaiile Bacalu
șeful producției sectorului III — vagoane Uzinele mecanice 

Tr. Severinrarea tehnologiei, un grup de tehnologi a urmărit timp de mai multe săptămîni construcția acestui tip de vagon pe fluxul de fabricație al uzinei din Arad.A urmat o altă etapă : din
pereților, asistînd șl la fazele din recepție, unde au luat cunoștință de condițiile impuse de beneficiar.După întoarcerea lor, au fost organizate consfătuiri, în care toți oamenii care cunoș-

CERHJELE ASIMILĂRII
inițiativa uzinei noastre la U.V.A. s-au deplasat peste 30 de muncitori, șefi de echipe, maiștri și tehnicieni C.T.C., care au lucrat efectiv aproape două luni, pe flux, la fiecare subansamblu în parte, fiind pregătiți în mod special la operațiile de redresare-în- dreptare a ușilor, șasiurilor,

teau de-acum noul produs au vorbit celorlalți despre particularitățile construcției, acor- dînd o deosebită atenție problemelor de calitate. Documentația tehnică, care a fost predată la secții, a fost prelucrată amănunțit pînă la ultimul muncitor. Timp de 6—7 săptămîni întreaga activitate a

organlzației de partid din sectorul de vagoane, a organizației U.T.C. și a sindicatului a fost concentrată spre crearea opiniei de masă favorabilă obținerii calității corespunzătoare a fiecărei piese sau suban- samblu. Și oamenii au pornit la treabă cu multă ambiție, dornici să dovedească priceperea și capacitatea lor la executarea unui produs atît de complex. După adunările de prezentare a noului vagon, din partea muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor au venit o seamă de propuneri care au fost însușite de conducerea sectorului și a uzinei. De pildă, oamenii au sesizat că volumul de sudură crește mult în comparație cu cel de la vagoanele cu două osii. Pentru îmbunătățirea condițiilor de sudare și pentru asigurarea calității sudurii, ei au propus
(Continuare in pag. a ll-a)
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Din promoția de ingineri 
a anului 1966, un număr 
de 30 au venit la Com

binatul siderurgic gălățean. 
I-au intîmpinat vara fierbin
te a acestui platou al titanilor, 
cele șapte sute de hectare de 
șantiere în lucru, cupolele încă ruginii ale cowperelor, halele 
albastre, cumulul tonic de 
energii concentrate pe această 
muchie de deal care va avea 
cei mai puternici umeri de 
oțel din țară.

Facultățile și-au trimis aici 
proaspeții ambasadori. Specia
litățile ? Spicuim din fișele 
de încadrare : inginer de con
strucții civile și industriale, 
inginer electrotehnic, electro
mecanic, hidrotehnic... Mo
mentul primire, cazare, s-a 
consumat. Trecem peste el 
pentru că cei treizeci s-au și obișnuit cu orașul, cu garso
nierele din Țiglina.

Să poposim mai pe îndelete 
la capitolul emoții, biografii, 
bucurii. Am stat de vorbă cu 
mulți. Șantierul i-a atras și 
închegat în materialitatea lui 
cu cel mai firesc dintre gesturi. 
„Aici, timpul zboară și se 
statornicește definitiv în tot 
ceea ce înseamnă 
spunea pînă mai ieri studenta, 
azi inginera Paraschiva 
can.

Am întîlnit-o la locul 
se construiește marele 
nor Slebing. Basculantele cu 
betoanele cerute pretutindeni 
pe aceste pămînturi răscolite 
de buldozere, de escavatoare, 
de foreze, alergau spre o țin
tă a lor, de neabătut.

„După ce am terminat ’i- 
ceul, știți, eu sînt brașoveancă, 
am lucrat un an de zile pe un 
șantier de construcții. Dar, 
cum să vă spun: aici e cu 
totul altceva. De ce mi-am 
ales profesia asta ? Noi con
structorii facem lucruri care 
se văd, palpabile. Poate pen
tru acest „orgoliu la vedere" 
i-aș zice eu. Cert e că-mi place, foni place" 1Aici, la Galați, inginera 
Paraschiva Mirean participă 
la actul colectiv al uneia din
tre cele mai durabile creații 
ale cincinalului. Cei care re
zistă la aceste temperaturi

durabil" i, 
Mir-

unde 
lami-

Rolul celor care vor repre
zenta studențimea noastră la 
ediția din acest an a Festivalului 
de la Zagreb nu-i de loc ușor. In 
primul rînd, vor avea de apărat 
prestigiul cîștigat acolo în urmă 
cu un an de solii teatrului stu
dențesc din România i vor avea 
de apărat locul cucerit de forma
ția noastră în competiția din anul 
trecut a echipelor studențești de 
teatru.

După vizionarea, la București, 
a unui spectacol cu piesa Ecate- 
rlnei Oproiu „Nu sînt Turnul Eif
fel” — Margret Dietrich, profesor 
universitar, șeful catedrei de tea
tru universal a Academiei de artă 
din Viena scria : „Am regretat 
deosebit în seara aceea că nu în
țeleg limba română. Nu am putut 
să realizez decît prin intuiție ac
țiunea piesei. Ml s-a părut că este 
un cîntec de dragoste din ziua de 
astăzi, care, cu toată obiectivita
tea sa voit rece, a lăsat totuși să 
transpară o lucire tainică de a- 
greabil romantism**.

„Nu sînt Turnul Eiffel*  este « 
alegorie pe tema luptei pentru 
fericire, care începe cu iluziile iu*

birei tinerești, și se încheie după 
ce experiența vieții de toate zi- - 
lele, socială și intimă, a verificat 
trăinicia sentimentelor. O piesă 
inspirată de realitatea tineretului 
din patria noastră — care l-a so
licitat in cel mai înalt grad pe 
tinerii interpreți. Cei 10 studenți 
bucitreșteni care au îmbrăcat hai
nele personajelor conturate de 
Ecaterina Oproiu, și regizorul 
spectacolului, studentul Andrei 
Șerban, au răspuns cu maximum 
de seriozitate șl conștiinciozitate 
încrederii ce 11 s-a acordat. Luni 
seara, în sala Teatrului de come
die, reprezentanți ai Ministerului 
Invățămîntului, al Comitetului 
Central al U.T.C. și ai Comitetu
lui Executiv al U.A.S.R., oameni 
de teatru, cadre didactice univer
sitare șt studenți au asistat la ulti
ma repetiție generală. Redăm, pen
tru cititorii noștri, părerile unor 
specialiști prezențl la această re
prezentație.

adrian vasilescu

(Continuare în pag, a |V-aj
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Unul din malrlțerli fruntași 
de la întreprinderea de utilaje 
pentru industria ușoara Tg. 
Mureș, tînărul Mihai Hochbanet 

Foto: O. PLECAU. „

(Continuare 1n pag. a V-a)

A început 
noul an forestierPrima zi de toamnă a marcat în pădurile din nordul Moldovei și începutul unui nou an forestier. In toate cele 12 întreprinderi forestiere din regiunea Suceava s-au luat măsuri pentru asigurarea desfășurării în bune condiții a lucrărilor de fasonat, scos, apropiat și transportat materialul lemnos. In raza de activitate a întreprinderii forestiere Broșteni au fost construite peste 100 km drumuri forestiere. De asemenea au fost re- amenajate drumurile existente, au fost instalate funiculare cu noi parchete a căror exploatare începe anul acesta.lk_. % BELDEANU, j
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In portul Constanta

DOI ARTIȘTI
Al CTIîAVIICII
III HOREZU

PE URMELE MATERIALELOR 
PUBLICATE

„Cum valorificați 
tezaurul

cărții tehnice"
Ziarul nostru nr. 5279 a publicat în articolul „Cum valorificați tezaurul cărții tehnice" concluziile anchetei organizate la Uzinele „1 Mai" din Ploiești. Printre acestea se sublinia faptul că biblioteca tehnică este înzestrată cu material documentar necesar ridicării calificării profesionale, dar acesta nu este folosit. Din cel aproape 1900 de uteciști, la acea dată, a- veau fișe la bibliotecă doar 290.După două luni de la apariția anchetei a sosit la redacție răspunsul comitetului 

U.T.C. „Critica adusă de ziar 
este justă și in consecință co
mitetul U.T.C. a luat măsuri 
pentru îndreptarea situației".Am revenit la Uzinele „1 Mai" să cunoaștem eficacitatea măsurilor care s-au luat (răspunsul fiind general), acțiunile concrete întreprinse pentru atragerea tineretului la studierea cărții tehnice.în secțiile uzinei au început să funcționeze bibliotecile volante ; de două ori pe lună standurile pun la dispoziția tinerilor ultimele noutăți de literatură tehnică de specialitate, s-au amenajat cîteva vitrine speciale pentru popularizare. Un început bun, dar... în fișele bibliotecii ră- mîn aceiași 290 de cititori tineri (în afară de cei 110 care împrumută cărți de la bibliotecile din secții).„Ca urmare a acestor acțiuni — șe arată în răspuns — numărul tinerilor cititori ai cărților tehnice a crescut în ultimele două luni de la 290 la 385 și continuă să crească".Părerea aceasta n-o are însă și tovarășa bibliotecară Radu Elena. Spre exemplu : în perioada 10 mai (ziua cînd a a- părut articolul) și 25 iulie, doar 168 de cititori au împrumutat cărți (și aceștia raportați nu la 290 de tineri cîțl au fișe la bibliotecă, ci la toți cititorii bibliotecii !!?).Concluzia este evidentă c numărul cititorilor în loc să crească a scăzut. Deși tovarășul Constantinescu Mihai — secretarul comitetului U.T.C. și inginerul Angelescu Nico- lae nu sînt de aceeași părere „argumentînd" că față de 10 mai, cele 31 biblioteci volan

te din secții au acum... 110 cititori, realitatea ilustrează faptul că din 20 de tineri doar unul împrumută cărți de la biblioteca din sector. Acest procentaj este nemulțumitor. La o instruire a secretarilor organizațiilor U.T.C. din uzină la care s-a discutat și articolul din ziar, s-'au stabilit și alte măsuri care să contribuie la atragerea tineretului . la studierea cărților . tehnice, în răspunsul primit se spune : „S-a stabilit să se organizeze simpozioane în care tovarăși ingineri, fruntași în producție, să vorbească despre ajutorul pe care-1 primesc prin studierea cărților tehnice de specialitate". Din discuția cu secretarul comitetului U, T. C. a rezultat că. ;n două luni nu a avut loc nici un simpozion. Notăm din a- ceeași discuție o... justificare :— „Au avut loc. în schimb, prezentări de cărți tehnice" — spunea tovarășul Mihăi Constantinescu.— Cîte ?— ? ! !........ Asta știe biblioteca"!într-adevăr biblioteca are o asemenea „situație", cuprinsă pe cîteva foi de hîrtie : „proces verbal... încheiat... inginerul X a prezentat cartea tehnică... în fața unui număr de... muncitori din secția...".Exemplul demonstrează cu prisosință că la comitetul U.T.C. lucrurile se cunosc doar „în general", tot așa cum măsurile și punerea lor în aplicare sînt... generale.Cu toate discuțiile purtate cu comitetul U.T.C. pe uzină, cu secretarii organizațiilor U.T.C., nici un plan de muncă din luna mai pînă în prezent nu cuprinde acțiuni noi, interesante pentru popularizarea și studierea' cărții tehnice.Comitetul U.T.C. și-a făcut autocritica și anul trecut și anul acesta ; cunoaște bine lipsurile. Atunci, întemeiate, se pun întrebările : pe cînd ieșirea din situația de automul- țumire ? Pe cînd, în locul unui răspuns formal — acțiuni concrete, eficace ?
DAN-RADU POPESCU

Detaliu la Rafinăria Brazi

Ia toate ipitalele dla lume ie 
opereazl cu ajutorul blaturiului. 
în cîteva centre experimentale au 
apSrut, lnsi, instrumente noi, cu 
totul diferite de binecunoscutul șl 
bitrlnul bisturiu. Ele reprezinți, 
în eaenfi, aplicarea unor recente 
cuceriri ale fizicii în medicină. 
Presa internațională se ocupi, în 
ultima vreme, de aceste Instru
mente cu un interes explicabil.

Buletinul Agenției France Presse 
semnala, la începutul anului, reu
șita unei operații efectuate de doi 
chirurgi de la Centrul medical al 
Universltitli din Cincinnati 
(S.U.A.) asupra unei tumori can
ceroase a coapsei, cu ajutorul la
serului. In acest caz, iascicol'il de 
lumină cu diametrul d numai e 
milionime de mCimetru a fost fo
losit In locnl blsturiului. Spre de
osebire de acesta, însă, noul in- 
■triunent cauteriza plaga pe mă
sură ce o provoca. In asemenea 
situații hemoragia este extrem de 
periculoasă și, tn general, în chi
rurgie, ea afectează 85 la sută din 
timpul necesar unei intervenții. 
De acea, însușirile laserului sînt 
cu atît mal valoroase. Se aprecia
ză că el ar putea fl utilizat cu 
succes tn operații deosebit de de
licate pe flcal sau creier.

La cîteva luni după operația 
amintită, ziarul „New York Times" 
făcea cunoscut că. tot la Cincin
nati a lost efectuată tot cu ajuto
rul laserului o altă intervenție, tn 
urma căreia a fost Îndepărtată o

Pe un deal ce domină 
așezările satului Olari, 
două căsuțe albe își des
chid surîzătoare obloa
nele primind răsuflarea 
dimineții.

Razele soarelui de 
vară îșî fugăresc refle
xele prin labirintul in- 
crustațiilor iscusit tăiate 
în stîlpii pridvoarelor.

Spre acest colț liniștit 
al împrejurimilor Hore- 
zului, aproape zilnic 
urcă grupuri de turiști 
români și străini, pen
tru a admira iscusința 
vestiților meșteri olari, 
Stelian Ogrezeanu și 
Mischiu Dumitru.

Deși tineri, primul ne
depășind vîrsta de 26 
de ani, iar al doilea, pe 
cea de 34, au o biografie 
bogată, fiind recunoscuți 
de timpuriu ca adevă- 
rați creatori noi ai re
numitei ceramici de Ho
rezu.

Lucrările lor — obiec
te casnice și de artiza
nat — ocupă locuri de 
cinste în colecțiile mu
zeelor Brukenthal din 
Sibiu, regional din Cra
iova, ale Muzeului Satu
lui din București, pre
cum și'în vitrinele Fon
dului Plastic.

In prezent, Stelian O- 
grezeanu lucrează în ca

drul unui colectiv de 
restaurare a monumen
tului istoric „Mănăstirea 
Horezu", iar după ter
minarea liceului seral, 
anul acesta, dorește să 
împărtășească din tai
nele artei sale micilor 
viitori olari.

Această interesantă în
deletnicire a modelatu- 
lui din pămînt, le-a fost 
transmisă prin tradiție, 
din generație în genera
ție, împreună cu pu
ternica pasiune pentru 
inventiv, original și fru
mos.

Fiecare fărîmă de hu
mă umedă pusă pe stră
vechea roată' de olar 
prinde viață odată cu 
forma zveltă, armoni
oasă, imprimată de mina 
pricepută a meșterilor.

întregul proces de lu
cru, fiecare operație 
specifică olăritului, de 
la prima modelare pînă 
la smălțuirea și arderea 
finală, este urmărită cu 
deosebită atenție de 
acești tineri inimoși.

Perfect conștlenți de 
frumusețea meșteșugu
lui lor și de stima de 
care se bucură în rîndul 
specialiștilor și iubitori
lor de artă, Stelian Ogre
zeanu și Dumitru Mis
chiu își perfecționează 
continuu mijloâcele de 
creare d frumosului, ima
ginează mereu noi con
tururi și modele, obser- 
vînd selectiv realitatea 
din jur, munca și veș
mintele consătenilor, cro
matismul pastelat al 
fluturilor poposiți prin
tre petalele florilor din 
cerdac.

