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La uzina de sîr- 
mă, și produse din 
sîrmă, ce se 
struiește la
zău, au fost obți
nute primele șarje 
de sîrmă recoaptă. 
Aceasta marchea
ză începerea pro
belor tehnologice 
ale noii unități 
industriale, care 
în prima etapă va 
produce 30 000 de 
tone de sîrmă cu 
dlametri cuprinși 
între 0,2 și 5 mm. 
Paralel cu pregă
tirea materiei pri
me (sîrmă recoap
tă), colectivul uzi
nei efectuează ro
dajele mecanice 
la cele 12 mașini 
de trefilat, mon
tate cu 60 de zile 
mai devreme față 
de prevederi.

SATE
Cartea de specialitate agro

zootehnică ocupă un loc im
portant in procesul neîntre
rupt de pregătire a cadrelor 
din agricultură începind de la 
mulgătorul și muncitorul de 
pe combină pină la inginerul 
agronom sau doctorul veteri
nar, informindu-i asupra nou
tăților din domeniul lor de ac
tivitate, transmițîndu-le 
riența valoroasă.

Ancheta noastră de 
își propune să prezinte
opinii ale unor specialiști din 
Dobrogea privind modul în 
care pătrunde și este folosită 
cartea agrozootehnică la sate.

ING. CORNEL CALINESCU 
cooperativa agricolă Oltina:

„Mai ales, în ultimii ani, 
pentru a veni în ajutorul în- 
vățămîntului agrozootehnic de 
masă ne-am preocupat de al
cătuirea unei biblioteci teh
nice de specialitate. „Zestrea"

expe-

astăzi 
cîteva

noastră încă modestă este ac
cesibilă tuturor cooperatorilor. 
O cameră a laboratorului a- 
gricol este amenajată ca bi
bliotecă și sală de lectură. Bi
blioteca comunală, în colabo
rare cu organizația U.T.C. și 
specialiștii cooperativei, orga
nizează aici, cu regularitate, 
prezentarea cărților noi, care 
interesează unitatea noastră. 
De asemenea, pentru a fi cît 
mai la îndemîna oamenilor, la 
ferma de taurine a fost orga
nizată o bibliotecă volantă cu 
cărți privind creșterea anima
lelor.
în multe cazuri, cartea teh

nică ne-a fost de un mare aju
tor; dar nu în toate. Noi am in
trodus, de exemplu, experi
mental tăiatul în verde la vie. 
Cu toată strădania însă nu am 
reușit să găsim cărți corespun
zătoare pentru a le da posi
bilitate cooperatorilor să cu
noască complexul de lucrări 
pe care aveau să le execute."

ING. VASILE MUNTEANU, 
cooperativa agricolă Cobadin :

„în ultima perioadă se a- 
cordă mare atenție experien
țelor și cercetărilor întreprin
se de specialiștii din produc
ție în cadrul laboratoarelor a- 
gricole. Schimburile de expe
riență anuale au scos în evi
dență bunele rezultate obți
nute, mulțimea și complexita-

noul peisaj arhitectonic 
al orașului Brașov

(Agerpres) Foto: AGERPRES

Cine-și mai aduce aminte 
de acele inițiale O.T. și O.M. 
(Orașul Tineretului și Orașul 
Muncitoresc din Hunedoara) ?

Mai întii, peste drum de 
gara ce adăuga fumul locomo
tivelor la funinginea indus
trială a furnalelor, apăruseră 
primele barăci, „orașul" bri
gadierilor. Astăzi, ca într-o 
metaforă, simbolizînd crește
rea impetuoasă a combinatu
lui, locul barăcilor a fost luat 
de „blocurile burlacilor". De 
la patul de campanie, la apar
tament, de la donița cu apă 
la dușuri, telefon. Patru 
blocuri-turn cu cîte nouă etaje, 
înălțate în mijlocul scuarului 
din centrul orașului, găzduiesc 
aproape 3 000 de muncitori.

Dar iată că aceste construc
ții de viață lungă au îmbătrî- 
nit prematur, degradîndu-se 
sub ochii celor chemați 
să le administreze : serviciul 
social al Combinatului Side
rurgic.

în două articole („Oameni 
ai temperaturilor înalte tratați 
cu răceală" — 2 decembrie 
1965 și „Umbre sub lumina de 
neon" — 9 aprilie 1966) ziarul 
nostru a semnalat deficiențele 
existente în administrația a- 
cestor blocuri. S-au primit șl 
răspunsuri. Spicuim : „Vă 
mulțumim pentru ajutorul 
primit prin acest articol, (cel 
din 2 decembrie) vă așteptăm 
cu drag să ne vizitați după 25 
decembrie (1965) ca să vă ară-
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Drecizia și calitatea aparatelor pe care le execută tlnăra 
Margareta Simion de la Uzina „Electromagnetica" din Capitală 
se datoresc bunei pregătiri profesionale și conștiinciozității 

in muncă

tea problemelor luate în stu
diu. Dar aceste întîlniri ne-au 
dat prilejul să constatăm inu
tilitatea strădaniilor pentru 
rezolvarea unor probleme... re
zolvate în alte unități. O pu
blicație a experiențelor și stu
diilor întreprinse în cadrul la
boratoarelor agricole ar evita 
paralelismul, irosirea efortu
rilor, sporind eficacitatea ac
tivității de cercetare".

ING. DUMITRU NĂSTĂ- 
SOIU, președintele cooperati
vei agricole Băltăgești :

„Acum cîțiva ani am găsit 
într-un anticariat o lucrare 
voluminoasă datînd dinainte 
de război, care prezintă cu 
planșe și detalii tehnice cele 
mai reușite construcții sătești. 
Astăzi, cooperativele agricole 
sînt un uriaș șantier de con
strucție. Marea majoritate a 
acestor construcții sînt con
cepute și executate de forțe din 
cooperative. Lucrările au mers 
mai simplu atîta vreme cît a 
fost vorba de un grajd sau 
de o magazie oarecare ; coo
perativele și-au propus să 
construiască însă în anii cin
cinalului, complexe mari de 
creștere a animalelor. Docu
mentația de specialitate in a-

ION ȘERBU

■"•j (Continuare in pag. a ill-a)

Prin căminele muncitorești din Hunedoara
tăm realizările noastre". După 
patru luni, un reporter al zia
rului nostru, dă curs invita- 
tației. Și astfel se scrie al 
doilea articol... critic. Din nou 
răspunsuri din tonul cărora 
se degajă formalismul : „Am 
luat măsuri"...... Vinovății au

fost criticați"... La o recentă 
confruntare cu faptele, după 
cinci luni de zile, constatăm 
cele ce urmează :

Să rezumăm lucrurile. Con
structorul a executat prost in
stalațiile sanitare. Conductele 
de scurgere din P.V.C. la mici 
toleranțe de temperatură s-au 
fisurat provocînd, chiar de la 
început, inundații, infiltrări 
în pereți, și, bineînțeles, de
gradarea instalațiilor electri
ce, a rezervoarelor de apă, a 
parchetelor. Si dacă în urmă

cu nouă luni, în primul arti
col apărut în ziarul nostru, 
citam cîteva apartamente în 
această situație, astăzi aproa
pe jumătate din totalul apar
tamentelor sînt degradate (re
țineți, abia după trei ani de 
la darea lor în folosință).

încă din termenul de garan
ție I.G.O. a pretins constructo
rului contra valoarea acestor 
instalații din P.V.C. Dosarul 
a ajuns la Arbitraj. Aparta
mentele au continuat să se 
degradeze. Au continuat și ne
înțelegerile 
orașului și 
trativă a 
tema : cine 
remedierile ?

— Acum, ne spune tovară
șul ing. Iosif Huroș, directorul 
I. G. O. le vom executa 
noi pentru că e vorba de 
reparații capitale. De ce a 
trebuit așteptată situația „re
parațiilor capitale" pentru a 
se găsi o justificare unei lu
crări de mare urgență ? Pen
tru a se ajunge la soluția foar
te simplă ca cei 400 metri li
niari de țeava, necesari înlo
cuirii, să se toarne în combi-

dintre gospodarii 
direcția adminis- 
Combinatului, pe 
trebuie să execute

VIORICA GRIGORESCU

(Continuare tn pag. a ll-a)

Foto: GH. CUCU

Recoltarea porumbului la coo
perativa agricolă de producție 
Chirnogi, regiunea București

SEMĂNATUL
DE TOAMNA

în regiunea Mara
mureș a început din 
plin semănatul de 
toamnă. în primele 
sile de lucru, mecani
zatorii și țăranii coo
peratori au însămân
țat cu grîu și alte 
culturi peste 1 500 ha, 
iar peste 25 000 ha 
le-au pregătit pentru 
lucrări. Datorită fap
tului că pregătirii i 
pentru însămînțări au 
fost făcute din vre
me, se creează posi
bilități ca toate cele 
peste 100 000 ha pre
văzute în planul cam
paniei de toamnă să 
fie însămîntate îna
inte de începerea 
iernii.

„Chei" nefolosite 
pentru predarea
apartamentelor

la... cheie
Noile case ale brăilenilor 

sînt „fabricate" de către două 
mari colective de muncă spe
cializate în construcții de lo
cuințe : Grupul II de șantiere 
al T.R.C.-Galați și Grupul I 
al I.S.C.M. Brăila.

Există însă în activitatea 
constructorilor de la grupul 
I al I.S.C.M. un „punct critic". 
El se referă la modul în care 
acest colectiv respectă terme
nele de dare în folosință a 
noilor locuințe. Graficele de 
execuție prevăd astfel; ca gru
pul să dea eșalonat, pînă la 
sfîrșltul anului, 595 de aparta
mente din cele aproape 1 200 
cîte se vor construi pînă a- 
tunci la Brăila.

în ce stadiu se află con
strucția acestor apartamente ? 
Am întâlnit, ce-i drept, din 
partea unor tovarăși chemați 
să răspundă de respectarea 
termenelor (ing. NICOLAE 
TOMA, șeful grupului de șan
tiere și ing. PETRE MATEES- 
CU, șeful lotului I) multă si
guranță.

— Î3 trimestrul IV, afir
mau dînșii, cu optimism, vom 
raporta planul îndeplinit.

Deși nu mai avem nici mă
car o jumătate de lună pînă la 
mult așteptatul trimestru al 
IV-lea. I.S.C.M.-ul nu a dat în 
folosință nici un apartament 
în cartierul „Hipodrom". Și 
doar „promisiunea" era ca .în 
intervalul 1—30 august să pre-

dea beneficiarului două blocuri 
(A 1 și A2). Apoi trebuie ară
tat că I.S.C.M. are peste 4 mi
lioane lei rămîneri în urmă la 
planul valoric.

Nu avem astfel nici o îndo
ială că la lipsurile existente în 
ceea ce privește respectarea 
termenelor au dus și neajun
surile provocate de D.S.A.P.C.- 
Galați care a trimis docu
mentația eșalonat pînă în 
luna mai în timp ce fi
nanțarea unor lucrări se 
deschisese... în martie. Aceeași 
apreciere pentru beneficiari ca 
I.A.M.-București care deține 
un adevărat record în neono- 
rarea la timp a comenzilor 
pentru Brăila (zeci de mii de 
radiatoare, mii de metri de 
cablu, plăci ceramice etc.

Găsim, de pildă, o explica
ție a nerespectării termenelor 
de predare la timp a locuințe
lor faptul că — în goana dună 
plan valoric și așa neîndepli
nit — forța de muncă a fost 
dispersată pe tot frontul de 
lucru în loc să fie concentra
tă în locurile și fazele cheie, 
în afara multiplelor avantaje, 
aceasta ar fi permis concen
trarea forțelor și firește apli-

VASILE MOINEAGU 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Galați

(Gontinuare în pag. a lll-a)

TELEGRAMĂ
De la bordul avionului, în 

drum spre R.P. Bulgaria, tova
rășul Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., a 
transmis tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., Chivu Stoica,

„Zburînd deasupra teritoriului
vă transmitem dragi tovarăși, dumneavoastră și poporului frate 
român, un salut cordial și urări de noi succese în construirea so
cialismului".

