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Luni la amiază, comisiile 
economico-financiară ; pentru 
sănătate, prevederi și asigu
rări sociale ; administrativă ; 
pentru problemele de apărare 
și juridică s-au întrunit în șe
dințe, continuîndu-și lucrările 
în legătură cu proiectele de 
legi incluse pe ordinea de zi a 
sesiunii.

In cursul după-amiezil, în 
continuarea lucrărilor sesiunii 
Marii Adunări Naționale, au 
început dezbaterile la Expu
nerea cu privire la politica 
partidului și guvernului în 
problemele internaționale ac
tuale.

Au luat cuvîntul deputății 
Chivu Stoica, membru al Co
mitetului Executiv, al Prez'- 
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, Dumitru Ba- 
lalia, prim-secretar al Comi
tetului regional Ploiești al 
P.C.R., Zaharia Stancu, pre
ședintele Uniunii Scriitorilor, 
Suzana Gâdea, președinta 
Consiliului Național al Femei
lor, Ludovic Takacs și Gheor- 
ghe Stoica, membri ai Consi
liului de Stat, Gheorghe Apos
tol, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. a! P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, acad. Miron Nico- 
lescu, președintele Academiei 
Republicii Socialiste România, 
acad. Petre Constantinescu- 
Iași, Anton Breitenhofer, 
membru al Consiliului de Stat, 
Paul Niculescu-Mizil, membru 
ăl Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R.

în regiunea 
Dobrogea

S-A TERMINAT 
RECOLTAREA 

GRIULUI
Agricultorii dobrogeni au ter

minat recoltarea griului. Buna 
organizare a muncii și utilizarea 
rațională a capacității de lucru 
a mașinilor au dat posibilitatea 
strîngerii cerealelor de pe în
treaga suprafață de peste 300 000 
ba în perioada optimă, obținîn- 
du-se o producție superioară ce
lei planificate.

Toate forțele sînt îndreptate 
acum spre transportul paielor, 
îngrășarea pămîntului și executa
rea arăturilor de vară. In regiu
ne au fost arate pînă în prezent 
mai mult de 50 000 ha.
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Marți dimineața în Sala Pala
tului Republicii Socialiste Româ
nia au continuat lucrările sesiu
nii Marii Adunări Naționale.

La sosirea în sală, conducăto
rii de partid și de stat au fost

întîmpmați cu puternice 
plauze.

Sînt prezenți alături de depu- 
tați un mare număr de invitați 
din întreaga țară — activiști de 
partid și de stat, conducători de

Mai sînt 20 de minute pînă la 
?eperea schimbului, dar Gali 
nr de la secția a IV-a meca

nică s-a și prezentat la serviciu. 
„Chestiune de obișnuință" — 
spune eL Evident, nimeni nu 
i-a impus aceasta, dar „obișnuin
ța" La făcut nu numai să ajun
gă înaintea altora, ci să și folo
sească din plin răgazul pînă la 
ora reglementară : „îmi verific 

t piesele, desenai, ca to- 
-mi fie clar, mă consult cu 
oul meu dacă sînt proble- 

in execuția reperelor, sau în 
țkmarea mașinii"... E foarte 
e si numești acest obicei „ex

ces de zel". Dar atitudinea sa — 
și a celorlalți ca ei — nu în
seamnă numai conștiinciozitate, 
ci și responsabilitate. Omul î$i 
hotărăște singur in cea mai mare 
parte succesele — ne-au spus 
aproape cu aceleași cuvinte mun
citorii Valerin Anania, Ion Oros, 
Iulian Daraban, Carol Kovacs. $i 
nu neapărat prin acțiuni specta
culoase. Ochiului neavizat îi 
pot scăpa o serie de detalii. în 

. tâ mărunte, dar cu conse
cințe hotărîtoare in mersul pro
ducției. „Sînt de 28 de ani strun-

gar — spune Domer Iosif. Din 
experiență pot să afirm că aran
jarea cu grijă a sculelor și dispo
zitivelor în dulap te scutește de 
multe minute pierdute. Un mi
nut poate părea puțin, dar daca 
le aduni, lună cu lună, trimestru 
cu trimestru..

Raidul nostru 
la Uzinele „Unio'‘ 

Satu Mare

„Bunul gospodar se cunoaște 
de cum îi treci pragul" — spu- 
ue zicala populară. Și aici fie
care loc de muncă înseamnă un 
prag. Ne-a fost de-ajuns să pri
vim dulapurile tinerilor Andreica 
Ioan II, Achim Cornel, Ziman 
Vasile, pe cel al lui Vasile Ne- 
grcanu, ca să înțelegerii că una 
din cauzele rezultatelor slabe ob
ținute în producție o constituie

irosirea timpului cu căutarea scu
lelor, ascuțirea lor etc.

In procesul productiv, între 
om și mașină se crează o strînsă 
dependență și dacă primul are 
rolul principal, tot atît de ade
vărat este că pentru a lucra rit
mic, cu randament sporit, utila
jul trebuie menținut în continuă 
stare de funcționare. Apelăm la 
microscop. îl îndreptăm spre 
locurile de muncă ale tinerilor 
Anton Micloș, Vasile Pereș și 
observăm că orele pierdute da
torită defecțiunilor sînt multe. 
Consultăm și o situație, din iu
nie : mașina nr. 7 : defectă în 
perioada 6—9 ; nr. 16 între 5—7, 
mașina de alezat n-a produs în 
primele zile ale lunii, după o zi... 
de la reparație s-a defectat. In
tr-adevăr, parte din utilajele de 
la mecanica ușoară sînt vechi — 
dar reținem observația tov. Taș- 
nadi Constantin — secretarul 
comitetului de partid pe uzină : 
„serviciul mecanic-șef nu-și face 
pe deplin datoria, iar direcțiunea 
n-a intervenit suficient de ener
gic...".