GHEORGHE URECHE 
corespondent voluntar

•t

„Nun
țile 

pădu
rii o ru

în curînd, tn pădu
rile 91 văile din masi
vele muntoase Gur- 
ghiu, Călimanl, Har
ghita va răsuna din 
nou cornul de vtnă- 
toare. El va vesti în
ceputul „ nunții pădu
rilor", cum i se mal 
spune boncănitului de 
cerbi.

Urșii cenușii, cerbii 
cu trofee valoroase, 
țapii, cocoșii de mun
te, porcii mistreți, 
lupii, rîșii, vulpile ți 
jderii constituie punc
te de atracție irezisti
bile pentru iubitorii 
acestui sport.

Vinătorilor li s-au 
rezervat o seamă de 
surprize printre care : 
spre zonele greu ac
cesibile conduc noi 
drumuri și poteci ; 
pentru urmărirea vî- 
natulul mare — urși, 
cerbi, mistreți — au 
fost amenajate aproa
pe 50 de observatoare 
înalte ; cabanele șl 
casele de vînătoare au 
fost dotate cu mobilier 
modern.

ION VULCAN 
corespondent 

voluntar

„Minimele" pot fi
Pentru cîteva ceasuri pe întinsul șantier al muncii — cuprinzător a trei mii și ceva de hectare și a mai bine de douăzeci de construcții agrozootehnice — s-a întrerupt activitatea. Cu puterea minții, a judecății lucide, gospodărești, întrevăzătoare, membrii cooperativei agricole de producție din Tămădău, raionul Lehliu, au venit în sala de ședințe să afle și, mai ales, să întregească obiectivele de realizat pînă la finele cincinalului pe care-1 parcurgem ; să numească alte și alte rezerve de sporire a producțiilor, de îmbunătățire a nivelului lor de viață. Cuvintele „am aflat", „sînt mobilizatoare", „e în interesul nostru, să le înfăptuim" — au fost des folosite. Și, într-adevăr, cifrele cuprinse în plan corespund acestor sublinieri. Ele reflectă (discuțiile au reliefat că numai în parte) continua dezvoltare a averii obștești, fondurile mai mari prevăzute pentru investiții, pentru cheltuielile anuale de producție.„2 250 kg grîu, 2 900 kg porumb și 1 800 kg floarea-soarelui la hectar, am reținut eu din spusele tovarășului inginer Ionescu că sînt minimele de realizat pînă în ’70 — și-a început șirul vorbelor MATEI ȘTEFAN, unul dintre cei mai buni brigadieri ai cooperativei. Eu zic că într-adevăr sînt minime ! La aoeastă idee mă duce gîndul că încă de acum, cînd nu irigăm 450 hectare cîte avem planificat pentru 1970, cînd nu fertilizăm anual nici jumătate din suprafață, cînd nu lucrăm mecanizat de- cît pe jumătate din cit se presupune pentru anii următori, cînd n-am înche-

depășitelat încă nici pregătirea oamenilor la învățămîntul agrozootehnic, noi am șj realizat pe suprafețe întinse aceste producții. De aici și propunerea mea către celelalte brigăzi : să ne întreeem pen
tru realizarea unor producții medii cu 
100 kg grîu, 300 kg porumb și 200 kg 
floarea-soarelui mai mari decît sînt cele 
■crise în plan".

in OtmiiBL

»:■’ linul 1
„Gîndul nostru, al celor ce formăm brigada a V-a, coincide cu al tovarășului Matei — a intervenit în discuție NICOLAE CULEA. Dacă ridicăm numai cu un metru înălțimea digului de pe Moștiștea cîștigăm atîta apă cît să irigăm cu cel puțin încă 350 hec

tare decît ne propusesem inițial. Să executăm această lucrare! Tn toamna și în primăvara viitoare, cînd n-avem altceva de făcut, să ne concentrăm forțele". „In comună, noi sîntem vreo 600 de tineri — a intervenit tovarășul IVAN TRANDAFIR, secretarul comitetului U.T.C., și jumătate din volumul de muncă necesar irigării acestei suprafețe ne angajăm să-l executăm noi. Și tot prin munca noastră vrem să aducem în circuitul producției agricole cele nouă hectare în pantă pe care acum nu cresc decît mărăcini. Le vom amenaja prin terasare spre a fi plantate cu viță de vie".Ca buni gospodari, țăranii cooperatori din Tămădău își fac socotelile lor. Discuțiile îmbracă mai mult forma consultării reciproce, a solicitării celor din jur să-și spună părerea dacă ce afirmă ei, cei care vorbesc, sînt juste. Cuvintele pornesc din inimă. Sînt rodul unor frămîntări, al unor calcule, al strădaniei lor de a materializa indicațiile partidului de sporire a producțiilor agricole, de ridicare, în ultimă instanță, a propriilor lor condiții de viață. „Zootehnia nu poate să ne mulțumească la ora actuală, sublinia tînărul îngrijitor - mulgător RADU NIȚESCU. Avem animale puține de producție, iar producția dje lapte pe care o obținem de la ele, deși în continuă creștere, este încă sub puterile noastre. In plan e prevăzut să sporim numărul vacilor de lapte pînă la 350, de asemenea, și al porcinelor și păsărilor. Nu vom face mare lucru dacă nu

Panoramă clujeană

Săli noi de clasăîn noul an școlar, prin grija oamenilor muncii și a comitetului comunal U.T.C., elevii din satul Copăcele — regiunea Banat — vor
beneficia de 6 săli noi de clasă. întreaga lucrare a fost efectuată prin mun- :ă voluntar-patrio- cică, realizîndu-se

economii de 90 000 lei.
CUT ION 
secretar 

al comitetului 
comunal U.T.C.

[ Atenție

Se apropie toamna...

Pevista presei științifice
• Cel mai bun chirurg — laserul

9 Forțele unui fascicol de protoni

• Cuțitul de plasmă cu o temperatură 

de 15 000 grade

tumoare abdominală. In timpul 
operației, care a durat 15 minute 
— precizează ziarul — au foit 
secționate numeroase vase capi
lare, fără să curgă singe. Reușita 
operației l-a determinat pe auto
rul ei să declare că în viitor lase
rul ar putea fi folosit și pentru 
oprirea unor hemoragii puternice.

Rezultate cum sînt cele amintite 
contribuie la extinderea utilizării 
generatorilor cuantici (laser). Zia
rul sovietic „Trud“ semnalează, în 
această ordine de idei, faptul că 
o uzină specializată din Uniunea 
Sovietică a realizat un nou apa*  
rat.de serie cu destinație univer
sală. El poate fi utilizat în ope
rații chirurgicale, dar și în acce

lerarea reacțiilor chimice, la pra- 
lucrațea materialelor ^upradure și 
chiar, la nivelarea drumurilor.

Ziarul austriac „Arbeiter Zel- 
tung" s-a ocupat nu de mult de 
un alt gen de instrument chirur
gical, de asemenea cu totul nou : 
fascicolul de protoni. Ieșind din 
domeniul fizicii nucleare, acești 
componenți ai nucleului atomic, 
mtnuiți în chip meșteșugit de om, 
au reușit să salveze vederea a 80 
de diabetici, amenințați cu orbirea 
de boalh numită retinopatie — 
boală diabetică a retinei. Este vor*  
ba despre un nou tratament reali
zat Ia Universitatea Harvard din 
S.U.A.-, cu ajutorul un ori fascicol 
de protoni da mare in ten sil a te.

vom concentra efectivele, căci așa cum creștem acum porcii în patru sectoare, păsările în alte două - trei și vacile în tot atîtea, nu vom realiza ceea ce ne-am propus. înfăptuind această cerință, pregătind mai atent pe cei care să lucreze în zootehnie, asigurînd o bază furajeră mai completă, sînt convins că vom și depăși prevederile. Eu mă angajez să obțin cu 200 litri lapte de la fiecare vacă mai mult decît prevede planul".Ideea tînărului Radu Nlțescu a fost preluată și de alți vorbitori. Tovarășul GHEORGHE SONIC, președintele cooperativei agricole, a informat pe loc adunarea generală că în preocuparea consiliului de conducere este și înfăptuirea propunerii lui Radu Nițescu. Iar ceilalți îngrijitori-mulgători au luat angajamentul secretarului organizației U.T.C. din zootehnie drept o chemare la întrecere. S-au angajat să-i răspundă.Hotărîrea unanimă a celor prezenți la adunarea generală a fost că prevederile planului pe cinci ani pot fi depășite. Acest lucru se va traduce nu numai prin valorificarea unor cantități mai mari de produse, dar și prin creșterea retribuției la ziua-muncă, retribuție care, în final, e prevăzut să crească cu 60 la sută față de nivelul actual.
GH. FECIORU

la rentabilitate!
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(Urmare din pag. I) schimbarea tuturor cablurilor de sudură și a papucilor de prindere ai cablurilor, executarea unor dispozitive speciale pentru legături la masă. Pentru a se asigura volumul necesar de sudare automată, au fost pregătiți în mod special 12 sudori. Aici aș vrea să dau un exemplu cît se poate de elocvent în legătură cu participarea întregului colectiv al sectorului la asimilarea noului produs. Cînd s-a pus problema recrutării sudorilor pentru școlarizare, birourile organizațiilor U.T.C. de la secția confecții șasiu au propus conducerii pe cîțiva tineri sudori electrici, absolvenți ai școlii profesionale în anul trecut. Au existat obiecțiuni că sînt nrea tineri, dar tovarășii secretari au arătat că acești tineri, de care organizația U.T.C. s-a o- cupat încă din perioada uceniciei, efectuaseră cea mai mare parte a practicii în producte pe lingă muncitorii de la agregatele de sudare automată. Rezultatul : ei și-au însușit foarte bine și repede procedeul, iar acum volumul de sudare automată a scăzut, trei

dintre ei, cunoscutul „trio Constantin" — C. Ionescu, C. Ene și C. Brăgău — au rămas în continuare la sudarea automată.Am ajuns în miezul problemei. Am amintit cu cîteva rînduri mai sus că volumul de sudare automată a scăzut. A scăzut fiindcă în momentul de față nu mai producem vagoane pe patru osii. Toate eforturile noastre, entuziasmul oamenilor, care și-au însușit practic procesul de fabricație în numai două săptămâni, e- forturile financiare, cheltuielile pentru procurarea unor utilaje sau pentru autoutilare nu și-au găsit justificarea decît în parte. Planificate pentru a se amortiza la o producție de circa 1 000 de vagoane, toate cheltuielile pentru pregătirea fabricației-proiectare — execuții de dispozitive, u- tilaje etc. — au fost repartizate pe un număr mult mai mic — doar 437 de bucăți — pentru că forul tutelar, Direcția generală de material rulant și construcții navale din M.I.C.M. — ne-a redus pe parcurs planul la acest sortiment, lăsînd nevalorificat efortul celor 1 400 de muncitori și

Instrumentele
chirurgicale de mîine

Prin acest tratament, care durează 
o oră șt jumătate, este distrusă 
hipofiza — singurul mijloc de a 
opri procesul de pierdere a vede
rii, în cazurile amintite.

Presa suedeză a informat, la 
rîndul ei, despre așa-numitul „cu
țit cu protoni", pus la punct de 
profesorul Lars Leksell, neurochi
rurg la spitalul „Karolinska" din 
Stockholm. Noul instrument chi
rurgical este de fapt un accelera
tor de protoni ale căror fascicole 
acționează ca și instrumentele 
clasice", îndepărtînd din creier 

celulele bolnave. Metoda omului 
de știință suedez poate fi utilizată 
în tratamentul bolii lui Parkinson

și al altor maladii ale creierului 
socotite Incurabile.

Cele două instrumente cu pro
toni amintite nu reprezintă, însă, 
singurele puncte de contact ale 
chirurgiei cu fizica nucleară. Po
trivit revistei „New Scientist", 
pofesorul W. Herst, de la Univer
sitatea din ZUrich, a declarat că 
va folsi, în anul 1969, mezoni Pi 
în tratamentul cancerului. Un fas
cicol de asemenea particule, con
centrat asupra țesutului bolnav 
este captat de nucleu. Ca urmare, 
acesta emite Ia rîndul lui alte 
particule, mai grele, cu energii 
înalte dar cu rază foarte scurtă 
da acțiune. Experiențele cu noua

metodă făcute pe șoareci au dat 
rezultate bune.

Dacă „bisturiul" cu laser, cu 
protoni sau instrumentele cu me
zoni nu erau suficiente, iată că 
presa medicală semnalează crea
rea bisturiului cu plasmă. După ce 
a început să-și spună cuvîntul în 
domeniul energiei termonucleare, 
după ce a intrat în tehnica indus
trială, plasma a ajuns acum și in
strument medical. A fost realizat 
astfel un „cuțit cu plasmă" al că
rui vîrf . atinge temperatura de 
15 000°. Această temperatură este 
suficientă pentru a tăia oțel sau 
ciment,' dar cu ajutorul ei se pot 
inciza delicat și țesuturile, se pot 
vaporlza celulele, se cauterizează

tehnicieni din sectorul de vagoane, care, nu de puține ori, au fost felicitați de reprezentanții beneficiarului pentrif elanul și priceperea cu care au lucrat. De altfel, comanda aceasta a fost realizată cu aproape o lună de zile mai devreme, ultimele bucăți părăsind uzina cu trei săptămini în urmă.Acum, zeci de dispozitive — mijloace fixe — stau blocate, iar bilanțul contabil a arătat că, datorită numărului mic de produse, prețul de cost a fost mai mare decît cel prevăzut, creînd greutăți în întreaga activitate financiară a uzinei. Iată acum — datorită neacor- dării atenției cuvenite aspectului financiar al asimilării noului tip de vagon, a cărui construcție a necesitat, datorită timpului scurt, serioase eforturi — noi nu ne putem lăuda că am terminat această acțiune în modul cel mai fericit. Iată de ce, făcîndu-mă ecoul părerilor tuturor muncitorilor și cadrelor tehnico- inginerești din sectorul din care fac parte, optez pentru mai mult discemămînt din partea forurilor în drept cînd sînt luate asemenea hotăriri.
și se sterilizează rănile. O tehnică 
specială face ca temperatura atît 
de mare pe care o dezvoltă noul 
instrument să He localizată cu o 
precizie maximă.

Experiențele pe animale se pare 
că au dat rezultate bune. Etapa 
următoare — utilizarea în chirur
gia umană — ar putea să inter
vină peste aproximativ 3 ani.

La extremitatea opusă, din 
punct de vedere fizic, se situează 
aparatul profesorului Krawawicz, 
de la clinica oftalmologică a Aca
demiei medicale din Lublin, pe 
care l-a semnalat presa poloneză.

Aparatul, un fel de stilou al că
rui vtrf se răcește pînă la —75°C, 
servește la operațiile de catarac
tă. Vîrful noului instrument este 
aplicat pe cristalinul devenit 
opac. Din cauza temperaturii foar
te scăzute, cristalinul îngheață și 
se lipește de instrument care, ast
fel îi extrage cu ușurință. O ope
rație extrem de delicată devine, 
cu ajutorul noului aparat, mult 
mai accesibilă, ceea ce, de altfel, 
explică interesul care s-a mani
festat pentru el în numeroase țări.