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, și Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, următoarea tele
gramă :
Republicii Socialiste România

CONFI

FOTOGRAME

Sint doar atitea

DENIA

CRONICĂ DE LA PORȚILE DE FIER
Lucrările hidroenergetice 
propriu-zise sînt urmate în 
aceiași ritm și de cele „se
cundare". Viaductul Jidoș- 
tița, pe care se va așterne 
viitoarea cale ferată de la 
Gura Văii, se află în plină 

construcție

AMENAJAREA

UNUI NOU LAC

DE ACUMULARE

în apropierea Reșiței au 
început lucrările unei noi 
amenajări hidrotehnice. 
Aici se va ridica un baraj 
înalt de 30 m, care va per
mite crearea unui lac de 
acumulare cu un volum de 
peste 5 milioane mc apă, 
rezultată din captarea rîului 
Timiș în rîul Bîrzava. în 
acest fel se va forma un 
nou rezervor de apă pen
tru utilitățile industriale 
ale combinatului siderurgic 
și ale altor uzine și în
treprinderi reșițene.

CRAIOVA (de la corespon
dentul nostru). Minerii din 
Oltenia își păstrează tradiția 
de a raporta, printre primele 
colective din regiune, îndepli
nirea înainte de termen a pla
nului de producție.

Astfel, cu 13 zile mat de
vreme, pe panoul întrecerii 
socialiste de la Exploatarea 
minieră Rovinari au fost în
scrise 31 000 tone lignit date 
peste plan pe nouă luni. 
Succesul își are explicația in 
organizarea exemplară a pro
ducției, în exploatarea rațio
nală a utilajelor, precum și 
în atenția care a fost acordată 
pregătirilor în vederea deschi
derii cu mult 
men a noii
Acestei prime mine din cele 4

prevăzute a se deschide 
cursul cincinalului în bazinul 
Rovinari (Cicani, Beterega,

cp PLANUL

ÎNDEPLINIT

(Agerpres) 1

înainte de ter
mine — Cicani.

Gîrla și Tismana) îi revine 
sarcina de a da termocentra
lelor în anul viitor 80 000 tone 
lignit lunar.

La puțin timp de la debut

ea realizează deja 75 000 tone 
lignit lunar.

Vești bune sosesc și de la 
minerii bazinului Motru. De 
curînd a fost dat în exploa
tare un nou abataj frontal la 
mina Leurda. care face să se 
realizeze aici 3 000 tone cărbu
ne pe zi.

PITEȘTI
Realizînd o producție de 

peste 1 000 tone sodă caustică 
și circa 3 000 tone sodă calci
nată peste plan, chimiștii Uzi
nei de produse sodice Govora 
lucrează în avans față de pre
vederile trimestriale. Anul 
acesta s-au obținut importan
te realizări și în fabricarea de 
produse sodice cu caracteris
tici superioare.

(Agerpres)

I
I
I
I
i
I
I
I

M-ai rugat, Silivia, să 
nu-ți dau în vileag nu
mele. Și uite că mă su
pun.
Silvii în București și or 
mai fi cîteva chiar pe 
la chimie. De fapt, taina 
nu mi se pare necesară 
în acest caz. Dar dacă 
am promis !... La drept 
vorbind, tot răul din ul
timul timp ți-a venit de

la obiceiul dumitale de 
a face taine din toate. 
Eu admit că există o pu
doare binevenită, nece
sară, care ne adăposteș
te în special slăbiciunile 
trecătoare și că inspira
ția de a fi discutată în 
adunare mi s-a părut 
destul de nefericită. 
Trebuie, totuși, să apre
ciezi că pornea de la o 
bună intenție. Cind vezi 
lucrurile în ansamblu îți 
scapă cite o dată amă
nuntul psihologic care 
te-ar obliga, în anume 
cazuri, să eviți aducerea

I. HRISTEA

(Continuare
tn pag. a lll-a)
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CENTENAR ACADEMIC
Aclamată de o mulțime en

tuziastă de oameni, nava pă
răsise — în urmă cu aproape 
jumătate de an — rada por
tului Anvers. Apoi, 
scurtă călătorie 
Nordului, se îndreptase 
sud, lăsase în urmă 
Madera, luase pieptiș 
învolburate ale Atlanticului, 
înconjurase coastele răsărite
ne ale 
fruntașe . , 
ceanului înghețat — austral 
ți acum 
mini ale 
sese la destinație.

Era o corabie belgiană — 
pe bordajul ei era înscris nu
mele „Belgica" — condusă 
de locotenentul de Gerlache. 
Scopul expediției îl reprezen
tau nu descoperirile geogra
fice — deși membrii ei au 
îndeplinit, prin forța împre
jurărilor, și această misiune 
de exploratori — ci culegerea 
de material științific cît mai 
complex despre lumea și fe
nomenele necunoscutei lumi 
a polului sud. Iar naturalistul 
expediției era un român : ti
nă rul Emil Racoviță.

Reprezintă acest episod — 
nu lipsit de aspecte eroice — 
o latură importantă a activi
tății științifice prodigioase 
desfășurate de savantul Emil 
Racoviță de-a lungul întregii 
sale vieți.

Cele 60 de volume despre 
fauna antarctică, apărute ca 
urmare a muncii pline de ab
negație desfășurate de Raco- 
viță, reprezintă o veritabilă 
uriașă monografie animală a 
necuprinsului teritoriu înghe
țat. Si este demn de semna
lat faptul că valențele ei știin
țifice nu au fost epuizate nici 
măcar în zilele noastre, cînd 
încă mai apar lucrări inspira
te din filele ei.Multilateralitatea preocupă
rilor constituie o trăsătură de

după o 
prin Marea 

spre 
insula 
apele

America de Sud, în- 
vitejește furtunile O-

— în primele săptă- 
anului 1898 — ajun-

seamă a personalității impu
nătoare a lui Racoviță. De la 
studii de geologie și paleonto
logie a României — cu care, 
de altfel își face debutul — el 
trece la cercetări valoroase 
in domeniul zoologiei pe care 
le publică în revista franceză 
întemeiată de Lacaze — „Ar
chives de zoologie experimen
tale et genărale**. La 25 de

eforturile sale. Redînd în 
mod succint caile străbătute 
de-a lungul carierei sale știin
țifice, Emil Racoviță avea — 
mai tîrziu — să scrie : „Ce e 
drept, începutul carierei mele 
l-am făcut sub săgețile aprin
se ale soarelui meridional, pe 
țărmurile arse de căldură și 
pe talazurile pururea albastre 
ale Mediteranei ; pe urmă 
m-am trezit în ghețurile veș
nice ale țărilor antarctice în- 
troienite ; iar după o nouă 
perioadă de cercetări sub soa
rele fierbinte și-n apele calde 
ale celei mai frumoase mări

Este înteme- 
Institut 

lume — 
Chemat

de 
cel 
din

meniu subteran, 
ietorul primului 
biospeologie din 
fondat Ia Cluj, 
străinătate în țară — ca pro
fesor la Universitatea clujană 
— el părăsește fără să șovă- 
iască Franța, de care îl lega 
activitatea dusă timp de trei 
decenii, și inaugurează astfel 
o nouă etapă a carierei sale 
științifice, care avea să dureze 
timp de mai bine de un sfert 
de secol.

Atunci cînd este ales mem
bru titular ai Academiei și — 
apoi — președinte al acesteia.

DESCOPERITORUL
LUMILOR Sl/BPĂMlNTENE

ternaționalei a Il-a și semna
se moțiunea lui Lafargue des
pre sărbătorirea zilei de 1 
Mai, de către muncitorii din 
întreaga lume, ca sărbătoare 
a muncii Publicase la revis
tele socialiste „L’Ere nouvelle" 
și „Munca" și înțelesese — cu 
consecvența care-1 caracteri
za — că între viața sa și con
vingerile sale trebuie să exis
te acel acord propriu marilor 
caractere.

Cel ale cărui titluri științi
fice erau nenumărate, a cărui 
personalitate avea să-și im
prime pecetea asupra activită
ții înaltului for de cultură 
academic ani în șir, ale cărui 
tradiții sînt păstrate și conti
nuate și astăzi avea o înaltă 
părere despre contribuția 
care știința este menită 
aducă
apropiere 
tre 
în acel 
ție
gerii sale
Academiei, el afirma cu tărie: 
„A nu ști înseamnă : super
stiții, egoism orb. concurență 
sălbatecă, neînțelegere, război, 
foamete, prăpăd". Și încheia : 
cunoașterea — spre care tinde 
în permanență știința — îm
părtășirea cuceririlor științi
fice între popoare, reprezintă 
tot atîtea punți de contact, de 
înțelegere, de cooperare in
ternațională.

luminoasei opere 
și înțelegere 

toate popoarele 
discurs de 

cu prilejul
ca președinte

ținut

pe 
s-o 
de 
în-

lumii. 
recep- 

ale- 
al

Disciplina
artistică

a debutului

ani este ales membru al So
cietății zoologice a Franței.

Revenit în Franța după un 
scurt popas în țară, în urma 
eroicei expediții antarctice, 
Racoviță își continuă intere
santele studii asupra faunei 
mediteraniene din adincuri. 
Și iată că — la începutul se
colului nostru — se desfășoa
ră o întîmplare care va pune 
o pecete hotărîtoare asupra 
întregii sale cariere științifi
ce. Invitat de profesorul spa
niol Odon de Buen, el se în
dreaptă spre insula Majorca, 
unde vizitează renumitele 
peșteri ale Balaurului. Desco
peră aici o minusculă vietate 
adaptată în chip ciudat vieții 
din adincuri. în fața neoste- 
n’tei sale curiozități de cerce
tător se deschide astfel pers
pectiva cunoașterii unei lumi 
misterioase, căreia îi va de
dica de acum înainte toate

din lume, iată-mă pribegind 
pe sub pămint. prin hude stă- 
pînite de spaima întunericu
lui umed și rece".

O lume nouă — necunoscu
tă — se oferea pasiunii sale 
fierbinți de om de știință. A- 
vea s-o cunoască — ca nimeni 
altcineva pînă la dînsul — și 
s-o descrie în nenumărate lu
crări în toată complexitatea 
trăsăturilor sale. Este ctitor 
de știință — fondator al bio- 
speologiei — care cercetează 
vietățile contorsionate ale lu
mii veșnicului și tăcutului do-

său era bine cu- 
lumea întreagă. în
de știință, pedagog 
organizator al în-

prestigiul 
noseut în 
temeietor 
desăvirșit, 
vățămîntului universitar, Emil 
Racoviță a fost apropiat și de 
frămîntările sociale ale tim
pului său. încă din vremea 
studenției sale, activase în 
cadrul cercului socialist ro
mân de la Paris, ale cărui șe
dințe nu o dată au avut loc în 
locuința sa din bulevardul 
Saint-Germain. Participase — 
în aceeași perioadă — la Con
gresul de reconstituire al In- Dr. V. MIHĂILESCU
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Argeșul este una 
din regiunile cu cele 
mai numeroase și inte
resante obiective tu
ristice. Are in cuprin
sul el versantul sudic 
al Munților Făgăra
șului, Piatra Craiului, 
parte din Masivul 
Leaota șl ramurile ră
săritene ale Partngu- 
lui (munții Căpățt- 
nel, al Latorlfei și 
al Lotrului). Văl pito
rești duc spre creasta 
Munților Făgărașului. 
Culmi prelungi care 
urcă spre vtrfurl ce 
trec de 2 500 m, oteră 
perspective largi 
toate direcțiile. In 
zinui superior al 
iul Dîmbovița 
peșteri și chei deose
bit de frumoase.

Toate acestea oferă 
amatorilor de turism 
interesante zone si

tn 
ba
riu- 
sînt

rasee turistice cu 
'umuseți neîntrecute 
le naturii.
Cum pot ajunge însă 

uriștii la aceste tru- 
nuseți naturale ? Mar
cajele sint aproape i- 
lexistente pe versan- 
(ii munților dinspre 
Argeș, afară de masi
vul Iezer, care și a- 
cestea ar trebui revi
zuite și Întreținute. In 
afară de 
păna — 
— Capra 
lea, care 
mat fără
cire, restul căilor de 
ascensiune către creas
ta Făgărașului nu pot 
11 parcurse dectt de 
cel care au experiență 
Îndelungată și cunosc 
bine munții. In bazi
nul Riul Doamnei nici 
un marcaj. Pe Lotru, 
de asemenea. Pe To- 
polog, vechile semne 
spre șaua Scara și 
spre Negoiu sint șter
se definitiv. Pe 
Ie munților, 
perspectiva e 
deschisă, nici 
fost vreodată marcaje,

traseul Cum- 
Piscul Negru 
— Lacul Bî- 
poate fi ur- 
risc de rătă-

culmi- 
unde 
larg 

n-au

cl numai poteci ciobă
nești, De asemenea, în 
această parte cabane, 
în afară de Volna și 
refugiul Iezer, nu sînt 
în nici una din zonele 
turistice atît de inte
resante prin ineditul 
lor, în timp ce regiu
nile 
colo 
tiior
ne.
versantul nordic 12 ca
bane în Munții Făgă
rașului, 7 în Piatra 
Craiului șl 9 în Mun
ții Lotrului și 
lulul).