Este omul stăpînul timpului 
său ? Fără îndoială cînd e vorba

/------------------ -----------------
RAID REALIZAT CU AJUTORUL 
CORESPONDENȚILOR NOȘTRI 
VOLUNTARI DESPRE:

SĂTEȘTI

șira, un 
’omâiE

în continuarea dezbat. 
Expunerea cu privire la 
externă a partidului și guv
lui au luat cuvîntul depu 
Emil Bodnaraș. membru al C 
mitetului Executiv, al Pn 
zidiului Permanent al C.< 
al P.C.R., prim-vicepreședint-? 
al Consiliului de Miniștri. Con
stantin Dăscălescu. prim-secrets..* 
al Comitetului regional Galati al 
P.C.R., general-colonel Ion Io- 
niță, ministrul forțelor armate, 
prof. univ. Tudor Ionesco, pre
ședintele Comitetului național de 
solidaritate cu lupta poporului 
vietnamez, ing. Emil Oniga, di-

SADU V - ȘANTIERUL 
HIDROCENTRALEI

istorie „Ni- 
Academiei. E- 
r, redactor șef • 

szHtung din Bra- 
tndna Drâghici. mem- 
«nitetufai Executiv, al 

Permanent, secretar
I P.C.R.

:unii continuă.

(Agerpres)

BRAȘOV (de la 
corespondentul no
stru).

Constructorii a- 
parținînd trustului 
Electromontaj din 
Sibiu, au terminat,

recent cu două 
săptâmîni înainte 
de termen, con
strucția liniei elec
trice de înaltă ten
siune care leagă hi
drocentrala Sadu V

cu șantierul viitoa
rei hidrocentrale de 
pe Lotru. Linia are 
o lungime de 27 km 
și străbate un te
ren greu accesibil, 
astfel de lucrări so- 
licitînd deosebit 
pe constructori. Se 
creează astfel condi
ții optime pentru 
desfășurarea unei 
activități intense pe 
șantierul de peLotru.

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. a III-a)

De pe terenuri 
altădată 

necultivate «»»
PLOIEȘTI (de la corespon

dentul nostru).
La gospodăria agricolă de 

stat Cîndești, din regiunea Plo
iești, printre făuritorii belșu
gului se află mulți tineri. A- 
lături de ceilalți salariați ai 
unității, ei au muncit cu rîvnă 
pentru a pune în valoare și 
mai mult terenurile gospodă- 
riei. O serie de sole imprac- 
tice culturii mari, încă de a- 
cum cîțiva ani, au fost plan
tate cu pomi fructiferi și ar
buști. De acum au început sâ 
culeagă roadele muncii lor. De 
exemplu, cele 13 hectare 
cultivate cu căpșuni au produs 
în acest an cu 45 tone în 
plus. Dar acum e sezonul cai
selor. Potrivit calculelor pre
liminare făcute se preconiza o 
producție totală de 266 de 
tone. Acum, cînd acestea se 
recoltează, cifra amintită nu 
se mai dovedește reală, deoa
rece prezumția a fost întrecu
tă cu încă 270 de tone.

In urmă cu cttva timp în zia
rul nostru a apărut articolul: „Vă 
rog, zîmbiți, tovarășe vînzăior !...“

De la organele comerciale vi
zate nu am primit încă nici-un 
răspuns (noi așteptăm, tovarășii 
meditează, probabil!), în schimb 
am primit o scrisoare de la ci
titorul Vlad Mateescu din comu
na Amara, raionul Slobozia, care 
apreciază că o anchetă de același 
fel se cere efectuată și în rîndul 
magazinelor sătești.

Am socotit invitația corespon
dentului nostru voluntar un în
demn de a porni la drum. Am 
pornit nu singuri, ci împreună 
cu un număr de corespondenți 
voluntari, care ne-au ajutat în 
realizarea acestui raid.

Ecte, 
dar nu »e găsește
După lectura scrisorilor primite 

la redacție, putem trage o primă 
concluzie. Magazinele sătești 
sînt î» general bine aprovizio
nate, cumpărătorii sînt serviți o- 
perativ, vinzătorii au în general 
atitudini civilizate.

.Aflăm că la magazinele sătești 
din comuna Românești, raionul 
Botoșani, există în rafturi mărfu
rile de sezon, unitățile de apro
vizionare țin seama de cererile 
cumpărătorilor. Datorită și aces
tui lucru planul de vinzări, în 
primele două trimestre, a fost cu 
mult depășit. Exemple de acest 
fel sînt numeroase. ' Să ne ocu
păm însă mai mult de reversul 
acestei probleme.