Noile instrumente, fie că folo
sesc fascicole de lumină, de pro
toni, de mezoni, jetul fierbinte de 
plasmă sau temperaturii? foarte 
scăzute, Ilustrează progresele ra
pide ale științei care beneficiază 
pe zi ce trece mal mult de pe ur
ma colaborării între domenii foar
te diferite. - ~

rat.de


* 
4-
* 

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

Coșbuc nu a fost — și nici nu a rîvnit să fie — un evocator tihnit al trecutului. Era și firesc să fie așa, dat fiind puternicul său instinct artistic. Poetul care vrea să se substituie cu totul istoricului riscă mai totdeauna să scrie cel mult frumoase capitole de istorie versificată. Coșbuc a urmărit să descifreze în trecutul poporului nostru — ca și în contemporaneitatea lui — esențele : simboluri ale trăsăturilor perene ale acestui popor, întrupate în fapte sau în caractere cutremurătoare prin însăși existența lor, și vorbind totodată de legile etice fundamentale care-i conduc existența prin milenii, care-i dau specificul și măreția, care le așează la lumina nepieritoare a istoriei, fie ca întrupări ideale ale lor.Ca și la începuturile poeziei noastre moderne : la Asachi, ca și pe culmile ei : la Emi- nescu, — Coșbuc a fost atras de epoca învăluită în penumbre, prin puținătatea docu-

Vocile istoriei
Ele sînt grandioase vi- proiectate în lumina a basmului românesc,

de Ovidiu Papadima

SINT SUFLET
DIN SUFLETUL

mentelor istorice, a formării poporului nostru, de Evul Mediu românesc. Istoricii noștri literari au vorbit adesea despre intenția lui Coșbuc de a scrie o epopee a acelui timp, din care ar fi rămas — ca niște coloane singuratice — 
Nunta Zamfirei și Moartea lui 
Fulger. E greu să dai aici un răspuns care să lămurească în totul tainele laboratorului poetic al lui Coșbuc — dar se pare că lucrurile nu stau tocmai așa. Epopeea presupune o viziune istorică desfășurată pe un larg plan epic, cu personaje care să aibă o certă existență în timp, documentată măcar nominal, în hrisoave sau în tradiții populare. Așa ceva nu întîlnim în cele două

poeme, ziuni, eternă în care se amestecă inseparabil — ca și în colinde — trecutul îndepărtat și prezentul, sub legile nestrămutate ale binelui, ale eroismului și ale dreptății. Ca și în basme și în colinde, lumea evocată în 
Nunta Zamfirei și în Moartea 
lui Fulger este lumea lui „Așa ar trebui să fie“, — o lume în care poporul nostru ar fi trebuit să trăiască după legile firii și ale eticii lui. Nunta 
Zamfirei reprezintă planul luminos al acestei existențe :

TRIBUN
AL

f?.

POPORULUI
de Augustin Z. N Pop

După ce creajiile de 
început ale lui George 
Coșbuc au impresionat 
pe cititorii „Tribunei", 

al „Convorbirilor 
literare" și pe ai nu
meroaselor 
culturale 
munți prin autenticul 
lor rural, prin tezele 
sociale ce puneau șl 
prin problemele de 
psihologie de speci
fic national, de tra
diții folclorice șl de 
peisaj, opera poetului 
năsăudean se profită 
în conștiința și apre
cierile generației post
eminesciene ca un
miracol. La „poetul ță
rănimii" — cum l-a
caracterizat C. D.
Gherea — impresio
na pe contemporani 
optimista tematică de 
autentic românesc, nu 
numai la scara regiu
nii lui natale, dar și 
la dimensiunea majo
ră de sensibilitate a 
poporului nostru.

înaintașii iul Coșbuc 
pot fi urmăriți genea
logic unsprezece ge
nerații. Un stufos ar
bore de familie în- 
crenguiește țărani io
bagi și modești cărtu
rari de sat cu numele 
Țipora, Bradea, Casi- 
an, Săcueț, Atanasie, 
Nelivaico, Avacum, 
Coșbuc. Parte din ei 
apar înmatriculați la 
Ilișina șl Hordou pe 
latifundiile familiei 
Petrlșevlci Horvath. 
Linia paternă i-o în
scria din tată în fiu, 
înlănțuire neîntre
ruptă, zece clerici de 
sat care-și aleg soții 
dintre tărăncile sau fi
icele de dieci ai locu
lui, succesiune de să
teni școliți, de iobagi 
neșcollti, de popi care 
gîndeau și se purtau 
țărănește.

Cu toată 
independență 
pe care le-o 
începind din

perlodice 
de peste

aparenta 
socială 

garantau, 
___ ____ __  1762, de
cretele Măriei There- 
za, faptul că țăranii 
năsăudeni participau 
la recrutarea și între
ținerea materială a 
unui regiment româ
nesc de graniță, le im
punea sarcini contri
buabile, care, chiar 
dacă nu apar mărturi
site întotdeauna sau 
înregistrate fiscal, în
scriau tot obligații, nu 
însă de duritatea ex
ploatării ca în restul 
Transilvaniei, în Mol
dova sau în Țara Ro
mânească, dat fiind 
că zona Năsăudulul 
era tntr-o provincie de 
margine, unde lmpe-

riul hahshurgic găsea 
tot interesul să-și aibă 
paznici, grăniceri.

George Coșbuc, fiul 
preotului Sebastian 
Coșbuc și al soției a- 
cestuia, Maria, născu
tă Avacum, din Telciu, 
a copilărit la Hordou, 
sătucean pe Sălăuța, 
comunitate care astăzi 
poartă numele clasi
cului poet. El s-a ju
cat pe dealurile, 
moara și la 
satului, ca 
nescu la 
Creangă la Humulești, 
Slavici la Șiria, Cara- 
giale la Haimanalele 
Mărginenilor. A zbur
dat cu țîncii sătenilor 
și și-a petrecut copi
lăria în raiul de po
vești de pe Valea So
meșului. Re mic îndră
gi șezătorile, datinile 
șl clăcile de iarnă as- 
cultînd cu ochii ui
miți basmele povesta
șilor bătrîni, asistînd 
la horele de duminică, 
improvizînd 
Pe care le da frate
lui său mai mare Leon 
să le strige ; culege și 
memorează balade, 
conăcării și frînturi 
de limbă, regăsindu- 
se în universul națio
nal al folclorului.

Nostalgia satului H 
stăpînea pe Coșbuc și 
în faza școlarității din 
clasele primare și la 
liceul din Năsăud, 
școală de înaltă virtu
te națională. Se pur
ta îmbrăcat țărănește. 
Locuia în „cvartir" 
sau „cust" cu mulțl 
colegi în aceeași ca
meră la gazde sărăcă
cioase — altă simili
tudine cu copilăria și 
perioada școlarității 
lui Eminescu și Crean
gă — întîmpinînd lip
suri. Era atît de ne
ajutorat în strictul 
necesar al vieții coti
diene că n-avea nici 
cu ce sa-și cumpere 
luminări, la flăcăruia 
cărora să învețe sau 
să-și scrie noaptea te
mele. Cîteodată, la 
lumina scurtă a unui 
aprins de chibrit, îșl 
nota □ metaforă, o ex
presie fulgerătoare, un 
Vers.

In preajma dumini
cilor sau în 
sărbătorilor
te, 
pînă 
tima 
audă __r___  _
miază, ca să poată 
să pornească spre 
casă, pe jos să-și re
vadă Hordouî, fa
milia, prietenii rămași 
la sat și să întîlneas- 
că pe creatorii de

la 
iazurile 
și Emi- 
Ipotești,

chiuituri

ajunul 
consacra- 

Coșbuc fremăta 
să se încheie ul- 
oră de curs să 
clopotul de 

ca să 1 
pornească

a-

snoave și de epos ver
sificat, să-i asculte și 
să ucenicească la a- 
cești rapsozi ai creați
ei populare naționale. 
Din această ambianță 
de sănătoasă conștiin
ță românească s-a îm
părtășit creația lui 
George Coșbuc încă 
din anii lui fragezi și 
ea rodește în poeziile 
scrise de „octavanul" 
din Năsăud în durata 
activității sale labori
oase la societatea 
„Virtus romana redi- 
viva", poezii publica
te de răposatul filolog 
Nicolae Drăganu, el 
însuși elev mai tîrziu 
pe aceleași bănci. Și 
cînd „ poetul țărăni
mii" gîndește să scrie 
din plinul inimii sale 
o epopee a vieții 
poporului român, lu
crată pe fragmente, 
momentele ei princi
pale îi sînt revelate 
de înseși realitățile 
traiului țărănesc șl Pe 
prefigurarea lui fol
clorică. „Fata craiului 
din cetini" reprezintă 
momenul pețitoriei, 
„Nunta Zamfirei" e- 
vocâ ceremonialul
nuntii cu implicațiile 
folclorice ale vorni- 
citului, „Moartea lui 
Fulger" izvorăște din 
registrul grav al pro
tocolului popular la 
înmormîntări șl din 
solemnizarea bocetelor 
tot astfel cum ciclul 
vieții contemporane 
sătești se va reflecta 
în „La oglindă", „Pe 
lîngă boi", „Dușman
cele", „Noi vrem pă
mînt" și-n sute de alte 
poezii, pornind de la 
gingășia jocului de 
copii și ridieîndu-se 
într-un crescendo te
matic la lirica protes
tului social și la epl-„ 
ca eroismului țăranu- 
lui-soldat în războiul 
pentru Independență.

Coșbuc concepea li
teratura ca un izvor 
de frumusețe, ca ar
mă de luptă socială și 
națională, ca îndrep
tar și catalizator de 
energie, ca expresie a

copilărie, cînd e 
să pilîngă între 
de fin, pînă la 
în bordeiul u- 

întunecat.
deslușit prici- 

ele

A trebuit să vie un 
poet țăran ca să ne a- 
rate adevăratul • înțeles și însemnătatea doinei. 
Coșbuc a deslușit ce în
semnează și de unde 
provin aceste note triste 
și tânguitoare. El a ară
tat că ele sînt o expresi- 
une a întregii vieți ne
căjite țărăruești, de la 
frageda 
aruncat 
căpițele 
moarte 
med și

El a
nile acestei dureri;
sînt sărăcia, lipsa de pă
mînt, birul, claca, mili
ția și apăsarea de 
veacuri, apăsare nu nu
mai de străini, dar și 
mai ales de clasele do
minante de același neam.

In creațiunea lui Coș
buc, doina apare ca un 
înger tutelar, care petre
ce pe român în toate 
manifestările importan
te, dar mai ales triste ale 
vieții, adueîndu-i, pe cît 
posibil, alinare durerilor.

c.

Lupta
Copiii rtu-nțeleg ce vor: 
A plinge-i cuminția lor.

Dar lucrul cel mai laș în lume 
E un bărbat tînguitor.

Nimic nu-i mai de rîs ca plînsul 
în ochii unui luptător.

O luptă-i viața ; deci te luptă 
Cu dragoste de ea, cu dor.

Pe seama cui ? Ești un nemernic 
Cînd n-ai un țel hotăritor.

Tu ai pe-ai tăi! De n-ai pe nimeni. 
Te lupți pe seama tuturor.

copuc

NUNTA ZAMFIRII

Vieții
E tragedie-nălțătonre 
Cind, biruiți, oștenii mor,

Dar sînt eroi de epopee 
Cînd brațul li-e biruitor.

Comediant e cel ce plînge 
Și-i un neom, că-i dezertor.

Oricare-ar fi sfîrșitul luptei 
Să stai luptînd, căci ești dator,

Trăiesc acei ce vreau să lupte, 
Iar cei fricoși se plîng și mor.

De-i vezi murind, să-i Iași să moară, 
eCăci moartea menirea lor.

G. COȘBUC

Cu George Coșbuc poezia românească marchează unul din momentele ei memorabile. Apărut în perioada posteminesciană, perioadă caracteristică prin producția epigonică a imitatorilor marelui poet, George Coșbuc aduce o mentalitate și un tipar nou în poezia românească.Această viguroasă replică ardelenească n-avea să rămînă fără ecou literar. în orice caz prin George Coșbuc postemi- nescianismul era depășit prin descoperirea unui nou orizont liric' și înmulțirea mijloacelor prozodice. Poetul a scris foarte mult, adesea ocazional, și a entuziasmat încă din viață pe mulți. Versurile sale de inspirație patriotică și folclorică au dat o mare circulație numelui său. Mai ales manualele au

nu admira o poezie minoră ignorînd în același timp o capodoperă, era necesar. Cu atît mai mult cu cît creația acestui poet tribun supus celor mai diverse solicitări poate fi un bun exemplu în ceea ce privește diferența dintre versifi
inspirația țărănească, virtuozitatea extraordinară etc. în discuții fără un adevărat caracter selectiv.Cartea lui D. Micu are un caracter informativ, de inițiere. Ea are în vedere oferirea acelor date neapărat trebuitoare

dovedi prin analiză unde sînt adevăratele, marile valori ale poetului ardelean. Scrupulos, D. Micu nu lasă netrecut în revistă nici apariția atît de neobișnuită în cadrul creației coșbuciene a poeziei Toamna, poezie de o autentică atmos-

geniului popular și a ^popularizat producțiile sale în 
luminii caldului patrio-W versuri. Popularizarea ascunde
tism.

în festivitatea cen
tenarului lui George 
Coșbuc cinstim pe 
unul dintre cei mai 
înzestrați poeți ai ro
mânilor. moștenirea 
creației sale și prin
cipiile de viață 
poporului nostru 
care el Ie-a slujit cu 
abnegației și iscusite 
virtuți artistice.

ale
pe

însă și pericolul banalizării. Comentarii substanțiale la CoșbuC Sîht extrem de puține. Expresia versului său de o mare claritate a dat impresia inutilității comentariului. Poetul a scris însă mult și inegal răspunzînd mai tuturor nevoilor momentului și un comentariu restituitor, care să vadă ceea ce e cu adevărat remarcabil în poezia lui pentru a

nunta țărănească văzută ca o sărbătoare împărătească, așa cum a văzut-o și Eminescu în Călin. Tatăl miresei, Săgeată, are ca oaspeți eroi de basm, „tot crai și tot crăiese mari" ca Peneș împărat. Staroste e Paltin Crai, iar la masa mare cuvîntează Mugur împărat, alături de „principi" care au strivit zmei fioroși cu buzduganul lor — Feți Frumoși și Feți Logofeți — alături de piticul Barbă-Cot. Hainele lor „clipeau de-argint“ și vîntul vuia prin penele de vultur ale coifurilor. Moartea 
lui Fulger înfățișează planul sumbru al existenței acestui popor atît de zbuciumat de istorie : înmormîntarea țărănească a unui fiu de rege, străpuns de lănci în luptă. In centrul lui stă bocetul popular. — dar Coșbuc nu se lasă copleșit de jalea lui, ci îi opune concepția eroică a existenței, așa cum o înțelege folclorul în baladele noastre vitejești. Personajele sînt proiectate și aici la staturile uriașe ale basmului. Fulger prindea „fulgerul din cer" cu „dreapta lui de fier" ; sfetnicul regelui e „bătrîn ca vremea" și-și ridică sprâncenele „cu mina", de mari și grele ce sînt. în poema Ideal fata de împărat „merge la izvor" ca să ia apă cu ulciorul și aici îi cere de băut un călător fru- fiu de crai și■ împărat, după spusele Sfintei Vineri.Toate acestea nu însemnează încă că istoria nu apare decît așa în poezia lui Coșbuc. Dar și cînd Coșbuc se apropie direct de realitatea istorică, evocările lui țintesc mal presus de toate spre perspectiva marilor înțelegeri ale vieții, devin simboluri. In Ex ossibus 
ultor, atmosfera pare a fi tot 
cea a basmului, prin lipsa ei de detalii istorice concrete, dar totul simbolizează o realitate profundă a istoriei: un „tînăr împărat", al cărui nume nici nu se pronunță — pentru ca semnificația lui simbolică să rămînă cît mai limpede — e ucis și îngropat în

taină de patru conjurați, fiindcă „de la mișei a zmuls averea" — „și-a zmuls de la tirani puterea", spînzurîndu-i pe nelegiuiți. Dar fulgere în furtună indică prin veacuri locul ascuns al mormîntului, din care se va ridica odată răzbunătorul suferințelor poporului.Profunde sensuri simbolice au și personajele cu nume cunoscute din istorie. Gelu — cneazul român, căzut în luptele cu Tuhutum — e îngropat de calul său, ca și eroul baladei Toma Alimoș, iar natura înconjurătoare îi va aminti me- din