Este 
treacă 
acum 
unor trasee interesan
te, alese pentru posi
bilitățile maselor de 
excursioniști și cons
truirea treptată cel 
puțin a cîte unei ca
bane la confluența Iz
voarelor Negoi — 
Scara, pe Rîul Doam
nei și 
rioară

limitrofe au din- 
de creasta mun- 
numeroase caba- 

(Brațovul are pe

(Urmare din pag. I)

sănat în două zile, a trebuit 
treacă doi ani de zile ?

Nu e un bobîrnac dat inteli- 
genției cheltuind 659 470 lei 
cu zugrăveli și vopsitorii ne 
pereții îmbibați cu apă care 
vor trebui demolați ?

Reluăm altă concluzie a pre
cedentelor articole.

*
Iată un fragment dintr-o a- 

dresă a comitetului U.T.C. al 
Combinatului siderurgic, drept 
răspuns la critica ziarului : 
„Pe lingă toate celelalte sar
cini importante care au stat 
și stau în fața organizațiilor 
U.T.C. din cadrul Combinatu
lui Siderurgic, o sarcină prin
cipală este și aceea de a edu-

la amuzamentul provocat de 
cănile cu apă turnate în capul 
telespectatorilor aflați în ho
lul blocului, de la jocurile de 
noroc care umplu zilele și nop
țile unor tineri (vezi garsonie
ra nr. 3) și pînă la furtul u- 
nor obiecte.

Ce reflecții — în afară de 
notarea lor grijulie — au stîr- 
nit aceste cazuri ? Este clar 
că munca de educație nu a gă
sit acele mijloace suple, nuan
țate, complexe pe profilul ti
nerilor. După un schematism 
riguros, cînd un tînăr a 
greșit, se face un referat pen
tru scoaterea lui din bloc și 
de regulă este mutat în blocul 
alăturat „să-și mai bată și 
alții capul cu el“. Referatul 
este înaintat spre... avizare co
mitetului U.T.C.

CE IA
; UTÎMPUT-

CU EROUL
XMEU?

Sînt elev la Școala 
tehnică auto din 
iești. îmi place 
mult
ales literatura.
ceea

teatrul și

Bucu- 
loarte 

mai 
De a-

din micile econo-

mii îmi cumpăr cărți
le preferate. Nu 
mult am luat 
„Tinerețea lui 
Depardieu" de 
Sand apărută 
tura pentru literatură. 
De la tnceput cartea 
m-a captivat, însă la 
un moment dat, ajun- 
gînd la stîrșitul paginii 
cu nr. 320 am tnceput 
să citesc din nou de la 
pagina 257, iar după 30 
de pagini, cartea con
tinuă de la pagina 
352. Inii pare tare rău 
că nu am putut să ci
tesc cartea aceasta și

de 
cartea 

Etienne 
George 

în Edi-

Stațiunea experimentală 
hortiviticolă Greaca. Tehni
ciană Tărăbută Zamfira luind 
o probă pentru laborator 
din recolta bogată de stru
guri de masă a acestui an.

Ion Bălăceanu povestește pe 
nerăsuflate întîmplări diverse 
cu iz autobiografic și auten
ticitatea unui detaliu sau a 
unei situații este izbitoare. 
Există o nerăbdare a autoru
lui care se simte peste tot, o 
intemperantă a narațiunii pe 
care o au adesea cei a căror 
experiență de viață se cere 
neapărat împărtășită. De aici 
vin latura cuceritoare a a- 
cestor narațiuni, dar și marile 
lor neajunsuri. In majoritatea 
cazurilor ne vom afla în fața 
unui material insuficient pre
lucrat artistic. Desigur că o 
raportare salvatoare se poate 
face : aceea la Panait Istrati, 
dar excepționalul destin lite
rar al acestuia rămîne bizar și 
irepetabil, iar Panait Istrati 
un scriitor care nu poate fi în 
nici un caz recomandat debu- 
tanților. Există un deficit de 
artă însemnat în proza a- 
cestuia pentru a-1 face punct 
orientativ în discutarea unui 
scriitor începător. Și asta cu 
atît mai mult cu cît Ion Bă
lăceanu nu este un prozator de 
educație livrescă. Autorul vo
lumului Piinea și bicicleta 
este șofer, deci un venit din 
afara cercului literar propriu- 
zis. El pare a avea superio
ritatea unei vieți nu atît bo
gată cît peripatetică. Este via
ța unui hoinar, a unui picaro 
dunărean, variantă nouă a lui 
Darie. Scriitorul e tentat de 
aceea, de întîmplări, de ele
mentul senzațional, pitoresc, 
de povestire. Are multă în
credere în încărcătura afecti-

vă a situațiilor sau a conflic
telor și nu-și premeditează 
expresia. E adevărat că po
vestirile se citesc pe nerăsu
flate dar o dată parcurse im
presiile rămase nu sînt mai 
multe și mai diferite decît a- 
celea pe care ți le lasă vizita 
unui iarmaroc puternic agitat 
și colorat.

De aceea din felul frust și 
neglijent al povestirilor sale 
nu credem că se poate face 
prin paradox un merit. Din

r»A

X F
r

nu

ion

Pîinea 
bicicleta

și niște jandarmi care 
pot prinde. Ciorica scoate 
în evidență capacitatea

ca tineretul nostru în timpul 
său liber. Adică cum să păs
treze avutul obștesc, cum să 
se comporte în societate. (...) 
In urma materialului publicat 
biroul comitetului U.T.C. din 
C.S.H. s-a deplasat la aparta
mentul 54 din căminul munci
toresc nr. 1 unde a stat de 
vorbă cu tinerii care locuiesc 
în acest apartament. Au fost 
luați și au vizitat alte aparta
mente să ia exemple de la alți 
tineri de felul cum trebuie 
păstrată curățenia, și aranja
rea mai cu gust în aparta
ment".

Există, ca formulă organi
zatorică. comitete de bloc, e- 
xistă responsabili de aparta
ment. Practic acestea ar tre
bui să fie forța care, stimula
tă și organizată, să creeze acel 
curent de opinie împotriva 
„cazurilor" a nerespectării, a- 
vutului obștesc, a liniștei, cu
rățeniei. Dar constituite fără 
prea multă chibzuință unii 
membri ai comitetelor de bloc 
sînt exemple proaste pentru 
ceilalți tineri.

Există la blocul nr. 3 un re
pertoar, o listă alcătuită de 
administrator în care sînt în
scrise meticulos isprăvile a 
109 tineri. De la bravada „Ve
deți cine-s eu" urmată de 
spargerea geamurilor după un 
chef în oraș și pînă la gluma 
proastă aruncată de la etaj 
trecătorilor ; de la teribilis- 
piul unor înjurături și pînă

De altfel, mai concludent ni 
se pare următorul fapt : se al
cătuiește un colectiv din mem
brii comitetului U.T.C. care 
întreprind un raid la blocurile 
burlacilor. Măsurile ? „In a- 
partamentul X s-a deteriorat 
o clanță de la ușă, — am se
sizat serviciu] administrativ" 
după cum ne asigura secreta
rul U.T.C., tovarășul Nicolae 
Munteanu. Deci, membrii co
mitetului U.T.C. se constituie 
în instanța care sesizează pe 
alții asupra unor abateri față 
de care, avînd la îndemînă 
un mijloc atît de eficace pre
cum opinia colectivă, ar fi în 
drept să stimuleze forme de 
educație eficiente, atractive.

Apoi, este surprinzătoare ex
plicația trimisă ziarului de co
mitetul orășenesc al U.T.C. 
(datată 19 mai 1966 : „Comite
tul orășenesc U.T.C., comitetul 
U.T.C. din C.S.H. organizează 
periodic activități educative în 
cluburile care există în fie
care bloc.Adevărul este 
însă că stau închise cu zilele 
camerele destinate activității 
culturale, rar. foarte rar, s-a 
citit cîte o recenzie, nu există 
nimic care să te atragă în a- 
ceste locuri.

Din răspunsurile obținute 
de la tinerii anchetați de noi 
se alcătuiește un peisaj sărac 
și monoton al serilor hunedo- 
rene. Cum reflectă clubul 
combinatului preocuparea, 
pentru educarea și distracția 
tineretului ?

Despre aceasta într-un arti
col viitor.

A. G. inii scria pentru a cin- 
cea oară. în rîndurile lui se 
sim(ea deja o oarecare iritare. 
In primele patru scrisori mă 
ruga respectuos ; „Vă rog fru
mos să-mi dați un sfat sincer 
și prietenesc. Dumneavoastră 
care vă pricepeți atît de bine 
la sufletul omenesc, numai 
dv. puteți să mă salvați. Iată 
despre ce e vorba...". In cea 
de-a cincea scrisoare, A. G. re
nunțase la rugăminți, îmi dă
dea direct semnalmentele sale, 
locul și ora unei întîlniri.

M-am dus. Ne-am întîlnit în 
fața unei patiserii, nu departe 
de redacția în care lucrez. Mi-a 
apărut în față un bărbat la 35 
de ani. înalt cît un munte, 
grăsuliu, roșcovan, adică un 
om sănătos și pe picioarele lui. 
„Iată, mi-am zis, pe cine tre
buie să salvez".

— Să intrăm puțin aici, în 
patiserie, făcu el invitația. Să 
luăm ceva, gustați o plăcintă ?

— Nu, mulțumesc.
— Atunci, îi zise ospătăriței, 

adu-mi mie două porții de plă
cintă, trei pateuri, dacă sînt 
calde, și niște bere dacă e rece.

începu să înfulece imediat; 
bău o sticlă de bere pe neră
suflate, după care, în sfîrșit. 
își dădu drumul suferinței.

— De ce nu vreți să mă a- 
jutați ? Pentru dv. e foarte 
simplu, iar pentru mine salva
rea.

— Dar v-am răspuns că nu 
am ce sfat să vă dau. Nu mă 
pricep pur și simplu.

guri 
nu-1 
însă 
autorului de a proiecta fa
bulos, aproape mitic, o temă 
pînă acum tratată altfel. Ca și 
în prima povestire, puerilități- 
le sînt destul de dese. Lecția 
marii proze lipsește și e pă
cat pentru că Ion Bălăceanu 
are vizibile virtuți de pro
zator, dar aproape nici urr 
fel de disciplină artistică. Per
sonajele, de pildă, vorbesc fără 
a-și respecta condiția socială, 
morală, spirituală etc., deși in
tenția autorului e de multe ori 
crearea unui dialog caracteri
zat prin sine. Există apoi pa
saje cu oralități nepermise 
care sună strident.

întîmplări pe șosea e una 
din bucățile mai realizate. Au
torul a depistat un mediu in
teresant și un conflict remar
cabil prin spectaculos și dra
matism real : un șofer e rugat 
de niște ciobani păgubași să 
urmărească alt șofer vinovat 
și începe o urmărire cu totul 
senzațională cu un evident ca
racter justițiar. Ducerea pînă 
la capăt a cursei e între» 
ruptă însă de autor care pune 
pe unul din șoferi în fața 
unor probleme de solidaritate 
a breslei, ceea ce e posibil, dar 
mai apoi îl pedepsește mora
lizator pentru lipsa de intran
sigență dînd o turnură didac
tică unei narațiuni care tre
buie să rămînă în domeniul 
epicului pur.

Povestirea cea mai bună e, 
după cum constată și prefața, 
Ceașca, ferm condusă de la 
început pînă la sfîrșit, încer- 
cînd și reușind să creioneze — 
e drept, sumar — cîteva carac
tere și să sugereze o atmosfe
ră specifică unor împrejurări. 
E de mirare doar că volumul 
n-a întîmpinat mai serioase 
exigențe editoriale. Absența lor 
face un deserviciu autorului, 
care ar fi putut fj constrîns 
încă de la prima apariție în 
volum la un mai sever con
trol de calitate. Justificările 
pot exista, desigur, Ion Bălă
ceanu e un debutant absolut: 
profesia lui nu e de literator, 
ci de om care lucrează cu ma
șinile, dar după surpriza, plă
cută în fond, a debutului său 
urmează punerea problemelor 
de măiestrie, depășirea stadiu
lui pe care-1 reprezintă cartea 
de față.

faptul că Ion Bălăceanu 
și-a însușit nici o manieră în 
vogă nu putem da noului pro
zator vreun certificat artistic. 
Importantă e adecvarea expre
siei Ia fond și aici așa cum 
spune și prefațatorul, D. R. 
Popescu, „I. Bălăceanu mai 
are multe de învățat". Pros
pețimea izvorîtă acum la de
but, din noutatea mediului de 
inspirație va trece la un al 
doilea volum pe planul doi.