Vn scurt popas la magazinul 
din comuna Sihlea, raionul Rfm-

nicu Sărat. La raionul textila și 
încălțăminte, la cel de produse 
electrice poți găsi tot ce dorești. 
Există în depozit, există și în pră
vălie. La raionul produselor ali
mentare situația e cu totul alta. 
Nu se găsesc produse care sînt 
din abudență în... depozit. Rar 
găsești zahăr, ulei, orez, dulcea
ță, marmeladă, griș etc. Am în
trebat pe tovarășii de la Uniunea 
Raională a Cooperativelor de 
Consum dacă într-adevăr din 
depozitul dumnealor lipsesc aces
te produse. Ni s-a confirmat că 
există suficiente cantități de za
hăr, ulei, griș, dulceață.... Și a- 
tunci cumpărătorii tși pun pe 
bună dreptate întrebarea : „Dacă 
există, de ce nu ajung și la ma
gazinele noastre ?

In urmă cu citeva săptâmîni, 
în -Ziarul nostru era criticat 
faptul că nu se găsesc baterii 
pentru lanterne. După numai o 
zi, am primit un telefon de la un 
tovarăș din Ministerul Comerțu
lui interior care era pur și simplu 
revoltat: „cum puteți afirma că 
nu sînt baterii cînd în depozit 
sînt stocuri cu care nu știm ce 
să mai facem Iată-ne în mă
sură să răspundem tovarășului 
revoltat: baterii pentru lanterne 
nu se găsesc nici la magazinele 
din comunele Românești, raio
nul Botoșani, Ucuriș, raionul Sa- 
lonta etc. De altfel la magazinul 
din comuna Ucuriș nu se găsesc 
nici unele produse strict necesare 
oamenilor ca de pildă: furculițe, 
linguri, servicii de masă etc.

aritmetică 
birocratică

Să facem următoarea soco
teală : 8+4+4+4=20. Desigur, 
misterioasele cifre se cer dez
legate, justificate. De la în
ceput precizăm că ele .repre
zintă unități de timp — zile 
și că întreaga adunare e ra
portată la o unitate mai largă 
— luna. Așadar, opt zile in
struire ; patru — patru dumi
nici, consemnate în orice ca
lendar din lume ca „zi legală 
de odihnă". Următoarea cifră, 
tot patru, reprezintă zilele con
sacrate „audiențelor". Adău
găm la toate acestea încă pa- 

rezervate „sarcini-

lor neprevăzute** care, „re
cunoașteți și dv., în mun
ca noastră se’ pot ivi ori- 
cînd“ și avem astfel suma 
rotundă de douăzeci. Iată, deci, 
douăzeci de zile în care, prac
tic, activistul U.T.C. — fie că 
este instructor sau secretar — 
nu are un contact nemijlocit 
cu organizațiile de bază U.T.C., 
cu tinerii, nu reușește să-și 
desfășoare activitatea acolo 
unde ar trebui — în mijlocul 
lor. în consecință, pentru ade
vărata muncă de organizație, 
vie, activă, eficientă, mai ră- 
mîn, doar 10 zile pe lună ; in-

(Continuare în pag. a III-a)

Ciul. Vedere panoramici

contestabil, extrem de puțin 
față de cerințele vieții și mun
cii de organizație, față de nu
meroasele probleme pe care a- 
cestea le ridică zilnic, și care 
se cer soluționate cu prompti
tudine.

Situația nu este, desigur, de 
natură să mulțumească. O a- 
naliză privind formele și me
todele activității de organiza
ție, stilul de muncă — în spe
ță,eficiența folosirii timpului 
afectat muncii — este mai 
mult decît necesară ; se im
pune.

Am pornit în această anali
ză luînd drept teren de inves
tigație activitatea Comitetului 
orășenesc Brăila al U.T.C., fi
ind ajutat de instructori și 
secretari ai respectivului co
mitet. De altfel,calculul ce-1 
propuneam spre dezlegare cî- 
teva rînduri mai sus aparține, 
cu tradiție, acestui comitet.

Așadar...
O bună parte din timpul ac

tivistului, aproape o treime, 
este afectat obișnuitelor in
struiri lunare. Asupra rostului 
instruirilor nu este cazul cre
dem să insistăm. Este cunoscut 
faptul că acestea au menirea 
să înarmeze cadrele U.T.C. cu 
temeinice cunoștințe politico- 
ideologice, cu formele și me-

I. ANDREIȚA

(Continuare in pag. a U-a)

Pe Sîutghiol

TELEGRAME
Excelenței Sale

Domnul Mohamed HĂGI IBRAHIM EGAL 
Prim-ministru al Republicii Somalia

MOGADISCIO

Cu prilejul numirii dumneavoastră în funcția de prim- 
ministru al Republicii Somalia, în numele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste România și al meu personal, 
adresez Excelenței Voastre sincere felicitări și urări de 
succes deplin în îndeplinirea înaltei misiuni ce v-a fost în
credințată.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Excelentei Sale
ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

In numele membrilor guvernului și al meu personal, adre
sez Excelenței Voastre mulțumiri și cele mai calde urări 
pentru amabilul dumneavoastră mesaj de felicitare.

Cu cele mai înalte considerațiuni,

MOHAMED HAGI IBRAHIM EGAL 
Prim-ministru al Republicii Somalia
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Serile Brăilei au un farmec 
aarte: străzile se transformă 
itr.-un adevărat furnicar, 
laiul Dunării devine locul 
îl mai îndrăgit. Tineri și 
irstnici privesc cu sau fără 
ostalgie mersul legănat al va- 
aarelor pe întinderea nesfir- 
tă a apei. Cum arată nopțile 
rasului? De departe răzbate 
inetul unei sirene. începe 
rhimbul III la „Progresul", 
a „Laminorul**, metalul in- 
indescent se supune puterii 
priceperii omului; Combina- 

11 de fibre artificiale pul- 
•ază ritmic. Se muncește in- 
:ns. La ferestrele unor apar- 
imente lumina stăruie de 
lultă vreme. Aplecați asupra 
irților sau planșelor se ur- 
îsc planuri, se nasc idei. Lă- 
nd la o parte aceste mici 
iboratoare intime, să stră- 
atem însă în inima nopții 
răzile orașului. Nu cumva 
)m avea surprize...?