IImos, care e și el fiu < va ajunge Negură —
I...........
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II

reu, ca și ciobanului Miorița, ceea ce i-a fost mai drag în viață : „ca-n taberi al cailor tropot" — iar el va aștepta înarmat clipa ridicării din nou în libertate a poporului său. Decebal — vorbind „către popor" — dă glas crezului neclintit într-o viață eroică și demnă, crez care e și cel al poetului. Evocînd tragicul episod al uciderii Ama- lasundei — Regina ostrogoți- 
lor, care au poposit cu stăpî- pînirea lor vremelnică și pe meleagurile noastre — Coșbuc creionează iarăși un tip de tiran sîngeros : Teodat, care ucide mereu, temîndu-și tronul, și-i prezice același sfîr- șit : sub răzbunarea poporului. Imaginile întunecate alternează cu cele luminoase. în Cîntec, apare Ștefan cel Mare în toată măreția lui : sfătos, înțelept și viteaz în lupte, constructor strălucit în timp de pace. în Vochița lui Ștefan, accentul cade pe tragicul luptelor dintre frați, produs de împărțirea poporului în două țări deosebite : Ștefăniță Vodă — nepotul marelui voievod, în al cărui suflet atîtea din însușirile moștenite de la acesta sînt covîrșite de temperamentul său nestăpînit —■ este în viziunea lui Coșbuc un fioros pedepsitor al vicleniei și nemerniciei boierilor din preajma lui. în balada Golia 
ticălosul, vînzătorul lui Ion Vodă cel Cumplit, voievod atît de apropiat poporului, e stigmatizat ca o imagine dan- tescă a trădării de țară. Prin contrast, în Pașa Hassan, Mihai Viteazul se ridică cu trăsături gigantești — ca eroii baladelor noastre populare — în lupta pentru apărarea țării, pe cînd plăieșii din Cetatea 
Neamțului sînt întruparea vie a optimismului și umorului popular în împrejurările cele mai dramatice ale vieții.

Coșbuc nu este numai un desăvîrșit tehnician dar 
nu rareori și un poet mare, profund original, un vi
zionar al mișcărilor sufletești sempiterne cu un accent 
ardelean numaidecît evident, inimitabil și tocmai pen
tru aceea așa de des imitat. El a izbutit, ca și Emi
nescu de altfel, să facă poezie înaltă care să fie sau 
măcar să pară pricepută poporului și să educe astfel 
la marele lirism o categorie de oameni străini în chip 
obișnuit de literatură.

G. CĂLINESCU

. CEORGt COMi|<; 
t

D. Micu se oprește apoi asupra poeziilor capitale ale creației poetului : Nunta Zam
firei, Moartea Iui Fulger sub- liniindu-le semnificațiile. O întinsă parte, în directă proporție cu locul pe care-1 ocupă în volume, e consacrat poeziei

PROLOG LA LECTURA
cație și poezie în cuprinsul al chiar aceleiași opere. Poetul acorda de pildă o atenție deosebită literaturii pentru copii scriind pentru ei piese pe care apoi exigent nu le-a mai introdus în volumele antologice dar care poezii circulă încă și acum în reeditări do- vedindu-și utilitatea.Prima reevaluare a operei coșbuciene o face G. Călinescu care subliniază că George Coșbuc este un mare poet nu prin cantitatea versificației ci prin cîteva capodopere inspirate de viața mediului rural mareînd un moment hotăritor 
în perioada posteminesciană. Alții ca N. lorga au observat

unei discuții privind viața și opera poetului. Sinteza sa are în vedere tot ce s-a scris înainte util despre autorul lui „Noi vrem pămînt". Succinta prezentare a vieții e însoțită de comentariul succesiv al poeziilor apărute. Cititorul nu e pus în fața unor exclamații superlative — e vorba de primele poezii publicate de G. Coșbuc, basme versificate — ci ținut la curent cu valoarea acestor poezii de început. E meritul cărții — :uha din puțiriele despre G. Coșbuc — de a nu-și întreține lectorii cu simple afirmații ci de a

feră bacoviană. Ne este prezentat apoi „cîntărețul splendorilor estivale și al iernii zglobii". Cu prilejul prezentării pastelurilor, D. Micu încearcă a atrage atenția asupra modului cum trebuie citită poezia lui Coșbuc : „Numai renunțînd la despicarea didactică, lăsîn- du-ne furați de imaginea liniștii ce se făurește prin asocierea tuturor amănuntelor prozaice în sine, în sufletul nostru va vibra starea psihică din care a luat ființă 
Noaptea de vară. O poezie (cînd nu se naște moartă) e un organism viu. O strofă luminează pe alta și toată concurează la reliefarea ideii lirice".

erotice, domeniu în care G. Coșbuc lasă mai multe din poeziile sale antologice. Dintre acestea D. Micu insista pe drept cuvînt asupra poemului 
Dragostea învrăjbită, Cîntecul 
fusului, Fata morarului.Capitolul de cea mai întinsă rezonanță a poeziei lui G. Coșbuc rămîne acela al protestului social care capătă în ver- . șurile lui o coloratură națională. Sînt trecute în revistă 
Noi vrem pămînt, In opre- 
ssores, Doina, Decebal către 
popor, și remarcată una din poeziile mai puțin discutate, dar desigur una dintre cele mai remarcabile, ale activității poetului: Un cîntec barbar.

D. Micu reușește astfel o călătorie completă în universul poeziei lui Coșbuc atrăgînd atenția asupra vîrfurilor ei cele mai de seamă. Cartea sa e o bună introducere în opera poetului, o invitație la lectura poeziei lui. In încheiere el ține să noteze : „Nefiind de suprafață, originalitatea coșbuciană poate trece ușor neobservată sau poate fi confundată cu banalitate — eroare căreia i-au căzut și-i mai cad victime versificatori fără har, nărăviți în a se crede coșbucieni cînd în realitate sînt doar mediocri. Cine citește superficial găsește în versurile lui Coșbuc, flăcăi, fete, chiote, scene idilice ș.c.l., adică pitoresc. De s-ar reduce la atît, am deschide cărțile poetului, într-adevăr, numai pentru a ne recrea... Fără intuirea acelui suflet ingenuu, care conferă poeziilor lui Coșbuc un farmec singular sînt posibile doar pastișe... Printre scriitorii care au istovit în literatura noastră o vînă tematică, au dus la perfecțiune o modalitate de creație se numără negreșit și Coșbuc".
M. UNGHEANU

*) D. Micu — G. Coșbuc
Editura tineretului — 1965.
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Vom institui, in această pagini, o instanță de judecată. Și paginile care 
vor urma acesteia vor constitui, ca în cel mai strict regulament juridic, „do
sarul" procesului pe care-1 începem. S-ar putea să fie un proces mai puțin 
obișnuit, reclamanții fiind, noi toți, oamenii care ne-am bucurat însoțind un 
prieten, un tovarăș de muncă la Ofițerul stării civile, căruia o dată cu florile, 
i-am urat multă, multă fericire, și apoi vestea divorțului lor ne-a adus în 
suflet o undă de nedumerire, de întristare, și uneori chiar de indignare. Iar 
pîrîții ? Nu, nimeni anume, cu toate că am putea da o cifră... ci concepțiile 
care generează instabilitatea căsniciilor. Căci, de ce să nu recunoaștem, la un 
bilanț în care regretele s-ar aduna cu avantajele unui divorț, mulți, chiar 
foarte mulți sînt de acord că despărțirea putea fi evitată, că un dram de 
minute în plus, un dram de luciditate din partea unuia sau altuia ar fi adus 
la linia de plutire o corabie speriată de propriile incertitudini. Deci, deschidem 
proces public lipsei de seriozitate, șubrezeniei sentimentelor, intereselor mes
chine, egoiste, minciunii și concepțiilor false despre căsnicie ! Deschidem pro
ces, noi, opinia publică, divorțurilor!

| a birourile procu- *“ raturii se depun cereri de divorț. Vine EA sau EL. întocmesc un dosar în care, pe prima pagină, dorința de a te despărți de un om care ți-a fost cîndva nespus de drag, nespus de a- propiat. este argumentată. răsargumentată, scuzată și comentată în fraze care, dincolo de personalitatea fiecăruia, de gîndurile intime, de concepții de viață, seamănă izbitor între ele. „Pîrîta (sau pîrîtul) nu 
a avut o atitudine corespunzătoare în căsnicie... Ea nu făcea menajul si gospodăria casei... El venea beat, înjura, batea, jignea, întreținea relații extraconjugale... Nu ne potrivim la caracter, avem concepții deosebite... Pîrîtul (sau pîrîta) a considerat căsnicia o simplă aventură. . a vrut buletin de București..." etc., etc., etc... Cu ani sau cu luni în urmă, un simplu DA, rostit cu emoție, cu încredere. cu vibrația autentică a fericirii, i-a legat pe acești oameni, spune-se, pe întreaga viață, i-a legat într-o familie, le-a dat unuia și celuilalt un sprijin, o creștere verticală mai înaltă a propriilor idealuri, a sentimentelor și demnității lor umane... Și acum, fiecare are ceva de spus despre celălalt, ceva care, invariabil. se rezumă la dorința de a nu mai fi împreună.Ce ce întîmplă oare între feeria sufletească a primelor zile de căsnicie și gîndurile care conduc pașii spre divorț ? Cum înregistrează. cum prelucrează seismograful sensibil al fiecărei zile ..zestrea" cu care fiecare contribuie la procesul complex al sudării și apoi al desfacerii unei căsnicii ? Pe parcursul transformării visului în dosar de divorț, numerotat sec si afișat la tribunal ca „proces civil", sînt momentele esențiale ale unei vieți în doi. fie și de scurtă durată, cu zîmbete si căderi, cu e- moții si creșteri.— Noi. oamenii legii, precizează Mihai Roman — președintele Tribunalului popular „Grivi- ța roșie" — numim și considerăm „civile" si litigiile dintre doi oameni care, nu mult în urmă, si-au jurat dragoste pînă la capătul vieții oentru a le delimita de procesele asa- zise „penale". în care îmnrieinatii sînt învinuită de la bun încenut de î'1'’-’i'’area normelor 

de conduită socială. Dar. vă întrebăm, cu cît poate fi apreciat mai vinovat cineva care s-a a- tins de un bun material străin, decît acela care a frînt dureros mersul vieții semenului său ? E oare nevoie de mai multă îndrăzneală pentru a escalada îngrădirea unei proprietăți sau pentru a sparge încuie- toarea unei locuințe, decît pentru a te aventura într-o viață în doi. înainte de a te fi întrebat dacă ești gata de drum, dacă cunoști greutățile drumului. dacă ești hotărît să pui umărul la orice incertitudine. să nu-ți abandonezi, cu seninătate, tovarășul de drum ? Să judecăm cu gravitate numai prejudiciul material recuperabil și să apreciem în continuare prejudiciul moral o chestiune privată ? E firesc oare ca un asemenea evadat din celibat să se aleagă numai cu desfacerea căsătoriei „din vina pîrî- tului" sau din „vina a- mîndorura" și mai e firesc oare să răsfățăm pe acești profitori ai jocului „de-a căsătoria" nesupunîndu-i judecății aspre, neîndurătoare a opiniei publice ?
> Prejudecata 

subordonării
4i „crwele*  

de 
ffldiipcndenU

Fiecare știe că relațiile noastre socialiste au schimbat raportul de subordonare a femeii față de bărbat, că astăzi nimeni nu se mai gîndește că o femeie nu este capabilă să îndeplinească aceeași muncă, să obțină aceleași rezultate ca un bărbat. Emanciparea socială a femeii a făcut însă, în cazul unor căsnicii, cîti- va pași înaintea emancipării ei familiale. Un egoism neîntemeiat, bazat pe o mentalitate „cultivată" încă din a- dolescență, în familie, în școală. în relațiile de zi cu zi reduc multe din cauzele divorțurilor la concepția înapoiată a unor bărbați de a-și considera soțiile inferioare, cu obligații în plus, față de obligațiile 

lor. Citim, ca un leitmotiv al acțiunilor de divorț introduse de bărbați. o frază : „Pîrîta nu făcea menajul și gospodăria casei". înțe- legînd prin aceasta mulțimea de atribuții casnice care-i revin soției și numai soției, indiferent de atribuțiile ei pe plan social. Situațiile au. în cazul familiilor care se despart, caracter de generalitate. Amîndoi au serviciu, contribuind, în aceeași măsură, la cheltuielile casei. Dar — imaginea e. fără doar și poate, u- zată de literați și caricaturist! — EA. după opt ore de muncă este obligată acasă să facă „ore suplimentare" în timp ce EL. după aceleași opt ore, se odihnește. D. Nicolae și D. Elena au stat doar cîteva luni împreună. în dosarul de divorț el in- vocînd motivul amintit mai sus. După divorț, Elena, ajunsă să-și judece retrospectiv scurta căsnicie, recunoștea că ar fi fost suficient un dram de înțelegere din partea lui, o mai atentă grijă pentru perioada de acomodare a vieții în doi, a descoperirii fiecăruia. pentru a evita despărțirea.— Aș fi putut să învăț de toate, mărturisește ea, și să gătesc după gustul lui. să-i calc o cămașă, dar aș fi dorit să mă ajute din cînd în cînd, să-1 simt alături de mine în primele greutăți.Sînt însă și cazuri cînd rolurile se inversează. O ciudată „criză" de independentă le face pe unele soții să-și ignore cele mai elementare atribuții. Măndica E. nu avea servici. întreaga zi o folosea pentru plimbare, citit. In instanță, ascultînd cu un zîmbet zeflemitor declarațiile soțului, care spăla și gătea pentru el și copil, declară :— Nu m-am angajat servitoare la el, acum femeile sînt egale bărbaților. să învețe și ei să gătească, să spele...Cazul este simptomatic pentru o parte a tinerelor care-și întemeiază o căsnicie. Din dorința de a-și „menaja" fiicele, unii părinți consideră că fetele lor nu trebuie să știe incă din adolescentă care sînt îndatoririle lor de viitoare soții, de viitoare mame. Intr-un dosar de divorț am întîlnit ur document — e drept că are și o tentă de umor — care dovedește că a- ceastă emancipare este privită nu ca o justă în