Cîteva recente volume de 
proză ale tinerilor au arătat 
o grijă deosebită pentru ex
presie, indicînd la autorii lor 
preocuparea pentru probleme 
de estetică a prozei. Ceea ce 
li se putea reproșa e aria re
dusă pe care o puteau investi
ga și transfera în scrisul lor 
acești tineri. Cu Ion Bălăcea
nu pare a se întîmpla con
trariul. La el, debordantă este 
materia autobiografică care se 
desfășoară, în narațiunile sale 
plan, fără adîncimea trebui
toare. Tentat de senzaționalul 
conținut — doi copii se 
tăcesc pe mare, călărind 
buștean și sînt salvați 
pescarii satului — scrie o 
treagă povestire, A răsărit 
luna, dar fără a o ralia unor 
semnificații majore, unei con
cepții care să fie a 
lui și s-o regăsim în 
din prozele lui. Așa cum e 
acum, A răsărit luna 
compunere școlară pe tema 
„O întîmplare deosebită" cu 
stîngăciile inerente. Seducția 
situației ieșită din comun stră
juiește și povestirea Ciorica 
despre o iapă miraculoasă, un 
personaj care răspîndește stea-

Cîndre-

co-

Fozo; AGERPRES

cazul 
Încă 
ia marcarea

In valea supe- 
a Argeșului.

G. G. POENARU

regret ci nu știu 
se inttmplă mai 
parte cu eroul meu.

Aș dori mult ca în
treprinderea poligrafi
că „Casa Scinteii" 
care a executat 
manda nr. 60 321 să a- 
corde mal multă aten
ție aspectului grafic 
al cărții mal ales că 
unele din ele apar cu 
paginile tăiate < 
trie, alteori cu 
albe, sau 
dindu-le 
neplăcut, 
tito iilor, 
cap.

aslme- 
i file 

pagini sărite 
un aspect 

iar nouă ci- 
bătaie

RECK VISARION

— Vai de mine ! Dv., care 
scrieți atîtea !

— Bine O să încerc. Spu- 
ne-mi, te rog, pe scurt, care 
e situația.

— Păi, uite care e situația. 
Am cunoscut-o acum șase ani 
în tren...

— Da, știu. Și pe urmă v-ați 
decis să vă căsătoriți. Și 
mi-ați cerut sfatul dacă e bine 
sau nu.

— Exact. Nu știam dacă c 
bine sau nu ce fac. O cunoscu
sem în tren. Simpatică, inteli
gentă. la locul ei. mi-a făcut o

și mie sfatul ? Slavă domnului, 
aveai destule.

— Păi de-aia, ca să-mi spu
neți ce să fac. Ca am scris la 
toate ziarele, am citit și litera
tură de specialitate, ca să mă 
documentez. Și nu știam dacă 
să mă însor sau nu.

— Și te-ai însurat?
— Nu.
— De ce ?
— De ce ? Pentru că nu știu 

dacă e bine sau nu. Adică, 
dacă mă însor, o să fiu fericit 
sau nu ?

Mai înghiți două pateuri a-

zorul, discutăm în familie dife
rite probleme, că eu o să stau 
cu părinții mei la un loc, cu 
frații, cu surorile, cu unchii 
mei și două mătuși. Că avem 
casa noastră, casă încăpătoare.

— Și ea, întreb, ea ce zice ?
— Păi asta o întreb și eu. 

„Dragă, ești fericită cu mine ? 
Uite, sîntem de șase ani 
în tratative, ne cunoaștem cît 
de cît". „Nu știu, zice ea, nu 
știu ce să zic". Și nu știu nici 
eu ce să-i răspund. Sîntem sau 
nu fericiți ? Asta aș vrea să-mi 
răspundeți. Și dacă nu sîn-

impresie bună. M-am interesat 
pe urmă de ea la întreprinde
re, m-am interesat de familia 
ei. Nimic care să-mi atragă a- 
tenția. Eu o plăceam, ea la fel. 
Amîndoi simțeam nevoia unui 
cămin. Dar eu niciodată nu 
iau hotărîri de unul singur. 
Cer sfatul și celor din jur. 
M-am sfătuit cu părinții, cu 
frații și surorile, cu președin
tele sindicatului, cu șeful ser
viciului, cu directorul adjunct 
și cu directorul plin.

— Și ce ți-au spus ?
— Fiecare cam același lu

cru : „Gîndește-te și fă cum e 
mai bine".

— Atunci de ce mi-ai cerut

burinde și o sticlă de bere. 
După care mă întrebă iar des
pre fericire.

— Fericirea e un lucru foar
te complicat, știți dv. mai 
bine.

— Da, zic, dar de ce crezi că 
n-ai să fii fericit ?

— Nu știu. De-aia vă întreb. 
Sînt un om cumsecade. Aduc 
părinților leafa întreagă, mi
nus cotizația la sindicat, minus 
o halbă, două, trei, pe care le 
beau pe drum. Deși am trecut 
de 33 de ani, nu am vicii. Am 
cumpărat pentru viitoarea so
ție o mașină de cusut ca să ai
bă o ocupație, că o scot din 
servici. Vizionăm zilnic televi-

tem, de ce ? Putem oare să fa
cem pasul cel mare spre sta
rea civilă ?

N-am încotro, beau și eu un 
pahar de bere, îmi face o pof
tă nebună. E la a patra sticlă.

— După părerea dv. ce e fe
ricirea omenească ?

— Cam greu de spus. N-am 
o definiție la îndemînă.

— Totuși. spuneți-mi pe 
scurt. Dați-mi un exemplu de 
om fericit. Dv. sînteți fericit ?

— Să lăsăm asta.
— Știți, eu am o încredere 

nemaipomenită în dv., vă ur
măresc ce scrieți. Eu cred că 
numai dv., scriitorii, știți ce e 
cu sufletul omenesc. Sigur

ră- 
un 
de 

în-

autoru-
fiecare

pare o

M. UNGHEANU

INVITAȚII
PENTRU SUTE DE ELEVI

CRAIOVA (de la tr-un cadru festiv
corespondentul nostru) ■•cheia succeselor". E-

Din primele zile de levli din clasele a
școală, elevii craio- X!-a, de la liceul
veni au fost invitați „Frații Buzești" au
U diverse manifestări fost invitați la un
cultural-artistice. De simpozion pe teme ale
pildă, la liceele „NI- moralei cetățenești Ia
colae Bălcescu** șl care le-au vorbit tn-„Frații Buzești", a avut varășii profesori Gh.
loc sărbătorirea ele- Hera Bucur și Ion
vlior din clasele a Negreanu.
IX-a. Conform unei Aproape în toate
tradiții frumoase cole- liceele din orașul Cra-
gii lor din clasele iova au avut loc ase-
mari le înmînează în- menea manifestări.

că da, orice om te poate 
sfătui, dar e altceva cînd 
pătrunde în tine ochiul u- 
nui scriitor, Mai ales că eu 
sînt o fire așa, nu știu cum să 
zic, poate simplă, poate com
plicată. îmi pun mereu între
bări. De pildă, chestiunea asta 
cu fericirea. Am tot ce-mi tre
buie, dar nu știu dacă sînt sau 
nu fericit. Parcă-mi lipsește 
ceva, parcă nu... Adică să mă 
însor, să nu mă însor...

Omul care vroia să afle de 
la mine secretul fericirii, smul
se din brațele ospătăriței o

FOILETON
do Ion Băieșu

tavă cu pateuri fierbinți și 
continuă să introducă respecti
vele produse în el. Dumnezeu
le, cu cită plăcere filozofică 
mînca și ce profunzime cu
prindea gestul cu care destupa 
sticlele de bere I

II urmăream fascinat. Nici o 
cută, nici o umbră în întreaga 
lui ființă. Sufletul i se deschi
dea în fața lumii întregi ca o 
floare. Vroia să afle misterul 
tulburător al fericirii. Rotofei 
și roșcovan, pofta lui de mân
care creștea pe măsură ce se 
întreba cu mai multă gravitate 
despre fericire.

— Și dacă eu am să-ți spun

ce e fericirea ce-ai să faci ? îl 
întreb. Te însori ?

— Ah, dacă mi-ați spune ! 
Aș fugi într-un suflet acasă, aș 
sta o clipă dinaintea logodni
cei, i-aș privi lung fața tristă 
și plictisită și i-aș spune: „Nu 
mai fi amărîtă I Am aflat to
tul : Sîntem fericiți I Ne putem 
căsători ! Mi-a spus-o un om 
competent!“ Pentru că eu asta 
vreau : să știu dacă e bine sau 
nu să mă însor cu această fiin
ță. Pentru că mi-e și mie milă 
de ea. Nu e ușor nici pentru ea 
să aștepte un bărbat șase ani 
de zile. Pentru că eu tot nu 
sînt hotărît.

Iau din frapieră o sticlă de 
bere, umplu două pahare n 
ciocnesc cu Gică.

— Prietene, acum pot să-fi 
dau sfatul. Insoară-te !

— Vorbiți serios ?
— Da
— Și-mi garantați fericirea?
— Da. Ți-o garantez.
— Nașule I urlă el plîngînd. 

Mă sărută pe obraji șt se ri
dică. Mă duc să-i spun. De-o 
lună n-am mai fost pe la ea 
Tot umblînd după unul și după 
altul, am uitat. Ah, doamne, 
dacă vă găseam de-acum șase 
ani...

Și zbură pe ușă. A trebuii 
să plătesc pentru el 8 sticle de 
bere și 12 pateuri, tn timp ce 
număram bani ospătărița (plus 
bacșișul) mă gîndeam Singur : 
„Iată, domnule ce valoare are 
un sfat!“. Dar ce contează, 
l-am făcut fericit!
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I ACEI OAMENI MINUNAȚI IN

I MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE — 
film pentru ecran panoramic — 

rulează la Patria (orele 10»

MICII CAMPIONI ACT UALITATEA
Al CARTIERULUI

SOSIREA UNEI DELEGAȚII
DE ACTIVIȘTI Al UNIUNII

COMUNIȘTILOR DIN IUGOSLAVIA

DE LA MUZEUL DE ISTORIE

din cvar- 
cunoscut o

Și-au dat 
2000 de

Duminică, frumoasa bază a 
asociației sportive 
talul „Ferentari" a 
animație deosebită, 
întîlnire aci peste
copii, elevi ai școlilor generale 
și profesionale din această 
parte a Capitalei pentru a 
inaugura „calendarul compe- 
tițional" al noului an școlar. 
Întrecerile — la organizarea 
cărora a contribuit și clubul 
sportiv „Progresul" — au în
ceput ca și oricare altă mare 
manifestație sportivă : a avut 
loc o deschidere festivă, după 
care au defilat concurența ; au 
fost lansafi porumbei. Terenu
rile, minuțios marcate, aștep
tau și ele oaspeții acestei zile 
însorite de septembrie.

Demonstrațiile unor sportivi 
fruntași ai clubului „Progre
sul" (la box, 
lupte) au constituit 
propagandă făcută 
După întîlnirea de 
pildă, nu puține au 
chile de copii care 
tau întîietatea în... nenumărate 
reprize. De fapt, nu știai la ce 
să privești mai întîi : la volei 
echipe de fete și băieți dispu
tau un veritabil turneu ; pista 
de popice era asaltată de cei 
dorxiei să arate că izbutesc 
numai „pline" ; spectatorii de 
la handbal tresăreau la fiecare 
contraatac ; la lungime răsu
na : „Sare Nicușor ! Se pregă
tește Gigi!“ ; la trotinete... Ei 
da f La trotinete să fi văzut 
luptă. Șt fiecare pe culoarul 
său ! A cîștigat micul Adrian 
Curaj. Ca fiecare „mare" în
vingător, pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului el a pri
mit diploma, florile, bomboa
nele și medalia de 
Da, o medalie mare 
colată.