...SĂ MIROASĂ

DOAR
SALtiMlI!

care a-Există oameni pentru 
mănarea cu „liliecii" pare a fi 
a mai potrivită. Speriați 
mina zilei, dormitează în 
ptarea zborului de noapte, 
într-o noapte am asistat 
mătoarea scenă ■ un om trecut 
? 60 de ani, pe nume Banu 
\ircea, inginer, zărește o fe- 
eie singură. Își uită vîrsta și 
ăbește pașii. „Singurică ?“ Fe- 
eia încearcă să se îndepărte- 
, dar liliacul încearcă să-și în- 
ndă aripile și o ajunge. Își cau- 

după propria expresie „ferici- 
a“. La 12 'noaptea pe străzile 
așului oferind darnic aparta- 
entul pe care statul i l-a pus la 
spoziție. De data aceasta „fe
rirea" sa are un chip pe care 
M. nu l-a visat: „Actele dum- 
'■avoastră vă rog Pw Liliacul a 
icolat greșit ; fata era lucrător 
organelor de miliție. La aceeași 

•ă, Paul Gutman de la C.F.A 
mila se află și el la pindă. 
ocedeul, același; „Singurică ?. 
u doriți să mergem la restau- 
nt..., muzică, oin...". L-am lă- 
t în seama celor in drept.
Cazurile nu sînt singulare. In 
ină odihnă, vecinii șoferului Ion 
izăr sint treziți de scandalurile 
estuia. Cu capul tulburat de 
cool omul s-a transformat în 
limal. își încearcă puterea mal- 
itîndu-și soția și copiii; Simion 
nton de la l.S.C.M. se îmbată 
Ieșea, lipsește de la serviciu, 
(te străzile, insultînd trecătorii.

Nu e cam mult ? Pe vremuri 
Biăila, portul romantic, „orașul 
cu salcîmi" cîntat de poeți era 
însă și „orașul cu derbedei". Fai
ma tristă a Brăiliței se întinsese 
pînă departe... Pe vremuri. Da* 
astăzi ?

de
a$-

la
IMPORTANT E

SĂ PREVII !

ceUn număr de tineri, după 
măsoară în lung și-n lat bulevar
dul, se-nfundă în circtvmi p 
beau... „De ce sînt serviți tineri 
în stare de ebrietate?" „Planul, 
planul tovarășe Avem plan și 
vrem să-l îndeplinim" / Ciudată 
concepție.

Majoritatea celor care prin 
comportarea lor pătează obrazul 
orașului tint tineri. Comite

Cu o atenție „electronică", 
Sofia Cataragiu și Elena Trîm- 
bițaș, de la Uzinele „Rulmen
tul"—Brașov, comandă func
ționarea mașinii de sortat bile

A treia

AL. PHOEBUS
(18991954)

retrospectivă

RÎNDURI DINTR-0

TRISTĂ STATISTICĂ

Din păcate și în rîndul mino- 
for își fac loc situații ingrijo- 
toare. Scăpați de sub suprave- 
terea părinților, unii copii au 
uns să urce • cu pașii lor mă- 
nți scările tribunalului. Con- 
Ităm o statistică a acestui an. 
) de minori au comis 34 de 
fracțiuni: Vița Costache a sus- 
as, de la casieria unui cinema- 
graf, bilete în valoare de 300 
? lei; Petre Iordache și Stelică 
odină au comis furturi în șase 
oii din oraș; Mario ar a Firvu, 
igabondeazâ.

r

ZGÎRIE-BRÎNZĂ
DE LA CRAIOVA

Cu cițivi ani in urmă, reporteri ai riinlti Bavtni m 
invitați să scrie despre noul strand rare «e [arutiMt te Lnea 
Jiului, foarte aproape de Crateva. La wbcitftrile spertelisti- 
lor mii de tineri craioveni veneai aci nteic «ă dea • arin* 
de ajutor. Si au ajutat «atxtantteL SparteiartR ^ataM pape- 
!ar orășenesc erau foarte maHtnsriti. se Mtedna ea « »ra! 
ștrand asa cum te-ai lăuda ea o eapodoperă. Fapteie n 
relatate în ziar : tinerii sa-n dovedit destoinici. Dar cei care 
conduceau lucrările pe șantier ? Dar proiectanta ? Drn nefe- 

‘ \ fi 
crezind că fac economie un 

la întreaga cusături.

ricire abia azi putem s-o «punem : niște zgirie-bfinză. 
numește poporul pe aceia care 
cap de ață pierd de zece ori

Citiți reportajul de mai jos.
Cine va răspunde ?

In cetatea banilor, orele 8, 30 
de grade. Se anunță și azi cani
culă. Copii, elevi și studenți fn 
vacanță, cetățeni aflați în conce
diu sau muncitori care lucrează 
în schimbul II, pornesc spre oaza 
salvatoare : ștrandul din Lunca 
Jiului.