țelegere a relațiilor soț- soție, ci ca o eliberare completă de niște coordonate care, pînă la urmă. întregesc și înfrumusețează chipul femeii. S. Maria, foarte de cu- rînd căsătorită, pleacă de acasă din cauză că soțul. S. Petre, o punea să facă mîncare, să spele. La insistentele lui de a reveni, se întocmește între ei un „original" contract: el se obligă să facă întreg menajul, să gătească, să facă piața, iar ea doar să-i spele... cămășile albe I— La o analiză cît de sumară, ne spune tov. Mihai Roman, aceste căsnicii nu aveau dreptul moral de a fi întrerupte. Se spune în existenta cotidiană, că pentru sudarea unei căsnicii este nevoie de compromisuri, fiecare trebuie să cedeze ceva din individualismul și personalitatea pe care o avea înainte de căsătorie, contribuind astfel la formarea acelei unități care-i face pe a- mîndoi să pășească în viată cu același ritm. Dosarele pe care le studiem la tribunal, ascund, de cele mai multe ori, gesturi aparent minore de conciliere care trebuiau făcute de soți pentru continuarea firească a căsniciei, dar care n-au ajuns să se concretizeze, să se răs- frîngă în celălalt. Multi tineri nici măcar nu se gîndesc, cînd înaintează actele la Ofițerul stării civile, că „mecanismul" căsniciei lor nu înseamnă numai dragoste — cerință firească întemeierii oricărei familii — ci și multă, multă luciditate. încredere în tine și în partener. Cum s-ar putea ca să se a- jungă aici ?! în primul rînd. desființarea concepției că o căsătorie este numai un moment „personal" în viata oamenilor. că fiecare are nu numai dreptul să a- leagă pe cine vrea dar și să stea împreună cît 
vrea, fără ca ceilalți să se amestece. Familia se înscrie. ca o unitate foarte importantă. înînsăși societate, decide ce n-am consideraacest raport suficient pentru a contribui fiecare — părinte, pedaT gog. prieten, tovarăș dg muncă — la consolidarea ei ? Urmăresc asistenta în timpul proceselor de divorț, ascult martorii. Nu s-au simțit îndemnat' oare să oprească, cu un gest, un sfat, o căsnicie care nu trebuia încheiată sau una care nu trebuia 

desfăcută ? Indiferentismul. dureroasa trecere pe lîngă cei din jurul tău, este, fără doar și poate, fatală celor care aveau nevoie de sprijin. Din multe ședințe de conciliere, unii candidați la divorț pleacă împă- cati. Ceea ce facem noi, oamenii legii, o pot face toți ceilalți. Din experiență. știm că tinerii sînt receptivi, emoționant de receptivi la discuții care-i ajută să se descopere, să se întregească.
„Permis*  

ile 
căsătorie 
pe termen 

redusRăzvan și Alexandrina au numai 19 ani. S-au căsătorit din dragoste. Dar sentimentul s-a uscat repede, atît de repede încît ei se întreabă dacă a existat. El este secretar U.T.C. la una din secțiile unei uzine bucureștene și a- firmă, cu dezinvoltură, că s-a căsătorit fără să-și cunoască prea bine soția, n-a avut timp s-o cunoască. Inițiază, la întreprindere, dezbateri în adunările U.T.C., pe teme de familie, de comportare, de maturitate în viață. Ne-am între-

Firesc, ancheta noastră despre divorțuri se întoarce la momentul de început al unei căsnicii, la clipa cînd „de bună voie și nesilit de nimeni" cei doi acceptă să întemeieze o familie. Desigur, că ziua sortită să rămînă o emoționantă amintire în albumul drumului lor de-o viată, n-a fost umbrită de nici ’in gînd. de nici-o intenție a despărțirii. Și totuși...Ca o concluzie dar și ca o invitație nu numai la reflectări dar și la o viitoare anchetă, tovarășul Mihai Roman ne spune :— Este normal să ne

*¥*¥*¥*¥*♦*¥*¥¥*¥*♦*¥**<¥*¥** Grupaj fotografie 
de ION CUCUbat: cum vorbește celor care ar trebui să învețe de la el, să-i urmeze concepțiile sănătoase, întemeiate despre o căsnicie ? Responsabilitatea sa (nu-i punem la îndoială alte calități), s-a făcut nulă dacă ne gîndim la acest aspect atît de important din propria-i viață. Sigur, e foarte tînăr, și, ca oricare, și el poate greși. Dar ceilalți, care i-au fost alături ? Nici lui nu i-au spus alții nimic, iar asta a avut ca urmare ceea ce știm, rezultatul acestui soi de nepăsare „binevoitoare" fiind e- șecul unei familii atît de tinere ! Părinții celor doi comentează :— Parcă nu găsește fata mea altul...— Mai bine, recunoaște mama lui. era prea tînăr... Acum va ști să aleagă cu grijă...Dar înainte ? înainte nici unul din părinți n-a găsit de datoria lui să-i sfătuiască, să-i avertizeze. să-i ferească de a- ceastă grabă ?... De ce filozofia acelui „pînă nu te lovești cu capul de pragul de sus nu-1 vezi pe cel de jos" nu cap A înțelepciunea fi- rea,. :ă a acelor care trebuie să vadă în locul lor pentru a-1 feri de dureroase deznodăminte ?— Ce mare nenorocire 

e un divorț? se miră unii din cei întrebați. Dar nimeni nu poate șterge cu buretele uitînd ca și cum n-ar fi fost, cele riteva luni sau un an de 

PRIMA ZI A ALBUMULUI DE FAMILIE
împotrivim în prezent desfacerii ușuratice a căsniciilor în ființă, dar concomitent trebuie să ne îngrijim de împiedicarea încheierii tot atît de ușuratice a căsătoriilor și să ne preocupăm de pregătirea din toate punctele de vedere, a tinerilor pentru luarea acestei hotărîri.Consider că în prezent schimbările definitivate în structura socială. ca și noile stratificări sociale generate de evoluția ascendentă a economiei tării noastre. care au antrenat deopotrivă schimbări de interese și valori sociale, au dus la o nivelare, 

ziață în comun, de visuri și gesturi dragi ; și undeva, în adîncul sufletului, se naște prin comparație — uneori neîncrederea în cei din jur, alteori excesiva și aparenta lor apreciere. „Judecata" la oare supunem acum graba, suficiența, slăbiciunea, neseriozitatea unor asemenea soți să nu mire pe nimeni. Fiindcă oameni care să rămînă la fel de întregi, la fel de limpezi după un divorț nu pot, cel mai adesea, exista, cei mai mulți rămîn trunchiați, mai puțin visători, mai puțin proaspeți. Și este o pierdere, o pierdere de entuziasm uman irecuperabil.

Rodica era studentă. Neliniștită de perspectiva unei repartiții la tară, acceptă căsătoria cu un om mai în vîrstă cu aproape 20 de ani. Obține post în București. Colegele ei povestesc : 

dar și la o heterogeni- zare a îndemnurilor ce conduc la întemeierea unui cămin, îndemnuri a căror cimentare nu e posibilă numai prin a- peluri tardive la conștiință și umanism, ci trebuie asigurate prin- tr-o educație largă începută cu curaj și perspicacitate încă de către părinți, continuată cu același curai și în același sens în școli, în colectivele de muncă și îmbogățită — nu la în- tîmplare. ci cu discer- nămîntul sensului pozitiv educativ — prin toate mijloacele culturale care ne stau azi la dispoziție : presă, radio și in special spectacole de

— Rodica era o fată simpatică, veselă, o fată de viață... S-a depărtat de noi, are alte preocupări, a îmbătrînit și s-a acrit... Pe stradă el merge înaintea ei citind ziarul, ignorînd-o, uneori obligînd-o să fie prea matură, prea serioasă pentru cei 24 de ani...Erau cîteva premize. La divorț, dintr-o acumulare supărătoare de... seriozitate, ea îi aruncă în față învinuiri degradante :— E un bătrîn, bețiv, nu se îngrijește de distracția mea, de preferințele mele...Ba se îngrijise : îi asigurase, el și numai el, un serviciu călduț și comod în Capitală. Restul, nimic. O căsnicie goală, meschină și urî- tă. O urîțise și pe Rodica, o schilodise sufletește. îi era teamă de propriile gesturi, de vorbe, de zîmbete.— De ce să sufăr eu la 25 de ani ? Cu ce drept ? mă întreabă inconștientă de propria-i confuzie, de propria-i greșeală. Suferă, suferă pentru că simte că a- colo, în fața instanței judecătorești, toți au privit-o pe ea, cea care învinuia, învinuind-o. Divorțul n-a rezolvat nimic. A lăsat-o sărăcită de vise.— Se observă. In multe. foarte multe situații — remarcă tov. Mihai Roman — o ciudată a- 

teatru, de film și televiziune.Această educație trebuie să cultive simțul răspunderii, al angajării matrimoniale, atît față de soț cît și față de copiii cărora li se va da viată, va trebui să dezvolte sentimentul demnității femeii în relațiile cu bărbatul, să elimine iluzia dualismului femeie-soție și femeie- divertisment, care face atîtea victime de necrezut printre bărbații care se consideră cu „experiență". dar care căsă- torindu-se. întîlnesc în soția lor. tot pe una din trecutele lor „victime".Această educație va 

semănare între cele două momente esențiale ale unui drum : căsătoria și divorțul, o asemănare ce pecetluiește ușurința cu care s-au făcut. Se cunosc, se plac, nu trec două, trei luni în care ei se întîlnesc în fiecare sîmbătă și duminică și se hotărăsc „să înainteze actele". Actele legale, căci cele de caracter, de apropiere, de întoarcere spre ei înșiși n-au avut timp să le întocmească. Sînt convinși că și-au găsit tovarășul de viață. Părinții au îndoieli, dar se bucură ; unii au scăpat de-o grijă, ceilalți admiră „maturitatea" fiului. Prietenii, tovarășii de muncă au îndoieli, dar îi felicită ; se întemeiază o nouă familie și consideră că e, totuși, bine. Dar cum, nu-i interesează, pentru cît timp, nu-i privește. Și așa, plutind pe valurile străvezii ale indiferenței, ajung la divorț. Și acolo, martorii, părinți și prieteni, se luptă pentru a scoate „basma curată" pe unul dintre ei. De fapt, responsabilitatea este a amîndorura și pe undeva și a celorlalți. Părinții nu i-au învățat că o căsnicie nu este o joacă, că ea implică gînduri, concepții serioase, stabile, prietenii cu mai multă experiență au ignorat puterea lor de convingere.
★Dintr-o statistică făcută la tribunalul unui 

trebui să completeze conceptul exclusiv al căsătoriei din dragoste, cu unul polivalent și va trebui să conducă în final, la imprimarea unui caracter realist discuțiilor din cadrul caselor de căsătorii ale sfaturilor populare, instituții de bună intenție dar de minimă eficacitate în actuala lor organizare.E greu de crezut că o discuție sufocată de flori, de „zîmbiți. vă rog" și de emoțiile inerente unui asemenea pas. va reuși să suplinească minusurile unei educații, destinate să a- sigure în primul rînd respectul demnității vii

raion, acțiunile de divorț introduse după un an și doi ani de căsătorie bat recordul: 40la sută. Cauzele, în ordinea importanței, sînt: insulte — 25 la sută ( părăsire de domiciliu — 35 la sută ; descoperirea unei „alte destinații" a sentimentului — 25 1*sută, lipsă de preocupare pentru gospodărie — 15 la sută. Motivdtg sînt, incontestabil, grave prin prisma unor norme de conduită familială riguros acceptate. Dar, dincolo de gravitatea lor, rămîn niște scuze exterioare, neesentiale. Ele acuză, mai mult ca orice alte comentarii, neseriozitatea, șubrezenia unor sentimente și a unor concepții pe care se întemeiază o căsnicie. E ridicol să te desparți de omul pe care ți l-ai ales tovarăș de viață pentru asemenea motive, la care se poate să nu se ajungă atunci cînd a- fecțiunea știe să-și urmeze drumul firesc, știe să creadă și să înțeleagă că drumul împreună nu este neted, că o zi nu este egală cu alta, că oamenii se împlinesc, se perfecționează în timp și împreună. Dar afecțiunea, dragostea care ar trebui să fie temelia alegerii, cunoașterii soțului sau soției are și ea nevoie de timp pentru a fi descoperită. întregită.

torului tovarăș de viată și. mai ales, să suplinească cunoașterea caracterului, calităților și slăbiciunilor acestui tovarăș.Mă întreb, și cu a- ceasta închei șirul rin- durilor mele, care se așteaptă să fie îmbogățite printr-o largă discuție de opinie : „Cîți tineri au fost întorși din drum la casele de căsătorie, sfătuiti să mai reflecteze asupra hotărîrilor de a se uni. pînă Ia o mai bună cunoaștere reciprocă ?“
Reportaj-anrhetă de 

GALINA BĂDULESCU
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Orașul de pe Iantra

Ministrul economiei
a părăsit

Miercuri dimineața a părăsit Capitala ministrul economiei al Republicii Federale a Germaniei, Kurt Schmucker care, Ia invitația ministrului comerțului exterior al Republicii Socialiste România, a făcut o vizită oficială în tara noastră.Cu același avion a plecat grupul de consilieri și experti care a însoțit pe oaspete, precum și Alfred Burgemeis- ter, Clemens Riedel, Gustaw Stein și Siegfried Zogelmann, deputați în Bundestag.
La plecare, pe aeroportul Băneasa, oaspeții au fost con-

R. F. a Germaniei
Capitala

duși de Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, Filip Geltz, deputat în Marea Adunare Națională, Vasile Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior, Ion Mo- rega, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, de funcționari superiori din Ministerul Comerțului Exterior și Ministerul Afacerilor Externe.Au fost, de asemenea, pre- zenți, Erich Strătling, șeful Reprezentanței comerciale a Republicii Federale a Germaniei la București, și membri ai reprezentanței. A(gerpres) După cum s-a anunțat aspectul general al timpului In luna septembrie va ii mai mult de vară. 
Deci și In luna septembrie munții vă așteaptă. In fotografie : Sinaia la Cota 1400

ACTUALITATEA
Pe

ecranul 

toamnei
Esmeralda din „NOTRE 

DAME DE PARIS"

Soarele de toamnă, obosit după risipa estivală, își îndreaptă reflectoarele către căsuțele înghesuite pe spinarea dealului. Zidurile care au prins rădăcini în stîncă își trădează bătrînețea. Secole furtunoase au săpat riduri pe obrajii de cărămidă. Istoria, generoasă, a deschis paginile uriașei sale cărți.

Dup» o vară pe care o poți regre
ta din 1001 de motive, rămîne unul 
singur pentru care ești bucuros că 
anotimpul estival a trecut : progra
marea filmelor. Doar ecranul toam
nei ne va compensa cu siguranță 
printr-o stagiune cinematografică 
deosebit de interesantă.

în primul rînd studioul „Bucu
rești” se prezintă cu cele două co
producții : „Steaua fără nume” (re
gia H. Colpi) și „Tunelul” (regia 
Francisc Munteanu). De asemenea, 
vor rula filmele românești inspi
rate din actualitate : „Vremea ză
pezilor” (regia Gh. Nagi, sce
nariu Fănuș Neagu și N. Velea, 
„Meandre” (regia Mircea Săucan”) 
alături de comedia lui Gopo 
„Doctor Faust XX" și filmul poli
țist „Fantomele se grăbesc” (re
gizat de Cristian Poluxisț după ro
manul de aventuri „Ecuația cu 
trei necunoscute” de Tudor Po
pescu.

Dintre filmele străine amintim 
Coproducția sovieto-polonă „Le- 
nin tn Polonia” sub regia lui S. 
Iutkevici, recent premiat la Karlo- 
vy-Vary tn acest an, producția 
maghiară „Zile reci” (scenariu și 
regia Andras Kovacs), filmul ce
hoslovac „Magazinul de pe strada 

peliculă care a obținut ma
rele premiu Oscar pe anul 1965, 
regizat de Elmer Klos șl Jan Radar 
(cunoscuți publicului nostTU cu 
excelentul film „Moartea se nu
mește Enoelschen”).

Cinematografia Italiană va fi 
prezentă prin filmele „Cele patru 
zile ale orașului Neapole" tn re
gia lui N. Loy după un scenariu 
de Vasco Pratolini (filmul obtintnd 
ctteva mari distincții la festivalu
rile de la Moscova și Veneția), 
„Boccaccio ’70" (trei scheciuri ci
nematografice regizate de M. Mo- 
nicelll. F Fellini și De Sica) tn 
care vom revedea pe cunoscutele 
actrițe Sophia Loren și Anita Ek- 
berg, „Tara fericirii”, un film tn 
cea mai fidelă tradiție neorealistă, 
regizat de Luciano Solce, care va 
fi prezent împreună cu filmul bio
grafic „El Greco”.