Printre sutele de 
tori am întîlnit-o 
năra 
fizică Cristina 
S.S.E. 3, care a venit aci să 
depisteze copii cu aptitudini 
pentru atletism. Și a avut ce 
alege. Poate Viorica Petra Ni-

haltere, scrimă, 
o bună 

sportului, 
lupte, de 
fost pere- 
fși dispu-

rigoare... 
din... cio-

specta- 
și pe tî- 

profesoară de educație 
Gurău de la

La invitația C. C. 
al P.C R., marți a 
sosit în Capitală, în 
schimb de experi
ență, o delegație a 
Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia,

condusă de Lațco- 
vici Mirco, membru 
al C.C. al U.C.I., 
membru al Comite
tului Executiv al 
C.C. al U. C. din 
Croațiia.

A PARTIDULUI COMUNIST, 
A MIȘCĂRII REVOLUȚIONARE 

Șl DEMOCRATICE DIN ROMÂNIA

„In pufine țări ale lumii creația populară 
trăiește și se manifestă 

efervescentă ca la români"cu atîta
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Ambasadorul U- 
niunii Sovietice la 
București, A. V. 
Basov, a înmînat 
marți la amiază, in
tr-un cadru festiv, 
Ordinul „Marelui 
Război pentru Apă
rarea Patriei" clasa 
a II-a, acordat de 
Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., 
profesorului uni
versitar Endre Hor- 
vat, de la Institutul 
medico-farmaceutic 
din Tîrgu Mureș, 
pentru merite în 
războiul antifascist.

scriptia electorală 
nr. 1 Oradea-Nord, 
din regiunea Crișa- 
na.

va 
la 

in- 
fil- 
loc

Învingătorii la... trotinete, pe 
podium, răspund aclamațiilor

colae sau Florian Alexandru 
cîtigători la alergări, sau atî- 
ția alții. Regretabil doar că a 
fost singura...

Festivitățile de premiere pe 
probe au marcat încheierea 
întrecerilor. Acordînd nota

maximă organizării, am ple
cat cu gindul la lucrurile fru
moase ce se pot realiza atunci 
cind își dau mina dragostea 
pentru copii și sport, pricepe
rea organizatorică si compe
tența.
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„Pivotul", angajat la semicerc, finalizează

1
••

Elan, „bătaie" fermă și... locul I la lungime
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Priviri admirative urmăresc „fixarea" halterei

A.

ni ’* /

Viitori campioni republicani 7 Posibil!
Foto-text : RABA VIOREL

Muzeul de istorie a partidului comu
nist, a mișcării revoluționare și demo
cratice din România roagă pe cei ce 
dețin documente, scrisori, fotografii, 
obiecte despre activitatea celor ce în 
anii 1940—1944 au fost deținuți în 
lagăre, să ia legătura cu conducerea 
muzeului, în Șoseaua Kiseleff nr. 3, ra
ionul 30 Decembrie — București.

Centenarul George Coțbuc

Interviul
Simpozionul

nostru cu doi participant la : 
„Muzeul etnografic în aer liber"

București 1966

dintr-o ex-

lui 
din
re- 
lui

Consiliul de Stat 
a stabilit prin de
cret data de 20 no
iembrie 1966 pentru 
alegerea unui depu
tat în Marea Adu
nare Națională, în 
locul devenit va
cant în circum-

Țara noastră 
fi reprezentată 
două festivale 
ternaționale ale 
mului, care au
la sfîrșitul acestei 
luni în Spania Este 
vorba de Festivalul 
internațional al fil
mului pentru copii 
și tineret de la Gi- 
jon, unde vom par
ticipa cu filme ar
tistice de scurt me
traj și de desene a- 
nimate, precum și 
de Festivalul inter
național al filmului 
experimental care 
se va desfășura în 
continuare la Ful- 
gueroa.

Cu prilejul sărbătoririi centenarului 
G. Coșbuc, la liceul ce-i poartă numele, 
Capitală, duminică dimineața am putut 
capitula întreaga gamă a poeziei 
Coșbuc

închipuind pe nuntașii din „Nunta Zamfi
rei", un grup de elevi — în port național — 
au readus sub ochii noștri, prin vers și cîn- 
tec. lumea mirifică a poeziei coșbuciene, fă- 
cîndu-ne să retrăim Ia scara unui montaj li
terar, bogăția spirituală și de imagini toni
fiante a acestuia. Versuri recitate pe muzică 
de Enescu ș> Porumbescu, cîntate de eleva 
Adina Pandelică („Doina", „La oglindă", „Pe 
lîngă boi"), au constituit omagiul cald, vi
brant al tinerei generații, adus marelui rap
sod al pămîntului românesc — George Coș- 
buc.

I. MIHUT

l (Agerpres)

★
în sala mică a Palatului 

Socialiste România, a avut 
la amiază deschiderea expoziției „Geor
ge Coșbuc", organizată de Muzeul lite
raturii române în cadrul manifestări
lor prilejuite dc centenarul nașterii 
marelui poet.

Republicii 
loc marți

întorși recent 
cursie de documentare între
prinsă prin țară, participanții 
la simpozionul național de et
nografie își împărtășesc im
presiile. Domnii profesori dr. 
Bernet J. Kempers (Olanda), 
directorul Muzeului de artă 
populară din Arnhem și dr. 
Robert Wildhaber (Elveția), 
directorul muzeului din Basel 
—au avut amabilitatea de a 
ne răspunde. Ia aeroport, îna
intea plecării, la cîteva între
bări.

Dr. B. J. Kempers.
— Cu ce impresii plecați în 

patria dv. de la acest simpo
zion ?

— A fost o întîlnire utilă și 
foarte importantă, pentru că 
multi dintre participanți au 
venit în România pentru pri
ma oară. Vizitînd Muzeul sa
tului din București și celelalte 
muzee etnografice în aer liber 
(de la Golești, Sibiu, Cluj, 
Bran) ne-am putut da seama, 
în comparație cu alte țări, 
cit de bogate și de valoroase 
achiziții de artă populară au 
muzeele din România. Muzeul 
satului din București, înființat 
de prof, Dimitrie Guști și co
laboratorii săi a ajuns renu
mit tocmai prin bogăția fol
clorică ce o conservă, bogăție 
care din nefericire în Olanda 
lipsește. Dar nu numai pentru 
aceasta muzeele etnografice 
din România sînt faimoase. 
Obiectele de artă populară 
sînt organizate pe baza unei

• Campionatul republican 
de rugbi programează slmhătă 
In Capitală meciul dintre Di
namo București șl Precizia Să- 
cele. Jocul va avea loc pe sta
dionul Dinamo șl va Începe la 
ora 16.

Duminică tot tn Capitală, pe 
terenul Constructorul se vor 
juca partidele Grlvlta Roșie — 
Universitatea Timișoara și 
Conslructorul — Farul Con
stanta. Cuplajul începe la ora 
9,30.

• In campionatul categoriei 
A de fotbal, la sfîrșitul acestei 
săptămîni se vor disputa tn 
Capitală două meciuri. Stm- 
bătă de la ora 1B la lumina 
reflectoarelor stadionului Re
publicii (după Întrecerile de 
atletism România—Italia), Pro
gresul București va primi re
plica echipei Politehnica Timi
șoara. Duminică, pe stadionul 
Dinamo de la ora 16, Dinamo 
București va juca cu Steagul 
Roșu Brașov, avtnd tn deschi
dere de Ia ora 14 |ocul divi
zionar B ; Dinamo Victoria — 
Poiana Ctmpina.

• Astă seară de la ora 19 
stadionul Dinamo va găzdui reu
niunea internațională de box 
tn cadrul căreia echipa Dina
mo București va tnttlni apre
ciata formatie Dynamo Berlin.

„Chei“ nefolosite 
pentru predarea 

apartamentelor

carea binecunoscutei metode 
a lucrului în lanț.

Apoi, constructorilor le pu
teau veni în ajutor și utilajele. 
Dar cele 16 macarale, stațiile 
de betoane și mortare și alte 
mecanisme existente pe șanti
ere nu au fost folosite la în
treaga lor capacitate, n-au 
fost încredințate celor mai 
pregătiți mecanici și drept ur
mare au mulți timpi morți. în 
plus, una dintre macarale stă 
nefolosită de 3 luni. Și tot de 
folosirea utilajelor e vorba 
dacă ne referim la faptul că 
introducerea în fluxul tehno
logic a două mașini de tencuit 
întîrzie nepermis de mult.

Cum e șl firesc, pe șantie
rele de construcții ca și în alte 
locuri de muncă mina de lu
cru constituie o mare „rezer
vă internă". De gradul ei de 
calificare depind multe lucruri 
care au, înainte de toate, le
gătură cu calitatea dar și cu 
ritmicitatea, cu felul în care 
sînt respectate termenele 
scrise în grafice.

In cadrul întreprinderii 
crează mulți tineri și am 
sit de aceea nimerit să ne 
teresăm și de acest lucru. Din 
cele spuse de tovarășii NICO
LAE DUMITRU, secretarul 
comitetului U.T.C. al I.S.C.M. 
și ALEXANDRU SIMA, se
cretarul comitetului U.T.C. al 
grupului I, am tras însă con
cluzia că există unele lacune 
mai mult decît evidente în a- 
ceastă privință.

TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI

COLOCVIU
JUMATATEA

Zi de repaus la Cluj. Bine venită după șapte eta
pe, toate desfășurate !ntr-un adevărat iureș în care 
au fost parcurși 821 km , cu o medie orară genera
lă de 41,560 km. O asemenea medie orară n-a fost 
realizată plnă acum în nici o competiție de mai 
multe etape la noi în țară. Așa cum sublinia antre
norul echipei olandeze Heng van Breenen, turul 
României poate fi considerat o cursă ultra rapidă 
în care cicliștii aproape că nu au nici un moment 
de acalmie. Dar, ceea ce e mai important, o serie 
de alergători ca juniorii Tudor Vasile, Alexandru 
Sofronie, și Ștefan Suciu au rezistat cu succes. Mai 
mult chiar, ei au fost deseori „la bătaie" și au par
ticipat cu toată dîrzenia la multe acțiuni hotărîtoa- 
re. O întrebare apare tot mai insistent : va reuși 
oare Gheorghe Suciu să cucerească primul loc iar 
Tudor Vasile locul secund in clasamentul general î 

Să ascultăm în acest sens cîteva păreri.

• CONTINUĂRI
Am recomanda înainte de 

toate organizațiilor U.T.C., în 
afara inițierii unor acțiuni 
concrete și susținute în spri
jinul ridicării 
pună 
cent 
perienței 
cru 
la îndemînă întrucît 
aici multe echipe bune : 
zaicarului Ion Văduva, 
stalatorului Dumitru Toia, a 
dulgherului Dobre Drogeanu. 
Departe de o enumerare com
pletă, asemenea echipe au re
zultate bune în organizarea 
muncii, folosesc din plin și efi
cient timpul destinat lucru
lui.

Este greu de presupus că 
întîrzierile vor putea fi recu
perate în termen util dacă 
conducerea tehnico-adminis- 
trativă a grupului I construc
ție al I.S.C.M. nu va acorda, 
după părerea noastră, maxi
mum de atenție concentrării 
forței de muncă pe blocuri, 
dacă nu va asigura asistența 
tehnică pe categorii și cicluri 
de lucrări ș.a.

calificării 
mai mare 

generalizarea 
bune. Acest 

le este mai mult

un
Pe

să 
ac- 
ex- 
lu- 

decît 
există 
a mo- 
a in-

ceasta privință lipsește, 
semenea probleme am 
vut și noi cu construcția 
castelelor de apă, a băii comu
nale și a altor obiective. Pro
pun editarea unor caiete, a u- 
nor buletine sau cărți care să 
prezinte cele mai reușite con
strucții din satele noastre, atît 
cele destinate producției cît și

A- 
a-

DRUMULUI
Martie Ștelănescu antrenor : Tinerii au toate 

tivele să creadă cu convingere în victorie.
Nicolae Voicu (antrenorul echipei României) : 

Mai există o speranță. .Mizez Pe I°» Cosma. Dintre 
cei cu vechime a fost cel mai constant iar în etapa 
contracronometru a excelat. In rest protagoniștii au 
cam pierdut... terenul.

Octavian Amza, (arbitru principal) : Mă pasionează 
meciul dintre tineri ș> consacrați. Cu atit mai mult 
cu cît se luptă în deplină loialitate. îmi pare rău că 
unii cicliști ne-au obligat să-i penalizăm pentru 
mers neregulamentar. Cu o mai bună pregătire și 
cu o muncă educativă mai consistentă din partea 
antrenorilor asemenea aspecte vor putea fi evitate 
total în viitor.