îi însoțim. Ne 
bietor nisipul și 
apa limpede din 

Ce bună e

întîmpină frn- 
nu mai puțin 

bazin.
baia la ora a-

— s>
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București care piere — pierdut 
într-o lume necunoscută ce
lor de azi. Am iubit acest oraș 
și-i închin sufletul meu“. Din
colo de aceste viziuni, mult 
prea evident intime cu o 
anumită structură sufletească, 
peisagistul Phoebus devine 
neutru sau pitoresc. Un tu
rist compleșește artistul. Fap
tul e tot atît de evident cînd se 
apropie de lumea satului. „Por
tretele din Făgăraș", „Interior 
țărănesc din Sîmbăta de Sus14, 
ca și numeroase schițe de por
trete țărănești din aceleași 
locuri, își poartă specificul nu
mai, în vestimentație, compo
ziția comportă ceva de scenă 
„de aparat", iar psihologiile (e 
poate cazul să remarcăm că în 
Phoebus sălășuiește un fin si 
atent psiholog, mai ales în se
ria de „autoportrete"), în a- 
ceastă ipostază sînt neconvin
gătoare, oprite undeva într-o 
zonă de suprafață, la o primă 
și ultimă privire.

Phoebus a dovedit o gindire 
plastică proprie, sensibilă și ce
rebrală, e drept, foarte diversă, 
căci și-a căutat și pus în va
loare tehnicile de-a lungul în
tregii sale creații, în cadrul că
rora constructivismul său volu
metric cu intenții metafizice pe 
alocuri („Portretul meu în du
blu", „Autoportret cu fiul8 
ș.a.) nu e deloc rudă cu cel al 
unui Ressu sau Iser, și poate 
în această intenție de transcen
dentalism al materiei, a planului 
riguros delimitat stă și origina
litatea sa. Nu sîntem de loc 
convinși că apropierea operei 
sale de către critica de artă de 
cea a lui Van Gogh, Cezanne, 
Picasso, Gromaire. Breque, De
rain ș.a. tun adevărat mic com
pendiu al artei plastice mo
derne !). printr-o complicată și 
artiLcioisă ctiuistică, âr ajut* 
la înțelegerea lucrărilor sale. 
Pentru a însemna ceva in isto
ria culturali a unei națiuni tre
buie să te raportezi în primul 
rind la ea. la contextul în care 
s-a format. Cu acest criteriu ar 
trebui operat. încheiem aceste 
rînduri, cu o altă insatisfacție 
și anume aceea că lipsa de rigu
rozitate în sejecția lucrărilor 
deservește unOhri pe artist, și e 
un lucru știut că intențiile unui 
creator nu sînt puse în valoare 
de cantitate, de orice desen sau 
guașe, care a putut constitui 
cîndva un simplu exercițiu, ci 
de lucrări reprezentative, ca
pete sau finaluri „de serie", 
pentru etapele prin care aceas
ta a trecut.

Acest lucru trebuie avut în 
vedere și în pregătirea unor vii
toare și mult așteptate retros
pective ale unor artiști plas
tici de o valoare deosebită (Sa
bin Pop, Elena Popeea, Teo- 
dorescu Sion, Rodica Maniu 
etc) reprezentanți ai aceleiași 
perioade dar, curios, fără nici 
o expoziție retrospectivă.

La a treia expoziție de am
ploare din ultimii ani, cu ca
racter retrospectiv (Expoziția 
retrospectivă: „Al. Phoebus, 
195?“ unde a fost reprezentat de 
210 lucrări, „Artiști din trecut 
oglindind Bucureștii de altă 
dată“, 1964, unde a figurat cu 
57 de lucrări, și actuala retros
pectivă organizată în sălile Mu
zeului de artă în care sînt ali
niate aproape exhaustiv prin 
cele 219 lucrări în ulei, guașe, 
pastel, acuarelă, tuș și tehnici 
combinate) se pot stabili cu cer
titudine valorile și sensurile lu
crărilor sale, locul pe care-1 
deține în creația și mișcarea 
plastică românească dintre cele 
două războaie mondiale. Ceea 
ce singularizează în chip vădit 
creația lui Phoebus e abordarea 
în tonalități sumbre, dramatice 
uneori a unei umanități expuse 
și umile. Urbanul, citadinul (cel 
puțin printr-un aspect al său), 
fabrica — moloh și proletarul de 
tip sisific accentuează aci dife
rența specifică. în cîteva pînze, 
devenite aproape clasice ca 
punct de referire Ia creația lui 
Phoebus, această lume se ab
strage pînă la valențe simbo
lice : un singur personaj, de 
regulă un muncitor robust, o 
veritabilă descătușare de mus
culaturi și energii fizice (din 
care nu lipsește și o nuanță 
expresionistă), domină monu
mental imaginea („Muncitor", 
„Proletar", „Muncitor odihnin- 
du-se“, „Oamenii muncii" ș.a.). 
în aceste lucrări fluxul vieții e 
convertit în geometria emble
maticului, în perifrază alegori
că, în care gestul literar e ade
sea destul de acuzat, lucrări că
rora, remarca cu subtilitate, Dan 
Botta, ..patina lor brună le con
feră nu știu ce aer de uzină, 
nu știu ce idee de mecanică si 
de fini*, ii care trăiesc
•s ptl-o! rind prâ inefabilul 
aer pe care E degajă.

ir-.~tapa de a r.igeta asu
pra existentei n condiției uma
ne. Compari-r.ea sa pentru cei 
umui se revarsă poate și mai 
direct intr-o altă categorie de 
lucrări, pe care am denumi-o 
convențional peisajul mahala
lei sordide, și unde diluarea 
metaforică e compensată de 
spontaneitatea și pasiunea unui 
documentarist angajat.