Studiourile franceze stnt prezen
te cu o nouă versiune după ro
manul lui Victor Hugo, „Notre 
Dame de Paris” tn care vom re- 
întflni pe Anthony Quinn alături 
de Gina Lollobrioida. Piere Etaix 
va apare In tripla postură de 
scenarist, regizor și interpret tn 
filmul „Yo—Yo” cu care a obținut 
Ia Cannes tn 1964 premiul pentru 
cel mai bun film pentru tineret.

Amatorilor de filme de „capă si 
Spadă" le stnt rezervate ultimele 
două filme din trilogia „Angeli
ca" regizată de Bernard Borderie, 
„Minunata Angelica” și „Angeli
ca la curtea regelui”.

Studiourile americane vor M 
prezentate do trei westernuri din
tre care „Diligenta” (regia John 
Ford), film turnat tn 19.38, este În
soțit tn toate antologiile filmului 
de rarul epitet, „capodoperă” în 
celelalte două. „Warlok” și „Ci
marron”, vom revedea pe Maria 
Schelle. Anna Baxter, Henry Fon
da si Anthony Quinn. Ultimul va fi 
protagonistul filmului „Zorba Gre
cul”, ecranizare după un roman de 
Kazantzakis (marele narator grec, 
prieten intim cu Panait Tstrafh în 
regia Iul M Cacovannis, cunoscut 
la noi prin „Electra”. Cele două 
premii Oscar obținute tn 1964 re
comandă acest film.

Pentru tinerii spectatori vor 
rul» filmele „Ore de ris cu Stan 
șl Bran” si „Lumea minunată a 
fraților Grimm”. Așteptate cu 
Justificată nerăbdare stnt si fil
mele „Bătălia pentru Sanhal”, 
„China” si „Femela nisipurilor”, 
filmul regizorului japonez H Tes- 
htoahava, laureat al Cannesului tn 
1964.

Scurta trecere tn revistă a pro
gramului cinematografic ce ne 
așteaptă, îndreptățește un opti
mism pe care nu ne sfiim să-l fa
cem public.

TUDOR STANESCU

Unul din cele trei roluri 
In care vom revedea pe 
Anthony Quinn, in „ZOR

BA GRECUL’

In „ȚARA FERICIRII’ o 
debutantă, DONATELLA

TURI

Pierre Etaix tn „Yo-Yo*

Continuîndu-și călă
toria în țara noastră, 
delegația P. C. din 
Austria, condusă de 
tovarășul Franz Muhri, 
președintele partidului, 
a vizitat în după-a- 
miaza zilei de 5 sep
tembrie Muzeul Dofta- 
na.

In cursul dimineții 
de 6 septembrie, dele
gația P. C. din Aus
tria, împreună cu to
varășul Mihai Dalea, 
secretar al C. C. al 
P.C.R., a vizitat regiu
nea Brașov. Oaspeții 
au făcut o vizită la 
comitetul regional de 
partid. Tovarășul Ion 
Voina, membru suple
ant al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al comi
tetului regional de 
partid, a informat pe 
oaspeți despre unele 
preocupări actuale ale 
organizației regionale 
de partid. Delegația a 
vizitat apoi cooperati
va agricolă de pro

ducție Bod, construcții 
și locuri istorice din 
Brașov și complexul 
turistic Poiana Brașov.

Biroul comitetului re
gional de partid a ofe
rit, în cinstea delega
ției, o masă tovără
șească.

Miercuri dimineața 
s-a înapoiat în Capi
tală delegația de spe
cialiști din agricultură 
condusă de prof. Ni- 
colae Giosan pre
ședintele Consiliului 
Superior al Agricul
turii, care, la invitația 
ministrului agricultu
rii al R. P. Bulgaria, a 
făcut o vizită în țara 
vecină.

La sosire, delegația a 
fost întîmpinată de 
membri ai conducerii 
Consiliului Superior al 
Agriculturii și specia
liști din C.S.A.

(Agerpres)

BIBLIOTECA 
PENTRU TOTI 
LA NUMĂRUL

Au început lucrările simpozionului 
național de etnografieIeri, la Sala Mică a palatului au început lucrările Simpozionului național de etnografie, „Organizarea muzeului etnografic în aer liber — principii și metode", care are loc la București între 7—15 septembrie sub auspiciile Comitetului Național Român pentru I.C.O.M. din cadrul U.N.E.S.C.O., în colaborare cu Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă — Consiliul Muzeelor și Institutul de etnografie și folclor de pe lîngă Academia Republicii Socialiste România. în

cuvîntul de deschidere au vorbit tovarășii acad. George Oprescu, președintele Comitetului Național Român pentru I.C.O.M., Mihai Băcescu, președintele Consiliului muzeelor, membru al Comitetului executiv I.C.O.M., directorul Muzeului „Gr. Antipa" și Ion Moraru, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, după care a urmat sesiunea de comunicări științifice susținute de către specialiști români și străini.
ION MARCOVIC1

350
Cea de a treia serie a colecției care apare de 71 de ani, 

„Biblioteca pentru toți", a ajuns cu volumele Ciclului Ha- 
lipa („Fecioare despletite", „Concert din muzica de Bach" și „Drumul ascuns") de Hortensia Papadat Bengescu, la nu
mărul 350.

Proiectată pe un spațiu editorial de circa 2 000 volume ce 
vor cuprinde întreaga noastră literatură clasică, clasicii literaturii universale precum și cele mai bune opere ale lite
raturii contemporane, românești și străine, în așa fel incit 
fiecare țară să fie reprezentată cel puțin cu 2—3 autori, 
colecția „Biblioteca pentru toți” înglobează pină astăzi, volu
mele unui număr de 196 scriitori români și străini, și 14 
antologii, cuprinzînd opere din 26 de literaturi.

Actuala serie a popularei colecții care apare din 1960, 
continuu îmbunătățită grafic, a ajuns la un tiraj total de 
peste 18 milioane exemplare.

Pentru numerele care vor apare încă in toamna acestui an, 
editura pregătește' următoarele cărți : Mihail Sadoveanu „Dureri înăbușite", „De la Dragoș la Cuza Vodă" (legende 
populare), Tudor Vianu „Arta prozatorilor români", două 
volume de nuvele de Gib Mihăescu, „La Grandiflora" și „Noaptea focurilor", precum și „Oameni care au fost" de 
N. lorga.

Din literatura universală vor apare : Cesare Pavese „Luna și focurile" și „Femei singure", St. Crane „Semnul roșu al curajului", A. Huxley, „Punct, contra punct", și antologiile „Basme africane", „Poezia americană contemporană".
T ».
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Ingineri pe platoul 
titanilnr

devin mai puri, mai oameni, 
mai romantici. Temperatura 
înaltă îns&amnă aici, pentru 
proaspătul ; inginer stagiar, 
turnarea tn termen a stîlpilor 
de beton, sporirea volumului 
de betoane încorporate în 
trainicele temelii, sarcini pe 
care Paraschiva Mirean are 
prilejul să-ți vorbească cu o 
bucurie tonică, proprie con
structorilor legați afectiv de 
profesie. Iar bucuria ei cea 
mai mare este „să ajung acasă 
obosită, o oboseală care să se 
confunde pe deplin cu mulțu
mirea că în fiecare zi, și eu, 
tînăr inginer stagiar, am făcut 
ceva în acest loc unde pri
mesc certificat de existență 
înfăptuiri trainice".

Oprim o basculantă și pornim spre sectorul furnale. 
Aici, e o concentrare de forțe 
tulburătoare. Peisajul vast, 
dominat de vuiet continuu de 
mașini și unelte, de efor
tul care se împlinește în

ce va fi. îl căutăm pe 
inginerul stagiar Leon Mol
dovan. Știam că tatăl lui 
lucrează ca tehnician con
structor de peste 25 de ani. 
Știm că e de la Sighișoara, 
că-i place mult să schieze, că-i 
voinic. Nu știam că șantierul 
a produs asupră-i s atît de 

. adînca, impresie.
—- In facultate am învățat 

mttlte, Dar, aici, e eu totul 
altfel ■ dăm noi examen în 
fiecare zi.

Lucra cu oamenii de sub 
conducerea maistrului Mun
teanu la hala de mașini pen
tru turnat fontă pe bandă.

Basculantele vin și pleacă. 
Aleargă peste cîmp, aduc be
ton, cară pămînt. Șoselele-s 
artere vii, arterele sănătoase 
ale unui organism în care fie
care știe ce are de făcut.

— Dorința mea — spune 
inginerul Moldovan, e să lu
crez aici pînă la sfîrșit. Tata, 
ca vechi constructor, spune că 
e o mare mulțumire să fii 
părtaș la asemenea împliniri, 
de care să-ți amintești întot
deauna cu sentimente adine 
omenești.

30 de ingineri pe platoul

dintre Mălina și Cătușa. Viitor 
platou al titanilor.

Orașul i-a primit ospitalier. 
Șantierul, cu bucurie. O 

nouă promoție se află în pri
ma linie a cincinalului, alături 
de oamenii care-și unesc 
într-un efort comun toate 
energiile tn tulburătoarea 
epopee pentru oțel gălățean.

Succes solilur 
artei studențești!
Livlu Ciulei, regizor, director al 

Teatrului „Lucia Sturdza Bulan- 
dra” :

— Mă bucur că am văzut și a- 
cest spectacol al studenților bucu- 
reșteni... „Nu stnt Turnul Eiffel” 
se numără printre piesele româ
nești bune, scrise tn ultimii ani șl 
ttnărul student Andrei Șerban a 
potențat-o la valoarea el. Specta
colul are meritul de a arăta o fa
țetă a expresiei artistice româ
nești — vioiciunea, tinerețea, ana
liza profundă.

O să fac o mărturisire surprin
zătoare : pentru mine spectacolul 
din această seară ■ constituit o 
lecție ; eu am fost elev, iar stu
denții de Re eeenl profesori.

„Internaționalele" 
de natație 

ale RomânieiBazinul din parcul sportiv Dinamo din Capitală va găzdui în zilele de 10 și 11 septembrie campionatele internaționale de natație ale României. La startul întrecerilor și-au anunțat participarea sportivi și sportive din Cehoslovacia, R.D. Germană, R. F. Germană, Bulgaria, Iugoslavia, Polonia, Ungaria și România. în cele două zile de concurs întrecerile vor începe la ora 17.

Da Tirnovo sentimentul răs
colitor al întîlnirii eu trecutul 
îți domină ființa. Asculți pașii 
ce răsună, ca un zgomot din 
depărtarea timpului, pe pava
jul de piatră al ulițelor con
torsionate ce se strecoară prin
tre casele cățărate straniu pe 
înălțimile orașului. Zăbovești 
în cartierele în care, parcă, 
clepsidra veacurilor a încre
menit. Privești ruinele străve
chilor palate regești, încercînd 
să descifrezi contururile unor 
frumuseți arhitecturale ce s-an 
pierdut. Ghizi de prin partea 
locului îți poartă imaginația 
prin timpuri acoperite de uita
re. Urmele palatelor Țareveț 
și Trapezița le oferă prilejul 
unor reconstituiri In care ade
vărul istoric și legenda popu
lară se îngemănează. Lîngă 
clădirile cu trăsături puțin o- 
bișnuite, născute într-un alt 
ev, deseori auzi rostindu-se 
numele lui Kolio Ficeto. Con
structor al cărui renume 
s-a păstrat în timp. Kolio Fi
ceto a fost un autodidact, care 
cu prețul unor sacrificii Inima
ginabile, și-a însușit admirabi
la știință de a înălța clădiri, 
poduri, apeducte șl biserici. 
Geniul arhitectonic ai acestui 
autodidact se dezvăluie la ha
nul lui Hadji Nikola, o clădire 
imaculată, străjuită de arcade, 
și colonade. Neguțătorii venlțl 
din îndepărtata Venetie își 
păstrau prețioasele încărcături 
în magaziile cu uși masive și 
ferestre ferecate cu obloane, 
îar în încăperile scăldate în 
lumină și căldură de la etaj 
găseau ceasuri de răgaz după 
un drum extenuant într-o e- 
pocă în care trenul și avionul 
nu apăruseră încă pe lista 
mi.iloacelor de transport.

Tîrnovo oferă vizitatorului 
• si pagini mai proaspete din is

toria sa. O căsuță modestă de 
lemn ce-și ascunde chipul în 
anonimatul unei vii, pe o ri- 
dicătură domoală, evocă înce
puturile mișcării socialiste din 
Bulgaria. Către sfîrșitul seco
lului trecut, Dimităr Blagoev 
a organizat acolo prima ședin
ță a primei celule socialiste 
din țară. Bărbații care, în se
cret. s-au strîns spre a-1 as
culta pe marele revoluționar 
își riscau libertatea si viața. 
Dar ei au aprins flacăra unei 
lupte pe care urmașii lor. În
cercatele generații de comu
niști din secolul nostru au 
dus-o la biruință.

însoțit de umbrele istoriei 
pășești în cartierele noi, a că

ror virstă rivalizează doar cu 
cea a celor mai tineri locui
tori ai orașului. Clădirile mo
derne, șirag de chipuri suriză- 
toare, par replica prezentului 
dată moștenirii trecutului. 
Tîrnovo iși extinde „frontie
rele". Noile construcții se în

In acest oraș, in atmosfera 
căruia stăruie romantismul, 
sute de tineri urmează cursu
rile universitare. Institutul pe
dagogic din Tîrnovo pregă
tește cadre didactice care vor 
duce lumina cății în toate col
țurile țării.

Orașul de pe Iantra reprezintă 
un vast muzeu. La Tîr
novo istoria nu țl se Înfăți
șează glacială, o aridă înșiru
ire de monumente sau de con
strucții ce-și subliniază osten
tativ, arogant, noblețea dobîn-

mulțesc, modlficînd vechile 
hărți ale orașului. Anii din 
urmă au schimbat substanțial 
peisajul urban. Micuțele ate
liere meșteșugărești au dispă
rut. In locul lor și-a făcut a- 
pariția un impunător combi
nat textil cu sute de muncitori. 
Aparatele de radio construite 
in orașului lui Kolio Ficeto 
și-au cîștigat renume. Uzina, 
deși tinără, a obținut o expe
riență care ii permite să li
vreze pe piața bulgară și chiar 
la export aparate de radio de 

o bună calitate.

dită prin vîrstă. In străvechea 
cetate istoria iți cultivă sim- 
țămîntu] admirației pentru oa
menii aceia, față de care na
tura n-a fost deloc darnică și 
care și-au făurit prin tenaci
tate și talent, cu jertfe pe care 
cronicile nu le consemnează, 
un oraș de un farmec aparte, 
de o strălucire pe care n-au 
putut-o șterge nici cele mai 
furtunoase vremuri.