Ne permitem să încheiem acest colocviu compîe- 
tînd : oricare va fi rezultatul final îi putem felicita 
încă de pe acum pe toți competitorii.

mo-

EMIL IENCEC

cete cu scop social-cultural 
și de locuit."

ING. ION OPRIȘ, de la coo
perativa agricolă din Toprai- 
sar :

„Un imperativ al prezentu
lui și viitorului este continua 
pregătire a specialistului, pre
zența lui în actualitatea știin
țifică. în etapa actuală, ingi
nerul care lucrează în coope
rativa agricolă nu are încă po
sibilitatea ca în sat la el 
să poată fi la curent cu toate 
problemele noi tehnice și știin
țifice din domeniul în care lu
crează. Ar fi de altfel foarte 
greu și costisitor ca pentru ne
voile inginerilor să se asigure 
cite o bibliotecă bogată cu li
teratură de specialitate. De 
aceea propun ea pe lîngă 
casele agronomului să i-a fi
ință cite un centru de docu
mentare. Venind pentru o zi 
sau două, ori de cite ori va 
avea nevoie, cu ajutorul 
bibliotecarilor de aici, ingi
nerul agronom, zootehnist sau 
mecanic să se poată pune la 
curent cu tot ceea ce este nou 
șî-1 interesează în cultura gri
ului, porumbului, creșterea 
animalelor etc., etc.".

DUMITRU PASCU, preșe
dintele Uniunii raionale a co
operativelor agricole de pro
ducție Hîrșova:

„în general trebuie depuse 
mai multe eforturi pentru o 
publicitate tehnică de specia
litate. Atenția ar trebui îndrep
tată și spre publicarea unor 
lucrări care să prezinte cele 
mai bune experiențe privind 
viața internă a cooperativelor 
și in primul rînd organizarea 
muncii.

Ancheta noastră nu se în
cheie aici. Redacția invită pe

sistematizări minuțioase, ți- 
nînd cont de cadrul istorico- 
social al satului.

Aș putea să spun că în pu
ține țări ale lumii creația 
populară trăiește și se mani
festă cu atîta efervescentă ca 
la români. Mi-a făcut multă 
bucurie cind am văzut în sa
tul Gura Rîului, de lîngă Si
biu, oamenii venind de la mun
ca cîmpului, îmbrăcați în cos
tume populare. Și Olanda este 
de altfel singura din tarile 
occidentului în care se 
poartă asemenea costume 
tionale.

Dr. Robert Wildhaber
— Ca metodă și concepție, 

ce vi se pare că a adus nou 
această întîlnire ?

— Am participat și la alte 
simpozioane pe teme etnogra
fice (cel din Germania) ; so
cotesc, însă, actualul simpo
zion. de la București, ca cel 
mai valoros. Chiar dacă nu a 
adus concepții și teorii com
plet noi — el a constituit un 
rodnic schimb de păreri, rea- 
lizînd o mai strînsă legătură 
între colegii de specialitate 
din diverse țări, care au că
zut unanim de acord asupra 
subiectelor puse în discuție- 
Apreciez în mod deosebit ni
velul științific al comunicări
lor tinute de către cercetăto
rii dv. Aceștia nu au căutat 
să romanteze arta populară 
(oricine e tentat de bogăția și 
pitorescul folclorului româ
nesc), ci au redat-o din punct 
de vedere sociologic așa cum 
se prezintă ea în realitate.

— Sub aspect etnografic, 
în urma vizitei întreprinse în 
tara noastră, cc vi se pare 
demn de consemnat ?

— Revin în România după 
11 ani. Pe atunci cercetările 
etnografice erau la început. 
Mă surprind plăcut rezulta
tele de acum. Tmi dau seama 
că cercetătorii dv. au depus 
eforturi mari realizind lucruri 
deosebite intr-un interval de 
timp așa de scurt. Este o do
vadă nu numai a dragostei 
fată de obiectul de cercetare, 
ci și o înaltă concepție științi
fică. Acest lucru este explica
bil fiindcă 
românească 
de seamă.

De multi 
cercetarea colecțiilor de etno
grafie și artă populară din di
ferite țări. Acum, ca redac
tor al „Bibliografiei interna
ționale de etnografie" 
meu este 
diindu-le 
asemenea 
du-le 
să le 
lumi.

mai
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un 
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școala sociologică 
a avut precursori

ani mă ocup de

scopul 
să depistez — stu- 

— cît mai multe 
colecții șl. oferln- 

clrcuit internațional, 
cunoscute întregii

Interviuri luate de : 
ION ANDREITA 

ION MARCOVICI

• CONTINUĂRI
specialiști, președinți, briga
dieri, șefi de ferme și echipe, 
cooperatori fruntași, comitete
le organizațiilor U.T.C., biblio
tecari să-și spună părerea cu 
privire la modul in care pă
trunde și este folosită cartea 
tehnică la sate.

la cunoștința publică a unui 
fenomen, înainte de a fi încer
cat soluționarea lui pe cale 
individuală. Dar astea sînt în 
definitiv amănunte...

Principalul e ceea ce ai fă
cut zilele trecute. Aceasta a 
fost incizia care te-a eliberat 
de suferință. Simțeai, că pierzi 
pasul. îți dozezi efortul gre
șit, te bizuiești prea mult pe 
ultima perioadă, credeai 
datele generale pe care 
știai din „organică" te 
ghida suficient în asaltul exa
menului. Te-ai înșelat. Se în- 
tîmplă. Treceau săptămînile 
din primăvara aceea însorită 
pe care nici n-o vedeai și 
cursul de 800 pagini se ve
dea tot mai inaccesibil. Ai in
trat în panică. Zilele afectate 
celorlalte materii le-ai tran
sferat, tot mai des, „organi
cei", dar asta nu te-a făcut să 
înaintezi suficient. în schimb 
te-ai simțit descoperită și la 
alte examene. A început pani
ca. Sentimentul acela parali
zant, care te epuizează mai 
mult decît orice efort de pe 
lume... Orele rezervate odih
nei se iroseau în insomnii.

Și doar erai o studentă 
bună, știu. O știai și dumnea
ta, o știai poate prea bine, 
asta ți-a și dat excesul de în

cd
le 

vor

credere care s-a transformat 
brusc în dezarmanta neîncre
dere din primăvară. Ai amî- 
nat : un examen, două, trei, 
între care și înspăimîntătoa- 
rea „organică". Dar orgoliul 
s-a combinat ciudat cu com
plexul de inferioritate, și co
legilor dumitale, care te ad
mirau pentru 
spus că le-ai 
le-ai luat, ai 
citările lor...
ședința aceea cu critica, de 
altfel, formulată blind (asta nu 
contești, nu-i așa ?), care dă
dea pe față totul. Ai mințit I 
Rușinea s-a dublat, complexele 
au luat proporții și iată-te as
tenică, iată-te internată, fără 
ca vreunul din tratamente să 
ajute la ceva... Cum să aju
te ? „El" a venit la spital, a 
încercat să te îmbărbăteze, să 
înțeleagă ce s-a petrecut, dar 
nu avea nici un indiciu asu
pra realității, căci și lui îi 
spuseseși că ai luat examenele 
și, fiind de la altă facultate, 
nu avea cum să știe de ședin
ță. „El" e un student exce
lent, l-ai admirat întotdeauna, 
cum te admira la rîndul 
numai că admirația asta 
produce acum ciudă, ți se 
rea batjocoritoare, simțeai 
voia să-i răspunzi ursuz la 
trebări și să-i respingi 
gîieTile fără să-i poți 
că, îndată ce pleca, voiai să-l 
chemi înapoi, pentru a-i cere 
iertare... „Boala" explica to
tul. Vorbesc 
simulai, era 
tă, pe care 
noștea cu 
toate că se 
știe... Pur șt simplu, aștepta 
să te liniștești, ca să-ți pro
pună remediul, marele reme-

cit înveți, le-ai 
dat pe toate, că 
acceptat și feli- 
Apoi, deodată,

lui, 
Ui 

p4- 
ne- 
în- 

mîn- 
spune

.Boala" explica 
serios, știu că nu 
o boală adevăra- 
psihiatrul o 
cauze cu tot, 
prefăcea că

cu- 
cu 
nu

12,45) 15,45) 18,30) 21,15). 
YOYO

rulează la Republica (orele 9) 
11,30; 14) 16,15; 18,45; 21,15), 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 
16, 18,30; 21).

NOTRE DAME DE PARIS — cine
mascop —

rulează Ia Luceafărul (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
București (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Melodia (orele 9; 
12; 15; 18: 21), Modern (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Feroviar (orele 10,30; 13,30, la 
orele 16; 18,30; 21 CASA
NOASTRĂ.

SUZANA ȘI BĂIEȚII
rulează la Capitol (orele 8,30) 
11; 13,30; 16; 18,30; 21).

LUMINA DUPĂ JALUZELE 
rulează la Festival (orele 9i 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Ex- 
celsior (orele 8,30; 111 13,30; 
16; 18,30; 21), Aurora (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

CASA NELINIȘTITA
rulează la Lumina (orele 8,45; 
11; 13,15; 15.45; 18.15; 20,45), 
Colentina (orele 15.30: 18).

ÎN NORD, SPRE ALASKA 1 — 
cinemascop —

rulează la Victoria (orele 9; 
11,45; 14,45; 17,45; 20,45), Bu- 
zesti (orele 15,15; 18),

PE DONUL LINIȘTIT — seria ■ 
II-a

rulează ia Central (orele 8,45; 
11; 13.15, 15,45; 18,15; 20,45).

DRAGOSTEA ESTE INTERZISA 
rulează la Union (orele 15,15) 
18, 20,45).

INSULELE FERMECATE
rulează la Doina (orele 9; 
10,30; 12: 16; 18,15; 20,45).

URME ÎN OCEAN
rulează la Crîngași (orele 
15,30) 18; 20,45), Cosmos (ore
le 13; T5,30; 18; 20.45).

ESCROCII LA MÎNĂSTIRE — 
cinemascop —

rulează la Cosmos (orele 15,30} 
18; 20,45), Pacea (orele 15,45} 
18; 20,15).

5 000 000 DE MARTORI
rulează la Bucegi (orele 9.30; 
11,45; 14; 16; 18,15; Ia orele 
20,30 RĂSCOALA.

CLEOPATRA — cinemascop — 
(ambele serii)

rulează la Gloria (orele 9; 
12.45: 16,30: 20.15).

MONEDA ANTICĂ
rulează la Unirea (orele 15,30; 
18).

DRAGOSTEA ÎNVINGE — ci
nemascop —

rulează ta Tomls (orele 9; 
11.15, 13,30, 16,15; 18,30;
20,45) Miorița (orele 9; 11,15, 
13,30: 16 18,30; 20,45).

MÎINE, MEXICUL I
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18.15; 20.45)

FANFAN LA TULIPE
rulează Ia Vitan (orele 15.S0; 
18.15). Proqresul (orele 15,30; 
18; 20.45).

COPIII MARII
rulează la Munca (orele 16; 
18,15; 20,30).

MIERCURI 21 SEPTEMBRIE

18,00 — Emisiune pentru 
copii și tineretul școlar — 
Rime cu haz — Mi-am ales 
profesiunea ; 19,00 Telejurna
lul de seară ; 19,15 Cabinet 
medical T.V. ; 19.30 Vitrina
discului ; 19,50 Desene anima
te ; 20,00 Seară de teatru : 
„Moartea unui artist" de Ho- 
ria Lovinescu. Interpretează 
un colectiv al Teatrului Na
țional „Ion Luca Caragiale"-; 
22,45 Telejurnalul de noapte ; 
22,55 Buletin meteorologic ; 
23,00 închiderea emisiunii.

diu care se numește: „înlătu
rarea minciunii".

Și noi toți știam, dar pre
feram să te hotărăști singură, 
cum de altfel s-a și întîmplat. 
îmi pare rău că n-am asistat 
la scena cînd l-ai spus „lui" 
tot, și n-am simțit material, 
ca dumneata, ce puteri mira
culoase are solidaritatea ome
nească. Am văzut însă efec
tele ei. Acum știm cu toții ci, 
eliberată de micul neadevăr, 
ai putut relua pregătirea și 
nimeni nu se îndoiește de re
zultatul din toamnă. Poate nu 
vei străluci — nimic nu trece 
fără urme, dar toate premi
sele sînt create ca să strălu
cești mai tîrziu.