Anatomiile contorsionate și 
reumatice ale caselor, atmosfera 
cu iz de mucegai și stradă ne
canalizată, întunecată, în care 
un petec de cer spoiește cu o 
lumină murdară zidurile, evocă 
într-o egalitate perfectă, de ecu
ație, condiția și starea sufle
tească a acelora pentru care 
sint adăpost și decor permanent 
(„Colț vechi în Floreasca", 
„Stradă din București", „Strada 
Bazaca", „Fundătură bucureș- 
teană“, „Strada dintre gîrle“, 
„București — Calea Văcărești", 
ș.a.). E atracția locului dramei, 
care magnetizează irezistibil. 
„Azi, 9 noiembrie 1951, am re
văzut aceste desene colorate in
spirate din Bucureștii vechi — 
nota artistul, și am avut senza
ția unei, halucinații, a unui

Putfje îserâ- dfci ț«r* 
ca kger.de cară Bă în- 
•reacă îb frumusețe pe 
cea a comunei Novac 
din regiunea Oltenia. 
Aici ar fi triit legen
darul Novac și fiul său 
Gruia, apoi Baba No
vac, vestitul general al 
lui Mihai ViteazuL Por- 
aindu-ae de la aceste le
gende in comuna mai 
sus amintită, care e un 
important nod turistio 
spre munții Paringului, 
se va amenaja hanul 
Baba Novac în apropie
rea locului unde în 
urmă eu aproape 60 de 
ani a poposit scriitorul 
Alexandru Vlahuță.

— Pompăm zdmc 4 000 mA de 
apă și totuși neavind ssttem de 
canalizare și mai ales dușuri mk 
ficiente pentru ca omul si »w 
mtre cu nisipul de pe ploi — 
apa râmîne murdară. Am 'cruț 
un memoriu șt un deviz pentru 
dalare și dușuri în valoare de ju
mătate de milion. Sperăm să ob
ținem bani la anul...

Precizăm : pentru construcția 
ștrandului, sfatul popular orășe
nesc a investit în 1964 un milion 
și jumătate. Deci, accepți nd 
punctul de vedere al I.G.O. o 
greșeală a proiectului trebuie plă
tită acum cu o jumătate de mi
lion. La care, după cum aflăm, 
i se adaugă (nu prin memorii ci 
prin deficit net înregistrat în 
1966 p cu siguranță tot pe atit 
în acest an) circa 80 000 lei. Noii 
gospodari din conducerea I.G.O. 
s-ar părea ci (noi fiind) n-au 
nici o tină așa l-au moștenit — 
cu pană de proiect.

Încercăm si lămurim lucrurile 
la D.S.A.P.C. Proiectul a fost fă
cut voluntar de tov. inginer I, 
Cartes cu la solicitarea gospodari
lor de pe atunci ai sfatului popu
lar orășenesc.

— Intenția a fost bună; cu 
toții doream, ca cetățeni vor
bind. avem cît mai repede un 
ștrand. In proiect însă, nu că am 
uitat, ci am simplificat, după po
sibilitățile de investiții... S-a pre
conizat o lucrare pe etape, așa

ceasta și ce mizerie a fost a- 
seară...

O fi vreun euru'gtu — ne 
spunem. Da* imediat auzim re
petată observația. O face un co
pil de 8 ani, un student, un om 
matur. Revenim la ștrand pe la 
orele 16. S-au perindat peste ci- 
teva mii. Privim bazinul și ima
ginii înregistrată pe retină dimi
neață i se suprapune acum o alta 
pe care o traducem necinemato
grafic : unde se cor spăla cind 
vor trebui să-și schime costumul 
de baie cu cel de stradă ? Nu-i 
însă singurul lucru care supără 
ochiul (și nu numai pe el) in a- 
cest peisaj pe care 
oameni pune pete de nedorită 
umbră. Aceștia sint deopotrivă 
oaspeți și gazde. Primii — con
fundă plaja cu coșul de gunoi, 
ceilalți (gospodarii de la I.G.O., 
personalul de deservire de la 
chioșcurile de răcoritoare, bufete, 
cabine) care-și uită îndatoririle: 
apa miloasă îți taie pofta de 
baie, aspectul și deservirea la 
bufet — pofta de mîncare.

Interlocutorii noștri de dimi
neață, nu sint niște cusurgii. 
După 8 ore de la deschidere, as
pectul ștrandului e departe de a 
crea atmosfera reconfortantă, 
plăcută.

O discuție cu directorul în
treprinderii de gospodărire orășe
nească — tov. Emil Hirzo, și in-

•m. H w-
119M de

au de 
wT, 
e next 
tovarăși 
Ci de apă p ewatf — de 
medtu

bare pe ciad te ca deschide 
cel de ai dodee ștr^d. aflat foi 
repororie âm octombrie trecui 
și promis pentru folosire la I 
mai 9 Sîntem in X tube p dispute 
continuă ■ I.G.O. — proprietarul 
— a încredințat lucrările de re
parație U.C.F.S.-uhn; acesta vrea 
să devină proprietar; I.G.O. ar 
crea si rămină proprietar. Liti
giul se poate prelungi. Deoarece 
și aici intervine... blestemata 
pană de gindire: s-a pornit la 
o amenajare pentru dotarea cu 
apă caldă (iun. spre a fi folosit 
în sportul de performanță) fără 
ca gospodarii să știe de unde o 
cor lua. S-a zis: de la Liceul 
„Frații Buzești", și cind s-a tre
cut la practică — realitatea a 
confirmat că nu-i posibil...