M. RAMURA

MONDIALELE DE VOLEI
Preliminariile de Ia 

Ceske Budejovice au 
decurs firesc. Fondul 
de surprize fiind e- 
pulzat din prima zi, e- 
chipele s-au încadrat 
în Ierarhia anticipată 
de amatorii voleiului, 
(cu singura „indisci
plină" a formației 
noastre) șl totuși en
tuziasmul sportiv nu 
a suferit scăderi, dim
potrivă : componențll 
echipei locale și apoi 
„pleiada" conducăto
rilor de delegații a 
antrenorilor șl organi
zatorilor au fost con
taminat! de febra 
competiției. Meciurile 
Pe care le-au organi
zat, al căror gaj era 
cu larghețe furnizat 
de fabrica de bere 
Budvar, au constituit 
puncte de mare atrac
ție ale programului, 
iar risipa de energie 
nu a fost cu nimic 
interioară meciurilor

oficiale. Numai efec
tele au fost cn toiul 
aparte. Festivitatea de 
așa-numita Încheiere 
a fost confirmarea o- 
flclaiă definitivă a 
clasamentului știut. In 
felul lui, publicul a 
dezmierdat pe cei doi

pretendente Ia supre
mație : Cehoslovacia 
și Uniunea Sovietică. 
Victoria — dificilă — 
a Cehoslovaciei a cal
mat patimile. A de
butat frumos șl e- 
chtpa noastră, tn- 
vlngtnd formația de-

CORESPONDENJA DIN FRAGA

sportivi premiați t 
AUREL DRAGAN din 
echipa noastră și 
Scorek din echipa po
loneză. Preliminariile 
fiind terminate, marea 
luptă a tnceput la 
Praga, tn giganticul 
Palat al sporturilor, tn 
Infernul celor 18 000 
de țipete și fluierături. 
In prima zi la 
Praga s-au tnttlnit 
cele mai puternica

loc neglijabilă a R. D. 
Germane.

A doua zi a turneu
lui a adus o dezamăgi
re generală și fără 
nuanțe. Deși s-a con
siderat meciul cu e- 
chlpa Cehoslovaciei 
foarte greu, cu puține 
șanse de a fi ctștigat, 
dată fiind comporta
rea ireproșabilă in 1n- 
ttlnirea cu Uniunea 
Sovietică, ca șl enor
mul atașament al pu

blicului gazdă față da 
echipa cehă, totuși re
zultatul a dezamăgit. 
S-a jucat sub nivelul 
obișnuit cu foarte 
multe greșeli in situa
ții simple. Deși nu s-a 
prezentat tn formă
strălucită din prima
zi, șl ■ fost adesea de
raiată de atacul nos
tru, etnd subtil, etnd 
de mare forță, echipa 
cehă a dominat prin 
corectitudinea și cons
tanța comportării. O- 
blecțil an existat doaf 
împotriva arbitrilor. 
De altfel șl jucătorii 
cehi și români au fost 
nemulțumiți și au pro
testat adesea Împotri
va deciziilor arbitru. 
Iul, ceea ce a scăzut 
șl mal mult calitatea 
spectacolului. Bilanțul 
zilei descurajează dar 
poate cine știe zilele 
următoare...

ILINA 
GRIGOROVICI

Ana Marla Nartl, critic de tea
tru :

— Spectacolul din această sea
ră 7... M-a surprins, ml-a plăcut, 
m-a inetntat I Realizatorii celor
lalte spectacole cu piesa „Nu stnt 
Turnul Eiffel” — mă refer la pro
fesioniști, — au fost tentați In 
primul rtnd de replicile de efect, 
pe care le-au adu» tn prlm-plan. 
Meritul studenților este de a fi 
trecut pe primul plan ceea ce este 
grav șl serios tn piesa Ecaterinei 
Oproiu. Am remarcat o înțelegere 
mal gravă a personajelor, s-a ac
centuat recunoașterea necesității 
efortului: „O să fie greu, o să 
fie minunat”. Este o expresie a 
studențlmli noastre.

Clody Berthola, artistă emeri
tă :

— Spectacolul studenților — 
care îmbină realizări actoricești 
excelente, o regie Inspirată, un de
cor frumos, remarcabil prin In
ventivitate și sensibilitate, o mu
zică bine aleasă — va fi un ade
vărat „ambasador" al expresiei ti
nere, plină de talent, pasiune, se
riozitate care caracterizează stu
denții din patria noastră.

Mai multe teatre profesionis
te (printre care și Teatru! „Lucia 
Sturdza Bulandra" din București) 
au pus tn scenă „Nu stnt Turnul 
Eiffel". Mă așteptam ca studenții 
să se lase influențați de aceste 
realizări. Am avut însă surpriza 
să asist la o adevărată experiență 
de teatru studențesc, un spectacol 
original, respirînd tinerețe, perso
nalitate șl talent, un spectacol re
marcabil.

Ultimul examen din țară a tost

trecut cu brio. Urmează acum 
confruntarea internațională. Urăm 
succes deplin solilor artei studen
țești din patria noastră.

15 septembrie 
în avanpremieră

matică, ereioanele și trusele 
de desen, acuarelele și hîrtia 
albastră se adună stive pe 
mesele de servit în fața cum
părătorilor.

— Aveți și texte literare tn 
limba engleză ? se informează 
o elevă de clasa a X-a.

— Nu — vine prompt 
răspunsul.

Deși Editura didactică le-a 
promis elevilor broșuri con- 
ținînd texte literare în limbile 
străine, care se studiază în 
liceu, ele n-au apărut încă în 
librării.

La „Librăria copiilor" de pe 
B-dul Magheru, la Librăria 
„George Coșbuc" de pe 
Lipscani și în multe alte uni
tăți elevii sînt serviți prompt, 
raioanele de rechizite sînt 
suplimentate cu vînzători pen
tru a se evita aglomerația. 
Desigur, în zilele care vor 
urma ritmul cererii de rechi
zite va crește. Pentru a preîn- 
tîmpina aglomerația, respon
sabilii unităților trebui*  să

prevadă de pe acum măsurile 
organizatorice (aprovizionare, 
repartizarea vînzătorilor, în
lesniri de achitare a banilor) 
care să asigure o desfacere 
corespunzătoare a rechizitelor 
școlare.

Alături de rechizite, a 
crescut și cererea de unifor
me școlare. In magazinele de 
specialitate, precum și în cele
lalte unități de confecții se 
găsește întregul sortiment de 
uniforme. Păcat, însă că din 
cauza ambalării necorespun
zătoare la fabrici, uneori șt a 
proastei depozitări, ele sînt 
șifonate și, deci, neaspectuoase. 
In unele magazine se mai re
mediază acest neajuns, unifor
mele fiind călcate, dar nu 
peste tot sînt condiții și... ini
țiative în acest sens.

Pentru ca fiecare elev 
să-și primească manualele 
în prima zi de școală, au 
muncit, alături de editori 
și tipografi, și lucrătorii depo
zitului, șoferii șt ajutoarele 
lor. Incepînd de la 28 iulie și 
pînă la 30 august de aici au 
pornit spre școlile din Capi
tală peste 5 600 000 de manuale 
a căror valoare depășește 
suma de 7 000 000 lei. tn linii 
mari, difuzarea s-a terminat. 
Totuși... încă nouă titluri de 
manuale nu sînt gata : Engleza 
pentru clasele a VIII-a și a X-a, Educația cetățenească 
pentru clasa a VIII-a, Desen 
artistic pentru clasa a X-a și

altele, in așteptarea lor, din 
depozite pleacă manualele 
pentru liceele de specialitate, 
pentru școlile profesionale.

In librării am aflat că elevii 
care urmează cursurile serale și fără frecvență își vor 
putea procura manualele ne
cesare începînd cu data de 22 
septembrie. In depozit ele însă 
există, stivuite cu grijă, în 
așteptarea datei cînd vor 
porni spre librării, deși pen
tru elevii care frecventează 
cursurile serale, anul școlar a 
început. Opreliștea se dato
rează Ministerului Învățămîn- 
tului. N-ar fi fost firesc ca 
după ce au fost asigurați 
elevii înscriși la cursurile de 
zi, al căror număr se cunoaște, 
manualele să ajungă la elevii 
de la seral mai operativ ?

Cele 469 unități școlare din 
Capitală își așteaptă elevii. 
Au fost reparate, curățate, în
grijite pînă la amănunt. 4 
școli cu 64 săli de clasă și-au 
înălțat zidurile în acest an în 
noile cartiere ale Bucureștiu- 
lui. Este pe cale de a fi ter
minată acțiunea de îmbogă
țire a materialului didactic 
existent în școli cu exemplare 
noi, moderne. Valoarea a- 
cestuia depășește suma de 
2 700 000 lei. Corpului profe
soral bucureștean i s-au adău
gat încă 166 cadre didactice 
din rîndurile absolvenților din 
acest an al facultăților.



Convorbirile oficiale româno-italieneROMA 7 — Corespondenții Agerpres, I. Mărgineanu și G. Pastore, transmit: Miercuri dimineață au continuat la Palatul Farnesina convorbirile oficiale între ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, și ministrul afacerilor externe al Italiei, Amintore

Procesul 
de la

Fort Dix
Tribunalul militar din 

Fort Dix (statul New 
Jersey) a Început proce
sul intentat Împotriva 
Iui Dennis Mora, unul 
din tinerii soldați ame
ricani care au refuzat să 
plece in Vietnam.în prima ședință, tribunalul a respins moțiunea avocatului apărării, Stanley Faulkner prin care se contesta competența tribunalului în judecarea acestor cazuri întrucît „războiul dus de S. U. A. în Vietnam este imoral și ilegal". Astfel, Dennis Mora este amenințat să fie pedepsit -pentru refuzul de a pleca să lupte in Vietnam la 5 ani închisoare.în semn de solidaritate cu Mora și cu alți doi soldați a- mericani care urmează să fie judecați pentru același motiv, în fața tribunalului a avut loc o demonstrație organizată de „Comitetul pentru apărarea celor trei". Liderul acestui comitet a dat citire telegramelor trimise de cunoscutul filozof englez Bertrand Russel și de unul din candidații democrați la viitoarele alegeri pentru Senat, D. Frost, în care se spune că tinerii care sînt judecați pentru refuzul de a pleca să lupte în Vietnam „trebuie să fie stimați și ajutați pentru curajul lor".

PRETORIA FĂRĂ VERWOERD
Asasinarea premierului rasist sud-african Verwoerd a avut efectul obișnuit al evenimentului de senzație. Felul în care s-a desfășurat atentatul, similitudinea cu alte momente din istoria Africii de sud au alimentat primele comentarii. De fapt însă moartea lui Verwoerd ridică probleme politice limitate, dacă ne gîndim la efectele acestui eveniment pe plan intern sau la eventuala lui re-percutare în relațiile R.S. monwealthului.

Verwoerd și-a făcut un triat 
renume ca teoretician al „dez
voltării separate" a populației 
albe și negre din sudul Africii. 
El a promovat politica de apart
heid, de exploatare și repri
mare brutală a populației de 
culoare. Dar moartea lui nu 
poate schimba orientarea gru
pării conducătoare. Majorita
tea comentariilor din presa 
internațională consideră că a- 
sasinarea lui Verwoerd nu va 
avea nici un efect pe planul 
politicii oficiale de apartheid. 
JUMĂTATEA 
JUMĂTĂȚII...

Defunctul președinte Kennedy a propus o reducere generală ■ 
tarifelor vamale In cadrul G.A.T.T. de 50 la sută. Tratativele dintre 
membrii G.A.T.T. tn scopul hotlrfrii acestei reduceri au căpătat de
numirea de „runda Kennedy". Ctndva o pană inspirată va serie, de
sigur, odiseea completă, fără panegirice ți tără filipice, a rundei. As
tăzi operațiunea ar ti prematură, mal Intti, pentru că runda nu s-a 
Încheiat încă și, fn al doilea rlnd pentru că participantil la tratative 
n-au luat, după ani de dezbateri, nici o hotărlre de fond.

Ceea ce putem face acum este să determinăm tn linii mari stadiul 
mult disputatelor negocieri. Se pare că, după ce ajunsese 
la un moment dat la limita cea mai de jos a depresiunii, optimismul 
e din nou la modă pe malul lacului Geneva. Numai că, de astă dată, 
optimismul este potolit, ca dragostea la 30 de ani și ca ztmbetui soa
relui de toamnă, plin de Înțelepciunea bătrtnească și atoateștiutor. 
Cel pufin așa Iasă să se Înțeleagă părțile Interesate, care consideră 
că noile speranțe, fiind mult mai modeste, atnt, in sftrțlt, realiste.

Hotărtrea cu privire Ia reluarea lucrărilor rundei a lost posibilă 
după ce partenerii din C.E.E. s-au decis, in cele din urmă, să Înainteze 
secretariatului G.A.T.T. propunerile privind reducerea tarifelor va
male la produsele agricole. Statele Unite nu voiau să mal audă de 
nimic fără aceste propuneri. Și, pentru a se marca importanța pe care 
S.U.A. o acordă produselor agricole (desigur, prin reducerea tarife
lor, S.U.A. pot să pătrundă cu mult mai mare ușurinfă pe plata agri
colă europeană), negocierile vor debuta, la 14 septembrie, chiar cu ta
rifele agrare. Vor urma apoi, dezbaterile referitoare la produsele In
dustriale astfel tneft, tn martie 1967, runda Kennedy să la sftrșit. Nu 
insă printr-un acord prevăztnd o reducere de 50 la sută. Speranța 
este să se realizeze o reducere de 20—25 ta sută. Și negociatorii 
ar ti mulțumiți și cu altt.

ION D. GO IA

Prin ingenioasa ideie arhitectural^ și prin varietatea șl calitatea rroduselor expuse, pa 
vilionul românesc la Tîrgui britanic de produse alimentare, deschis acum cîteva zile la 
Londra, atrage atenția vizitatorilor, bucurîndu-se de unanime aprecieri și elogii. In foto

grafie : aspect din acest pavilion

Fanfani. La convorbiri au participat membrii celor două delegații. în încheierea discuțiilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă deosebit de cordială, a fost aprobat textul Comunicatului comun privind vizita oficială a ministrului afacerilor externe român în
Conferință la Lagos 

privind viitorul Nigeriei
La Lagos s-a anunțat 

oficial că Ia 12 septem
brie se va deschide con
ferința principalilor fac
tori politici nigerieni în 
vederea viitorului con
stituțional al țării.Delegații regionali, împreună cu oficialitățile de la Lagos, îșl vor îndrepta eforturile „spre realizarea unei adevărate unități naționale", după cum
MAMELE iȘI ROSTESC CUVÎNTUL...

La Tokio s-a desfășurat conferința mamelor japoneze. Cele peste 10 000 participante au 
protestat împotriva agresiunii S.U.A. în Vietnam și și-au exprimat solidaritatea cu poporul 

vietnamez

.. cu Anglia și țările Com-
„Statul va funcționa normal 
— scrie FIGARO — Iar po
litica pe care Verwoerd a 
legat-o de numele său va 
continua • inperturbabilă".

Singurele chestiuni interne 
pe care le ridică moartea „ar
hitectului politicii de segrega
ție rasială" (FRANCE PRES- 
SE) sînt legate de succesiunea 
în postul rămas vacant. Pro
babil că alegerea noului lider 
va avea loc peste citeva zile, 
dar de pe acum este limpede 
că o luptă ascuțită este in eurs 

Italia. Atît Corneliu Mănescu, cît și Amintore Fanfani au subliniat că discuțiile purtate într-un spirit de înțelegere reciprocă și de prietenie, constituie o contribuție prețioasă Ia întărirea colaborării dintre cele două țări, la cauza destinderii și păcii.

menționează un comunicat al guvernului Gowon. Comunicatul precizează, de asemenea, că participanții la această importantă reuniune politică sînt' chemați să se pronunțe asupra tipului de constituție ce urmează să fie adoptat „ți- nîndu-se seama de aspirațiile diferitelor grupări etnice și lingvistice existente în Ni
geria".

intre diferiți candidați. Unul 
din numele citate este al ac
tualului ministru de Justiție 
— John Vorster. El este auto
rul cunoscutei „legi a celor 
180 de zile" care permite auto
rităților polițienești că „ur
mărească orice suspect" fără 
nici o hotărîre Judecătoreas
că. Vorster este cunoscut ca 
un admirator al Iul Hitler, ca 
un nazist convins. El șl-a con
solidat fn ultima vreme pozi
țiile sale tn partidul conducă
tor.