Știi de ce am scris despre 
asfa, Silvia ? Fiindcă unul din 
cele mai importante aspecte 
ale încrederii în om este tă
ria de a-i încredința slăbiciu
nile. Nimeni nu este de gra
nit. Personal, îi găsesc pe cei 
care n-au deloc slăbiciuni de-a 
dreptul antipatici, (mai ales 
pe femei, nu uita că șt Marx 
aprecia la voi acea trăsătu~ă 
de acută impresionabilitate 
care a adus și denumirea de 
„sex slab"). Dacă ne căutăm 
unul pe altul, deci ne alătu
răm umerii, dacă ne încredin
țăm uneori, șovăielile, este 
pentru a lua ceva din tăria 
celuilalt, dîndu-i-o în schimb 
pe a noastră, pentru a reali
za împreună acea alchimie 
misterioasă care transformă 
înfrîngerile în victorii...

Sînt convins că, ajungînd la 
asemenea concluzii, n-ai mai 
avea nimic împotriva divul
gării numelui. Dar mai întîi 
aș vrea să țl-l citesc pe lista 
absolvenților anului II.

Te întrebai cum vei da 
ochii cu cel care au aflat de 
„minciuna" ta. Se va petrec» 
ca și în scena cu „el".
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Ia Salisbury

emerit

a pre
concert 
(Paris), COMUNICATUL

r u a gu • 
rramintari

La Paris și în suburbiile 
sale se desfășoară cel de-al 
XIV-lea festival interna
țional studențesc, organi
zat de Uniunea națională a 
studenților din Franța, 
care reunește 1 200 partici- 
panți șî 50 de ansambluri 
artistice din 40 de țări, 
printre care și corul de ca
meră „Madrigal" al Con
servatorului „Ciprian Po- 
rumbescu" din București, 
condus de artistul 
Marin Constantin.

Corul românesc 
zentat primul său 
in sala Eaubonne 
executind piese din reper
toriul coral universal și 
cintece românești, 
prețiî români 
de un frumos

In capitala rhodesiană au 
început marți seria tratative
lor pe care cei doi membri ai 
Cabinetului britanic, Herbert 
Bowden, ministru al Common- 
wealthului și Elwyn Jones, 
ministrul justiției, urmează să 
le aibă cu diferite personali
tăți oficiale de la Salisbury în 
lumina ultimei inițiative bri
tanice (înscrisă în comunicatul 
final al conferinței primilor 
miniștri ai Commonwealthu- 
lui) privind rezolvarea crizei 
rhodesiene.

Programată la numai cinci 
zile după încheierea confe
rinței primilor miniștri ai 
Commonwealthului, vizita ce
lor doi emisari britanici ur

mărește ca, pe calea tratati
velor, să determine regimul 
minoritar rasist de la Salis
bury să se reîntoarcă la situa
ția de colonie britanică, exis
tentă pînă în 11 noiembrie 
1965, cînd a fost proclamată 
independența unilaterală a 
Rhodesiei.

Se pare însă că sarcina 
celor doi trimiși britanici este 
mai mult decît dificilă, în- 
trucît Smith a declarat că nu 
acceptă să aibă întrevederi 
decît în calitate de prim- 
ministru, ceea ce ar însemna 
implicit recunoașterea de că
tre Marea Britanie a guver
nului rhodesian.

_ -
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PARIS 20 (Agerpres). — 
înainte de a pleca spre New 
York, unde va lua parte la 
deschiderea celei de-a XXI-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., ministrul afacerilor 
externe al Franței Couve de 
Murville a acordat postului de 
radio „Europa 1“ un interviu 
în care, printre alte probleme, 
s-a referit și la relațiile 
franco-americane. Vorbind 
despre dificultățile care există 
între cele două țări, ministrul 
de externe al Franței a subli
niat că acestea „rezultă foarte 
adesea din neînțelegerile" care 
se ivesc din abordarea dife
rită a unor probleme de către 
cele două guverne. Couve de 
Murville a precizat că „cea 
mai mare neînțelegere" intre 
S.U.A. și Franța există în pro
blema Vietnamului.

spaniole

Inter- 
s-au bucurat 
succes.

POLONO-IRANIAN

permanent alSecretariatul
Organizației continentale a stu
denților a dat publicității la 
Havana o declarație de solida
ritate cu studenții și poporul 
costarican, in care adresează 
un apel tuturor organizațiilor 
studențești de pe continentul 
latlno-ameircan să desiășoare 
o largă campanie de solidari
tate cu lupta studenților costa- 
ricani pentru independență și 
eliberare națională.

O demonstrație a studenților 
facultăților din Colon, Panama, 
a fost împrăștiată de garda 
națională din această locali
tate. Participanțil Ia demon
strație au protestat împotriva 
asasinării de către poliția pa- 
nameză a liderului studenților 
din Panama, Juan Antonio Na
vas Pajaro. El au cerut, tot
odată, punerea In libertate a 
lui Luis Navas, lider al stu
denților democrat! din Panama.

VARȘOVIA 20 (Agerpres). 
La Varșovia a fost dat publi
cității comunicatul cu privire 
la vizita oficială făcută între 
13 și 19 septembrie a.c. în Po
lonia, a șahului Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi, la 
invitația lui Edward Ochab. 
președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Polone.

In comunicat se subliniază 
că respectarea în relațiile din
tre state a principiilor suve
ranității, egalității în drepturi 
și neamestecului în treburile 
interne, precum și punerea la 
baza relațiilor internaționale 
a principiului coexistenței 
pașnice, indiferent de orîn- 
duire politică reprezintă con
diția principală a slăbirii 
încordării în lume și dezvol
tării continue a colaborării 
pașnice internaționale.

Cele două părți și-au expri
mat îngrijorarea în legătură 
cu situația din Asia de sud- 
est. Ele consideră că poporul 
vietnamez are dreptul deplin 
de a-și hotărî singur soarta 
fără vreun amestec străin. 
Rezolvarea politică justă șl

trainică a problemei vietna
meze trebuie să se realizeze 
pe baza acordurilor de la Ge
neva din 1954.

Vietnamul de

Nouă metodă folosită de constructorii 
uolonezi

La Institutul politehnic din Cracovia, R.P. Polonă, a fost 
elaborată o metodă originală a producerii construcțiilor din 
beton cu ajutorul vacuumului. Metoda constă în faptul că 
construcțiile din beton se pregătesc în cofraje speciale, iar 
apoi sînt uscate printr-o metodă rapidă cu ajutorul unor 
pompe de vid speciale.

Pe plan industrial această nouă metodă a fost aplicată 
la șantierul de construcții din orașul Kielce. Specialiștii 
consideră că datorită aplicării betonării superrapide, timpul 
de executare a lucrărilor, spre exemplu la construirea unui 
colector cu o lungime de 10 kilometri (obiectiv care se con
struiește în prezent la Kielce), poate fi redus cu trei ani.

Agenția P.A.P. menționează că metoda elaborată de 
Institutul politehnic din Cracovia va fi utilizată la con
struirea de mari obiective, în primul rînd industriale.

Surveyor —2“
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R. D. GERMANĂ. — Imagine a conteinerelor sferice de gaz 
de la Complexul chimic din Leuna

Furtună in lumea

Luni seara, la Varna s-a în
cheiat primul festival ci fil
mului militar, la care au luat 
parte țările participante la 
Tratatul de la Varșovia. în 
cadrul festivalului au fost 
prezentate cinci filme româ
nești, care oglindesc aspecte 
din viața și activitatea milita
rilor Forțelor armate ale Re
publicii Socialiste România.

Următorul festival al filmu
lui militar va avea loc anul 
viitor, în R-P. Ungară.

In localitatea Jablonna, de lingă 
Varșovia, au început luni lucră
rile conferinței „Masa rotundă" a 
Asociației internaționale pentru 
științe politice (I.P.S.A.), afiliată 
la U.N.E.S.C.O. Anul acesta, con
ferința va discuta două teme : 
„Aspecte politice ale funcționării 
întrepri'nderilor industriale" și 
„Teoria și practica sistemelor re
prezentării". Este proiectată, de 
asemenea, o ședință cu caracter 
informativ pe tema dezvoltării 
științelor politice în țările socia
liste.

Din partea Asociației de drept 
internațional și relații internațio
nale din Republica Socialistă Ro
mânia participă ca observator 
Constant Stănescu.

Ziarul „Ney York Times” publică o corespon
dență din Saigon în care, referindu-se Ia pierde
rile suferite de trupele guvernamentale saigone- 
ze din ultima vreme, arată că acestea sînt rezul
tatul loviturilor puternice primite din partea 
forțelor Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud.

Revista mexicană 
SIEMPRE a publi
cat un articol al 
profesorului de so
ciologie la Univer
sitatea de Washing
ton, Irving Louis 
Horowitz. Profeso
rul. dezvăluie unele 
din dedesubturile 
faimoaselor „anche
te sociologice" de 
genul planurilor 
„Camelot" sau „Sim
patico” și, în ge
nere, ne introduce 
în culisele activi
tății desfășurate în 
unele universități 
americane în spri
jinul serviciului de 
spionaj al S.U.A.

Planurile de ge-

n-au nimic de-a 
face cu spionajul.

Profesorul Horo
witz relevă că pla
nul „Camelot" a 
fost conceput încă 
în 1962 de un grup 
de ofițeri din Pen
tagon care au strîn- 
se legături cu Di
recția serviciilor de 
informații din Mi
nisterul Apărării al 
S.U.A. America La
tină a fost prima 
regiune unde spio
najul a fost lansat 
sub eticheta cerce
tărilor sociologice. 
Apoi, acest plan a 
fost extins la dife
rite țări din Asia, 
Africa și Europa

Umbră /

privind problemele 
militare, politice și 
sociale din țările 
subdezvoltate, pune 
la dispoziția arma
tei arhive complete 
rezultate din an
chetele sociologice 
concepute în cola
borare cu Pentago
nul".

Universitatea din 
Washington nu po
sedă numai un cen
tru de spionaj so
ciologic. Ea — no
tează profesorul Ho
rowitz — „cumu
lează operațiile de 
informații cu dife
rite misiuni urgen
te ; de exemplu, 
C.I.A. (centrala de 
investigații — prin
cipalul organ de 
spionaj n.n.) diri
jează la facultatea 
de științe 
pregătirea 
polițienești 
trimise în
mul de sud”.

Relevînd activi
tățile similare care 
se desfășoară la 
Universitatea din 
Michigan și la In
stitutul de tehno
logie din Maisa- 
chussets, profesorul 
american își expri
mă temerea că „fo
losirea fără scrupu
le de către autori
tăți a unor uni
versități pentru ac
tivități care n-au 
nimic comun cu ști
ința și promovarea 
binelui, poate arun
ca 0 umbră nedori
tă asupra universi
tății americane". O 
umbră, pe care, 
după cum o de
monstrează și pdzi- 
ția profesorului Ho
rowitz, intelectualii 
americani nu vor 
s-o tolereze.

politice 
cadrelor 
de elită
Vietna-

ciclismului profesionist

Administrația națională 
pentru problemele aeronauti
cii și cercetarea spațiului cos
mic a anunțat lansarea sondei 
lunare „Surveyor-2“ cu ajuto
rul unei rachete „Atlas-Cen- 
taur“. Sonda este dotată cu 
același echipament și urmă
rește aceleași obiective ca și 
prima sondă lunară „Surve- 
yor-l“ lansată la 1 iunie, care 
a luat un număr de 11 foto
grafii de detaliu a suprafeței 
lunare.

„Numai după cîteva ore de 
lupte, arată ziarul, din rîndul 
forțelor militare saigoneze au 
dispărut batalioane întregi cu 
un efectiv de 400—500 de sol
dați”. Ziarul arată că înlocui
rea acestor trupe este foarte 
greu de realizat, „datorită nu
mărului mare de dezertori”. 
Numai anul trecut, arată zia
rul, au dezertat 96 000 de per
soane, iar anul acesta ritmul 
este egal cu cel precedent.*

HANOI 20 (Agerpres). — A- 
genția V.N.A. anunță că în 
ultimele două zile grupuri de 
avioane americane, 
de pe navele 
de la bazele 
Vietnamul de 
au 
R.

și mitraliat zone populate și 
obiective economice din pro
vinciile Quang Binh, Ha Tinh, 
Nghe An, Thanh Hoa, 
Binh, Nam Ha, 
Ha Bac, Bac 
Son și Yen Bai.
mente deosebit de intense au 
fost efectuate de aviația ame
ricană asupra orașului Ninh 
Binh, împotriva căruia numai 
la 17 septembrie au fost între
prinse 10 raiduri.