Așteptăm să consemnăm data 
ieșirii din această dilemă.

FLORICA POPA
M. DUMITRESCU

mina unor
ÎNSEMNĂRI
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Satul se ridica la 
odihna unei dumi
neci, anevoie, ca 
un cosaș obosit în 
asfințit și după lu
mina și gesturile 
lui dorul meu tîn- 
jise un an. Eram 
acolo, mai sus de 
Blaj și mai jos de 
Căpîlna, pe unde 
fetele au în umblet 
legănareâ holdelor 
și-n cîntec liniștea 
domoală a apei 
Tîmavelor și am 
auzit în acea dimi
neață cu lumină 
tăioasă de iulie o 
fetită cîntînd. Mă 
dureau ochii ca 
după o noapte grea, 
de nesomn și deo
dată neliniștea mi-a 
fost sugrumată de 
vocea ei și se făcea 
că înfloreau sîn- 
zienele a doua oară 
și peste lanurile 
fugite în pîrg săge
tau ciocîrlii. iar 
prin aburii dimine
ții mierlele bercu- 
rilor de salcîmi și 
de sălcii primeau 
ziua sfioase.

Eram o curte de 
oameni înmărmu
riți, iar ea un pumn 
de copilă trecută-n 
clasa a șaptea. 
O ascultam cu su
fletul la gură și 
am avut la un mo
ment dat senti
mentul că vocea ei 
ștersese vîrstele

N. VINȚEANU
CORNEL

RADU CONSTANTINESCU

dintre cei aflați a- 
colo, că ne întor
sesem cu toții în- 
tr-o vreme prima
ră, înconjurați de 
răcoarea unei 
imense întinderi 
de ape neliniștite...

întregul arbore 
genealogic al fa
miliei de țărani a 
Măriei Groza a 
stors pămîntului, 
strop cu strop, toa
te bucuriile și ne
cazurile, tot dorul 
și toată dragostea, 
cu îndărătnicie par
că. pentru ca în 
vîrful lui să înflo
rească o mierlă.

Știu sigur că 
timpul nu va șter
ge nimic din ceea 
ce tot el a adunat 
Am dimpotrivă cer
titudinea că el va 
adăuga acestui co
pil maturitatea ar
tistică și cultura

necesară. Dacă cei 
chemați să valori
fice inepuizabilul 
talent nativ al mii
lor de tineri ar
tiști își vor face 
datoria, din comu
na Biia, de pe Tîr- 
nava Mică, mai la 
vale de unde au 
pornit în lume fe
tele de la Căpîlna, 
tot din acea tulbu
rătoare zonă folclo
rică își va lua zbo
rul o alta pasăre 
măiastră — Mări- 
oara Groza...

Nu-i mai puțin 
de cît o artistă si 
nici mai mult de 
cît un pumn de co
pilă, în stare să su
grume neliniștea, 
să pătrundă cu ră
coarea vocii ei în 
cele mai tăinuite 
ascunzișuri ale su
fletului.

ALEXANDRU 
BRAD

BIROCRATICĂ
(Wrmare din paf. >) 

todele muncii de organizație, 
perfecționindu-le stilul de 
muncă, să-i informeze cu sar
cinile „la zi" ale organizației; 
am spune — să le reîmprospă
teze continuu forțele. întreba
rea care se pune este: răs
pund instruirile acestui dezi
derat ? Oferă programul — ri
guros întocmit, care țintuiește 
la sediu, in jurul mesei de stu
diu și colocvii, timp de opt zile 
pe activiștii comitetului orășe
nesc — suficiente motive pen
tru ca, la sfîrșitul instruirii 
aceștia să spună: „da, am avut 
ce învăța ; intr-adevăr pentru 
aceasta era nevoie de opt 
zile“ ? Să vedem. Frapează în 
primul rînd includerea în ca
drul acestor zile a sarcinii 
de-a studia o serie de articole 
și materiale — de maximă 
importanță, firește — apărute 
in presă. Nu ne putem reține 
întrebarea: oare studierea a-

cestor materiale este numai o 
sarcină de realizat in instru
ire? Nu este datoria fiecărui 
activist de-a le citi, studia, 
aprofunda și asimila imediat 
ce apar în presă, ele fiindu-i 
indispensabile orientării în ac
tivitatea prezentă și de viitor ? 
Atunci? „Trebuie să punem 
ceva in program, din moment 
ce indicațiile sint ca instruirea 
să țină opt zile, chiar zece" — 
oferă explicații tovarășul Șer- 
bânic* lonescu, primul secre
tar. Și iată-i, astfel pe 
activiștii comitetului orășe
nesc U.T.C. citind și răs
citind lucruri în principal în
sușite sau, așa cum ne-a fost 
dat să vedem, efectuînd alte 
activități, de ordin... adminis
trativ.

O zi și ceva este consacrată, 
apoi, studierii documentelor 
Congresului al VIH-lea al 
U.T.C., mai precis, a două ca
pitole. Situația este ciudată. 
Oare din martie 196« și pînă

acum activiștii n-an reușit 
să-și însușească lucrările 
Congresului, cheia de bolta 
a întregii lor activități ? 
„L-am studiat și răstudiat — 
replică ei — dar vedeți și 
dv...“. Desigur, din nou „tre
buie să punem ceva în pro
gram"...