De asemenea, este luată in 
considerație candidatura mini
strului de finanțe T. E. Dou-

Curajul 

micului 

partizan
Agenția U.P.I. informează că 

o subunitate a infanteriștilor 
marini americani a găsit marți 
un ttnăr partizan de 14 ani, 
ascuns într-un pîrîu, Ia sud- 
vest de Da Nang. El intrase 
complet sub apă și respira cu 
ajutorul unui tub scos la su
prafață. Fiind interogat, băia
tul le-a spus soldaților că este 
dispus să-l conducă la o as
cunzătoare a torțelor patrioti
ce. In locul acesteia, el l-a 
condus într-un cîmp minat. Un 
purtător de cuvînt militar ■- 
merlcan a afirmat că pierderi
le au fost „ușoare", însă băia
tul a scăpat teafăr. Fiind su
pus unul nou interogatoriu, el 
a recunoscut că respectivul te
ren a fost minat de el însuși. 
Totuși, a acceptat să-i conducă 
la ascunzătoarea amintită, dar 
din nou militarii americani au 
nimerit pe un cîmp minat.

ges, decanul de virstă al ca
binetului și actualmente prim 
ministru ad-interim. Un al 
treilea candidat prezumat este 
P. W. Botha actualul ministru 
de război, apreciat ca unul din 
„liderii în ascensiune".

In ce privește relațiile cu 
Anglia și Commonwealthul, 
moartea Iul Verwoerd nu poa
te schimba multe. Liderii po
litici britanici — laburiști și 
conservatori — au deplins 
moartea premierului sud-afri
can. Londra este deosebit de 
sensibilă la orice eventuală 
modificare politică In Africa 
de sud. Aceasta nu numai da

PE 
SCURT
• MIERCURI an continuat la 

Londra lucrările celei de-a 13-a 
conferințe anuale, de după război, 
a primilor miniștri ai Common- 
wealthulut. In cursul ședinței de 
dimineață particlpanțll ia dezbateri 
au continuat discuțiile asupra pro
blemei rhodeslene.

• PREȘEDINTELE Franței, Char
les de Gaulle șl-a continuat călă
toria tn zona Pacificului sosind In 
insula Tahiti, după ce zilele trecu
te a vizitat Noua Caledonle și Noi
le Hebride, teritorii franceze de 
peste mări. Generalul de Gaulle a 
fost întimpinat pe aeroportul Faa 
din Tahiti de Pierre Messmer, mi
nistrul armatelor al Franței, Alain 
Peyreiitte, ministrul delegat, însăr
cinat cu cercetările științifice și 
problemele atomice șl spațiale sl 
de M. Sicuranl, guvernatorul Poll- 
nezlei franceze.

• LA ATENA stația seismică a 
înregistrat în noaptea de marți 
spre miercuri trei cutremure. Pri
mul a fost cel mai puternic și a 
avut epicentrul la 250 km nord-est 
de Atena. Celelalte două, de in
tensitate mai slabă, al căror epi
centru s-a situat la 25 de km nord- 
est de Atena, au fost resimțite în 
capitala Greciei. Nu au fost sem
nalate victime sau pagube impor
tante.

• ÎN CURSUL unei vizite făcute 
în dimineața zilei de 7 septembrie, 
la o unitate armată siriană, pri
mul ministru Youssef Zeayyen a 
declarat că „populația și armata 
vor zdrobi orice activitate suspec
tă și orice conspirație a reacționa
rilor și a sprijinitorilor lor — im
perialiștii". Agențiile de presă 
transmit că autoritățile siriene iau, 
după înăbușirea loviturii de stat 
organizată de elementele de dreap
ta din partidul B.A.S.S., măsuri 
severe în diferite instituții.

• SUB AUSPICIILE Ligii 
UNESCO pentru artă și educație 
din Japonia, a fost organizată o 
expoziție internațională de artă 
populară în cadrul căreia a fost 
prezentat un stand de obiecte de 
artă populară românească. Expo
natele românești s-au bucurat de 
aprecierea asistenței.

SÂRRAEOAREA 
POPORULUI COREEAN

Cu 18 ani In urmi, la 9 septembrie 1948, 
poporul coreean a proclamat într-o atmosferă 
de entuziasm Republica Populară Democrată 
Coreeană. Evenimentul a avut loc după ce, 
la 15 august 1945, Coreea se eliberase de sub 
jugul militariștilor japonezi și se instaurase 
puterea populară.

Proclamarea Republicii Populare Demo
crate Coreene a constituit pentru har
nicul popor coreean un imbold și mai 
mare în construcția unei vieți noi, so
cialiste. Dar munca sa constructivă a 
fost întreruptă de războiul care timp de 3 ani 
a pîrjolit pămintul Coreei, a distrus sate și 
orașe, a omorît femei, bătrini și copii. Po
porul coreean s-a ridicat ca un singur om în 
apărarea libertății și independenței patriei, 
dînd lovituri puternice invadatorilor. înche
ierea armistițiului, în iulie 1953, a consfințit 
eșecul agresorilor și a dovedit o dată în plus 
că un popor care-și apără drepturile sale sa
cre, viața sa nouă, este de neînvins.

După terminarea războiului, oamenii mun
cii din R. P. D. Coreeană au izbutit in scurtă 
vreme să-și refacă orașele și satele distruse. 
Sub conducerea Partidului Muncii din Coreea 
poporul coreean a obținut victorii importan
te în dezvoltarea economică și culturală a 
țării, în ridicarea nivelului de trai al celor ce 
muncesc, în opera de construire a socialismu
lui.

Astfel, ca urmare a eforturilor depuse pen
tru industrializarea socialistă a țării, produc
ția industrială a depășit de 15 ori nivelul din 
1944. S-a dezvoltat în ritm rapid industria 
grea, extractivă, constructoare de mașini și 
siderurgică, care realizează astăzi in 47 de 
zile o producție echivalentă cu aceea a între
gului an 1944. Industria R. P. D. Coreene pro
duce o largă gamă de mașini modeme ca 
turbine, compresoare, mașini-unelte, tractoa
re, autocamioane, locomotive electrice, va
goane, instalații chimice și altele. în același 
timp o dezvoltare continuă a cunoscut agri
cultura țării care dispune în prezent de 
20 000 de tractoare, de însemnate sisteme de 
irigații și de tot mai multe îngrășăminte chi
mice. Ea produce actualmente de două ori 
mai multe cereale decit în anul dinainte de 
eliberare.

Pe baza realizărilor din economie s-au obți

OGOARE NOI
încă din antichitate țăranii co

reeni se ocupau cu cultivarea 
orezului. Totuși recoltele lor erau 
amenințate din cauza condițiilor 
climaterice defavorabile : primă
vara bîntuie seceta iar vara sezo
nul ploilor se prelungește.

Capriciilor naturii li se adaugă 
faptul că ocupanțil străini căutau 
să mențină raporturile feudale la 
sate în scopul de a-și păstra su
portul exploatării și dominării co
loniale. Astfel, agricultura coreea
nă se afla înainte de eliberare în
tr-un stadiu foarte înapoiat, iar ță
ranii sufereau nu numai din cauza 
exploatării atroce ci și din prici
na îngrozitoarei secete și a inun
dațiilor foarte dese.

Imediat după eliberarea țării, 
puterea populară a realizat refor
ma agrară, iar apoi a acordat o 
atenție deosebită Irigării în vede
rea creșterii producției agricole.

Numeroase lucrări de Irigația 
au fost Începute în diferite re
giuni ale țării. In 1949, supralața 
Irigată totală a crescut cu 30 Ia 
sută în raport cu 1944, anul prece
dent eliberării, iar producția agri
colă a sporit considerabil.

In decursul celor 3 ani de război 
dușmanul a distrus prin bombar
damente numeroase lucrări de iri
gație și a ars numeroase sate. 
După acordul de armistițiu în sa
tele coreene au reînceput să se 
desfășoare pe o scară largă lucră
rile de irigație paralel cu realiza
rea cooperativizării agricole. Pu
țin timp după armistițiu au fost 
întocmite numeroase proiecte de 
irigație printre care și proiectul 
de la Pyunguam care înglobează 
50 000 de hectare de pămînt culti- 
vabil.

In 1956 suprafața irigată totală 
s-a mărit cu 130 la sută în com
parație cu 1949. Terminarea coo
perativizării agricole ce a avut loc 
în 1958 a însemnat o cotitură și în 
acest domeniu. Țăranii noștri gru
pați în cooperative mari șl-au 
concentrat forțele în lucrările de 
irigație. Rezultatul a fost strălu
cit : numai în șase luni începînd 
din septembrie 1958 au fost iriga
te 370 000 de hectare de pămînt.

Lucrările au continuat, și lată 
că azi suprafața irigată totală este 
de 7 ori mai mare decît cea dina
inte de eliberare. Țara este aco
perită de rețele strînse de canale 
cu o lungime totală de 28 000 km.

Majoritatea cîmpiilor din Co
reea de nord se situează pe Hto*  
ralul de vest. Proiectele de iriga
ție trebuie să fină seama de con
dițiile topografice ! trebuie să ae 
amenajeze baraje prin Îndiguirea 
rîurilor, trebuie să se instaleze

• AGENȚIILE de presă infor
mează că două subunități șud-viet- 
nameze au atacat cu mortiere de 
81 mm satele cambodgiene Phum 
Phnom și Kauk Kambor, situate la 
mai puțin de 2 km de frontiera cu 
Vietnamul de sud, în provincia 
Kampot. Se menționează că în sa
tele cambodgiene nu se aflau tru
pe, ci doar cîțlva țărani care asi
gurau paza. Agenția France Pre- 
sse arată că în urma tirului de 
mortiere a fost omorîtă o persoa
nă și alte cîteva rănite.

torită proximității și implica
țiilor In criza rhodeslană. E- 
xistă unele argumente mai 
„consistente". La Londra s-a 
anunțat după moartea lui 
Verwoerd că investițiile en
gleze în Africa de sud se ridi
că la 1 miliard lire sterline. 
Peste 400 de firme britanice 
au filiale in această țară. Prin 
urmare guvernul englez ar 
dori să se asigure împotriva 
oricărei „surprize" posibile. 
Dar, probabil, că scena politi
că sud-africană nici nu va pu
tea provoca asemenea „surpri
ze".

8. V.

Poziția Mexicului
Reprezentanța Mexi

cului la O.S.A. a adre
sat o scrisoare repre
zentanților tarilor mem
bre ale O.S.A. în care 
este expusă poziția gu
vernului mexican față 
de convocarea -conferin
ței șefilor de state 
membre ale Organizați
ei Statelor AmeriGana. In 
scrisoare se arată cM 
guvernul mexican se

Barajul rezervorului de apă de la Seuheunf. Apa leeatul 
rezervor servește la Irigarea terenurilor agricole din provin

cia Hwanghaiul de Nord

stații de pompe pentru ridicarea 
nivelului apel, trebuie făcute nu
meroase lucrări pentru a săpa tu
neluri șl a pune conducte de apă.

Acum dispunem de 8 200 de sta
ții de pompare motorizată, care 
prin sistemul lor de pompare cu 2 
sau 3 etaje (cîteodată pînă la 7 
etaje) asigură irigarea pe terenu
rile mat Înalte.

Platoul Miru Înalt de 200 metri 
era considerat Înainte ca necultl- 
vabil. Dar acum mal mult de 
20 000 hectare de pămînt din pla
tou sînt Irigate cu apele rtulul 
Ryeseung, ridicate prin pompare.

pronunță împotriva „or
ganizării în grabă" a 
acestei conferințe, și se 
subliniază, totodată, că 
ea „.va trebui să fia re
zultatul unfei * pregătiri 
foarte minuțioase".

în recenta sa cuvînta- 
re rostită cu prilejul,, a- 
niversarii „Alianței
pentru - piogxefc* , pre-? 
ședințele ’JGhpson a de
clarat că o astfel de

conferință trebuie să 
aibă loc „cît mai curînd 
posfbil*.  Interesul State
lor Unite față de orga
nizarea cît mai grabnică 
a acestei conferințe se 
explică prin dorința a- 
cestora de a se realiza 
planul de creare al for
țelor interemericane 
permanente, care-să le 
permită să se amestece, 
într-o formă „legaliza

nut remarcabile rezultate in creșterea nive
lului de trai material și cultural al celor ce 
muncesc. Astăzi, R. P. D. Coreeană este un 
stat socialist înfloritor, cu o industrie puter
nică, o agricultură înfloritoare și cu o cultu
ră în plină dezvoltare.

In contrast izbitor cu dezvoltarea R. P. D. 
Coreene, se află situația grea din Coreei de 
sud, unde la putere a fost instaurată dietatu- 
ra antipopulară a clicii lui Pak Cijan Hi, In 
condițiile prezenței trupelor străine. Coreea 
de sud prezintă tabloul stagnării economice, 
șomajului, foametei, mizeriei, lipsei celor mal 
elementare drepturi cetățenești. Insă popu
lația sud-coreeană își intensifică tot mai mult 
lupta împotriva politicii duse de regimul de 
la Seul, politică de aservire economică a țării 
intereselor imperialiste. De ani de zile atit la 
Seul cît și în provincie au loc puternice ma
nifestații și demonstrații ale populației care 
luptă pentru libertate, retragerea trupelor 
americane, reunificarea patriei pe baze pașni
ce și democratice.

Pe plan internațional Republic*  Popular*  
Democrată Coreeană se manifestă ea un fac
tor activ al luptei antiimperialiste, pentru 
libertatea și independența popoarelor, pentru 
afirmarea dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta, pentru marea cauză a 
socialismului și păcii.

Poporul român care și-a manifestat Întot
deauna solidaritatea cu Coreea populară, urmă
rește cu adînc intere» și o vie simpatie munca 
harnică a poporului frate coreean și ie bucu
ră din toată inima de realizările sale în cons
trucția socialistă. Intre Republic*  Socialiști 
România și Republica Populară Democrat*  
Coreeană se dezvoltă continuu relațiile d» 
prietenie, colaborare și ajutor reciproc tn 
sprijinul internaționalismului socialist, in in
teresul ambelor noastre popoare, al unității șl 
coeziunii sistemului mondial socialist, al picii 
în întreaga lume.

Cu prilejul mare! sărbători naționale a 
R. P. D. Coreene, poporul român, tineretul 
transmit poporului și tineretului coreean un 
fierbinte salut frățeso și urări de noi victorii 
In construirea unei vieți prospere socialiste, 
în realizarea aspirațiilor sale de unitate na
țională, în lupta pentru apărarea păcii iu 
lume.

Au Intrat în ultima etapă lucră
rile de construcție ale unui lac 
artificial numit ,,marea din munți". 
Lacul constituie unul dintre prin
cipalele rezervoare ale rețelei da 
Irigație Aprok-Kang și apele sal® 
alimentează 89 000 hectare de cre
zării și cîmpuri. Lucrările sînt asi
gurate de mașini mari de fabrica
ție coreeană.

Grație proiectelor de irigație 
deja realizate, agricultura coreea
nă este tn măsură să prevină tn 
mare parte capriciile naturii.

TCltOE TAI HI

tă", în treburile pr’itzce 
și economice ale ‘£7.lor 
latino-americane Aceste 
planuri au îr?împinat 
însă rezistență din par
tea a numeroase țări la- 
tir.o-americane, A.cest 
lucru s-a concretizat 
prin hotărîrea Consiliu
lui O.S.A. de a amina 
la o dată nedefinită or
ganizarea conferinței 
miniștrilor de externe ai 
țărilor lating-americane. 
care urma șă se deschi
dă la 29 august la Bue
nos Aiies, în vederea 
adoptătif undr amprda- 
mente la Carta O.S.A.
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