în legătură cu aceste acțiuni, 
Misiunea de legătură a înal
tului comandament a trimis 
un mesaj de protest Comisiei 
internaționale de supraveghe
re și control în care cere ca 
guvernul S.U.A. să pună ca
păt necondiționat raidurilor 
aeriene asupra R. D. Vietnam 
și să respecte cu strictețe 
cordurile de la Geneva c 
1954 cu privire la Vietnam.

Ninh 
Thai Binh, 

Thai, Lang 
Bombarda-

Este cunoscut că econo
mia spaniolă trece prin 
mari greutăți caracterizate 
vizibil prin inflationism și 
dezechilibrul balanței de 
plăți. Potrivit cotidianului 
economic francez „Agefi”, 
deficitul înregistrat de ba
lanța comercială a Spaniei 
s-a ridicat in cel de al doi
lea trimestru al anului 1966 
la suma de 65 650 235 526 
pesetas.

Repercusiunile directe ale 
acestei stări de fapt se fac 
simțite mai ales în rindu- 
rile populației, datorită 
creșterii continue a costului 
vieții, care, în ultimul timp, 
a înregistrat o sporire de 42 
la sută. Salariul nu acoperă 
nici minimum de existență, 
iar numărul șomerilor este 
în continuă creștere, ca ur
mare a închiderii unor în
treprinderi metalurgice și 
mine carbonifere. Condi
țiile grele de trai îi deter
mină pe mulți spanioli să 
caute de lucru în alte părți, 
numărul emigranților din 
ultimele luni ridieîndu-se 
la 75 000.

Această situație determi
nă o sporire a acțiunilor 
revendicative. Tot mai des 
apar conflicte de muncă 
provocate de refuzul cu 
care sint întimpinate cere
rile muncitorilor de mărire 
a salariilor și de încetare 
a concedierilor. Ca răs
puns la acțiunile mbneito- 
rilor, autoritățile au elabo
rat unele „contrapropuneri” 
care, evident, nu urmăresc 
altceva decît „liniștirea spi
ritelor". Propunerea de a 
se fixa salariul minim la 
84 pesetas pe zi nu satisface 
nici pe departe necesitățile 
oglindite de realitatea din 
țară.

Intensificarea mișcărilor 
greviste (amintim greva 
muncitorilor de la societa
tea „Tarabussi” din Bilbao 
și de la societatea metalur
gică „Industriaș Metalicas 
Vizeainas" din Miravelles 
precum și a celor 50 000 
de crescători de vite din 
Asturia) demonstrează că 
încercările cercurilor ofi
ciale nu au șanse de reu
șită, și că oamenii muncii 
din Spania sînt hotăriți 
să-și apere pînă la capăt 
drepturile.

nul „Camelot" și 
„Simpatico" prevă- 
zînd un vast sondaj 
al opiniei publice în 
țările latino-ameri- 
cane au fost de
nunțate după cum 
se știe, de opinia 
publică din aceste 
țări ca o acțiune de 
spionaj sub înveli
șul unor așa-numite 
„studii sociologice". 
Autoritățile ameri
cane implicate au 
continuat însă, cu 
persistentă, să asi
gure că „Simpa
tico" și „Camelot" 
sînt niște copii ai 
științei pure care

occidentală. Univer
sitatea din Wa
shington a devenit 
principalul centru 
de unde, după in
dicația personală a 
lui Mc. Namarra, 
au fost dirijate ac
tivitățile „sociologi
lor" care au părăsit 
uniforma militară 
pentru ținuta mai 
lejeră de „cercetă
tori civili". Irving 
Horowitz dezvăluie 
că „Universitatea 
din Washington se 
consacră analizei 
politice a acțiunilor 
diferitelor guverne, 
furnizează cele mai 
recente informații

Cînd cicliști de talia fran
cezilor Anquetil, Poulidor și 
Stablinski, a vest-germanu- 
lui Altig și a italienilor 
Motta și Zilioli sînt suspen
dați de către Uniunea ci- 
clistă internațională pe 
timp de 2 luni, interzieîn- 
du-li-se participarea la ac
tivitatea competițională, 
este normal că aprecierea 
de criză revine cel mai des 
în coloanele paginilor spor
tive ale presei occidentale. 
Ridicarea suspendării, după 
numeroase presiuni ale 
organizatorilor curselor ci
cliste care nu se puteau lip
si de asemenea concurenți 
de talie, nu schimbă cu ni
mic situația, ostilitățile fi
ind declarate.

Cei cîțiva ași ai pedalei 
au fost suspendați după ce 
au refuzat, după cum afir
mă forul ciclist internațio
nal, să se supună controlu
lui medical pentru a se con
stata dacă nu s-au dopat. 
Aceasta după sfîrșitul pro
bei de fond din cadrul cam
pionatelor mondiale de ci
clism, desfășurate recent la 
Koln. De fapt, acesta nu 
este decît ultimul episod 
dintr-un lung șir de ciocniri 
între oficiali și concurenți 
cu ocazia curselor cicliste 
profesioniste. Nu de mult, 
Anquetil a fost privat de 
titlul de cîștigător al unei 
curse în Belgia, dat fiind 
că a refuzat să se supună 
aceluiași control medical.

De fapt, această poveste 
mai 

pe 
ci-

șind pînă la urmă să cîștige 
cursa și deci, titlul de cam
pion mondial.

Asemenea situații confu
ze reflectă de multe ori 
diferitele interese ale fir
melor comerciale care pa
tronează echipele partici
pante în cursele cicliste pro
fesioniste, ciocnirile dintre 
acestea pentru asigurarea 
unei reclame cit mai bune. 
Aceasta, desigur, nu scade 
cu nimic din valoarea per
formanțelor unor mari ci
cliști supuși și ei jocului 
unor interese extra spor
tive.

Luînd cuvîntul în cadrul lucră- 
rilor celui de-al 12-lea Congres al 
,,Asociației Tratatului Atlanticului 
de Nord" care a început luni la 
Miinchen, Manlio Brosio, secreta
rul general al N.A.T.O., după ce a 
deplîns divergențele dintre parte- £ 
nerii atlantici, ș' ~ ----- 2—
rerea că retragerea 
comandamentele integrate 
a perturbat 
N.A.T.O.

și-a exprimat pă- 
Franței din 

aliate 
echilibrul forțelor

parțiale desfășura- 
comitete rurale din

E. R.

se înscrie în contextul 
larg al frămîntărilor 
care le cunoaște lumea 
clismului profesionist.

Chiar proba de fond 
cadrul campionatelor mon
diale a cunoscut, după cum 
afirmă ziariștii care au ur
mărit cursa, o desfășurare 
curioasă. Dintr-o declarație 
a ciclistului francez, Lucien 
Aimar, pe care acesta mai 
tîrziu a retractat-o, a reieșit 
că el l-a ajutat pe Rudi Al
tig să revină în plutonul 
fruntaș unde conduceau An- 
quetil și Poulidor, Altig reu-

din

A. N.

La alegerile 
te luni in trei 
provinciile Quebec și Terra Nova 
au fost aleși în Camera Comune
lor a Parlamentului canadian trei 
liberali. Succesul liberărilor întă
rește poziția guvernului liberal al 
primului ministru Lester Pearson, 
care la reluarea sesiunii parlamen
tare, prevăzută pentru 5 octombrie, 
va dispune de 131 de locuri din 
totalul de 265.

Ziaristul american Michael Goldsmith, corespondent al 
agenției ASSOCIATED PRESS, a întreprins recent o 
călătorie în regiunile Guineeii portugheze aflate sub 
controlul patrioților care luptă împotriva regimului co
lonial. în urma celor văzute el a publicat un reportaj 
pe care-1 reproducem:

„Am pătruns în Guineea 
portugheză, venind din Sene
gal și am însoțit o patrulă a 
luptătorilor de guerilă pe un 
traseu lung care a trecut prin 
sate pustii, plantații devasta
te și ruine ale unor posturi 
militare portugheze abando
nate. De-a lungul întregii zile 
de patrulare nu a existat nici 
un semn al activității milita
re portugheze, dar comandan
tul patrulei mi-a spus la un 
moment dat: „Aproximativ 
200 de militari portughezi sînt 
încercuiți și imobilizați la 
San Domingos, exact la trei 
kilometri de aici. Ei nu în
drăznesc să vină după noi, 
deoarece știu că nu pot avea 
inițiativa în junglă. Toate șo
selele care ies din acest oraș 
sint minate de noi și se află 
sub controlul nostru. Portu
ghezii își aprovizionează mili
tarii cu ajutorul avioanelor. 
Odată, o navă a încercat să

vină la San Domingos pe rîul 
Cacheu, dar noi am scufun
dat-o și de atunci și această 
cale de
12 km

acces este blocată. La 
spre est un alt post

D.
pătruns în

Vietnam, au bombardat

decolînd 
flotei a 7-a și 
americane din 
sud și Tailanda, 
spațiul aerian al DOINA TOPOR

R. P. UNGARĂ. — Vedere a termocentralei de Ia Tatabania, în curs de construcție

km lungime pe coasta Atlan
ticului și 480 km în interior 
și se află între Senegal și fos
ta Guinee franceză. Mișcarea 
partizanilor de aici a făcut 
progrese chiar mai mari în 
lupta împotriva portughezilor 
decît aceea din Angola sau 
Mozambic. Acest lucru poate 
fi văzut și din faptul că por
tughezii au trimis 25 000 de 
militari ca să lupte împotriva 
a 5000 de partizani. Coman-

cu Senegalul, acolo unde se 
dau luptele cele mai violente, 
sute de sate sînt părăsite. Au
toritățile din Senegal aprecia
ză la 60 000, aproape 10 la sută 
din populație, numărul gui- 
neezilor care s-au refugiat în 
această țară. Partizanii spun 
că guineezii au fugit din cauza 
barbariilor portughezilor. Co
mandantul patrulei îmi spune 
că lingă localitatea Mores, si
tuată la 56 km de Bissao, se

25000 CONTRA 5000
portughez, cel de lamilitar 

Farim, este anihilat".
Partizanii declară că toate 

regiunile rurale ale Guineei 
portugheze se află sub con
trolul lor. Ei spun că au eli
berat aproape întreaga țară cu 
excepția unor puncte întărite 
izolate și a regiunii din jurul 
capitalei, Bissao. Această co
lonie, ocupată de portughezi 
de peste patru secole, are 320

dantul militar și guvernato
rul Guineeii portugheze, gene
ralul Arnaldo Achule, pretin
de că obține succese împotriva 
partizanilor cu metodele folo
site de forțele americane în 
Vietnamul de sud. Dar aceste 
afirmații sint luate în derî- 
dere de partizani care arată 
că întreaga populație este de 
partea lor.

In regiunile de nord ale co
loniei, în apropierea frontierei

află instalat cartierul general 
al forțelor de partizani din ju
mătatea de nord a țării. „De 
doi ani — declară el — în
treaga regiune Mores se gă
sește sub controlul nostru. 
Portughezii bombardează me
reu această localitate ca și 
alte sate din regiune cu avioa
ne T-6 fabricate în S.U.A., uci- 
gind și rănind civili nevino- 
vați. Dar ei nu ne pot scoa
te de aici". Intr-un spital mi-

litar înființat de Partidul pen
tru independența Guineei și 
insula Capului Verde (PAIGC) 
de partea senegaleză a fron
tierei, două fete și un băiat 
răniți de schije ne spun că au
fost victimele unui astfel de 
raid aerian portughez asupra 
localității Mores. La Ziguin- 
chor (Senegal), oraș situat Ia 
25 km de frontieră, aproape 
în fiecare noapte pot fi auzite 
rafalele trase de partizani în 
perimetrul San Domingos. A- 
limente, echipament, medica
mente, sînt trimise de aici 
spre taberele îndepărtate ale 
partizanilor. Un magazin al 
lor pune la dispoziție unifor
me militare complete.

Cînd am fost condus peste 
frontieră și am pătruns în 
Guineea portugheză am fost 
luat în primire de doi parti
zani. Imediat după aceea un 
al treilea luptător a plecat pe 
bicicletă să informeze patru
lele lor despre prezența unui 
străin alb. ..înțelegeți, luptă
torii noștri obișnuiesc să con
sidere pe orice alb drept por
tughez — mi-a spus unul din 
însoțitori. Nu vrem să vi se 
întimple ceva”.
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