Alte cîteva acțiuni cultural- 
educative — al căror loc era 
mai nimerit în organizațiile de 
bază — încheie cununa „per
manenței" celor opt zile la se
diu. O singură zi e ceva mai 
justificată — ultima. Se pre
văd aici: analiza muncii pe 
luna precedentă, sarcini ime
diate și de perspectivă, întoc
mirea planurilor de deplasare. 
Cum rămîne, însă, cu celelalte 
șapte zile ? „Dacă acestea sint 
indicațiile"... reînnoadă firul 
tovarășul prim secretar. Și con
tinuă : „Prea mult timp afec
tat instruirii. Trei-patrn zile 
sint suficiente pentru a face o 
CRITICA și o trecere in re
vistă a muncii noastre, a sta

SUCEAVA — Interferență între arhitectura veche și nouă

bili sarcinile Imediate, meto
dele de îndeplinirea lor. In 
rest, pe teren ; in mijlocul or
ganizațiilor, al tinerilor. In
strucțiunile insă... Cred că pe- 
aici trebuie umblat; e cazul". 
Aceeași părere au și alți secre
tari ai comitetului orășenesc 
U.T.C., majoritatea activiștilor.

Cum un „necaz" atrage 
după sine un altul, așa și aici; 
golul creat în timpul activistu
lui (dedicat muncii concrete în 
rîndurile organizațiilor) a ge
nerat soluții ,,de refugiu", în
cercări timide de suplinire a 
adevăratei munci. Așa au apă
rut „audiențele". Acestea au 
loc de regulă lunea, la orele 
11, prilej cu care secretarii 
unor organizații U.T.C. vin la 
sediu să se consulte — asupra 
unor probleme mai deosebite 
— cu instructorul care răspun
de de organizațiile respective. 
„Pentru că nu mai avem timp 
să mergem în toate organiza
țiile ; nici măcar în cele care 
ridică probleme" — ne măr
turisește Ion Nica, instructor 
teritorial. Știu că nu este cea 
mai bună soluție, dar tot așa 
de bine nu știu cum s-o mai

dregem. Numai ee-apuci să 
pleci intr-o organizație să a- 
juți 1* realizarea unei acțiuni, 
să mai stai de vorbă cu tinerii 
și ca un făcut, ești prins cu 
telefonul din urmă: Vine 
imediat la sediu, sarcină ur
gentă". în această circumstan
ță își au izvorul și cele patru 
zile rezervate „sarcinilor ne
prevăzute".

Iată, astăzi, justificarea celor 
20 de zile de... birou, de înlo
cuire a adevăratei munci de 
activist U.T.C. cu un funcțio- 
narism ineficient. 20 de zile 
în care activistul nu poate 
spune „prezent" alături de ti
neri. Și nu-i ciudat deloc fap
tul că nimeni nu e de acord cu 
această stare de lucruri, nici 
chiar impliciții autori ai justi
ficărilor.

Așa se face că, rămînînd 
numai 10 zile de muncă efec
tivă, de stat în organizații, 
activistul U.T.C. — în mod 
expres instructorul teritorial 
— nu știe încotro să alerge 
mai repede, ce să facă mai 
degrabă. Rareori ajunge să 
treacă prin toate organizațiile ; 
pentru că în urma unui astfel

de stil de muncă aproape toate 
„au probleme". Și trebuie să 
treacă. Altfel, același stil dă 
muncă se răzbună : instructo
rul e criticat. Ceea ce a ge
nerat în unele cazuri soluții 
rar accesibile gîndirii normali, 
împins din spate de asemenea 
„imperative", instructorul Ion 
Nica și-a făcut cîte o oon- 
dică de prezență pentru fie
care comitet U.T.C. de care 
răspunde. „Să nu se spună, 
cind sînt controlat, că n-am 
fost!“. Și așa, zilnic, trece 
omul pe la diferite comitete 
U.T.C., transmite sarcina, o 
trece în condică, semnează și 
pleacă. Ca într-un caiet de 
note telefonice. Rar de mai are 
timp să adreseze vreo între
bare de circumstanță : Ce mai 
e nou, băieți, cum merge trea
ba ?

★

...Am încercat radiografia 
timpului activistului U.T.C. 
de-a lungul unei luni de zile ; 
o lună — etalon. Cu mici mo
dificări (neesențiale, fără a a- 
fecta sistemul) luna — etalon 
se repetă.

kger.de


CARNET DE PRACTICA

IMPLICAȚIILE
STABILIZĂRII

BALTA

Vn aspect esențial în experi
mentarea unor noi modalități de 
efectuare a practicii în produc
ție de către studenții facultăților 
cu profil tehnic, inițiată anul a- 
cesta de Ministerul lnvățămîntu- 
lui se referă la stabilizarea prac
ticanților, pentru o perioada de 
timp mai îndelungată, la un anu
mit loc de muncă. „în acest scop
— ne spunea ing. GAVRIL TO- 
R.INOȘ, șeful comisiei de prac
tică a Uzinei „23 August" din 
Capitală — întocmindu-se grafi
cele calendaristice ale trecerii 
grupelor de practicanți prin a- 
teliere și secții, au fost reduse 
într-o măsură considerabilă tre
cerile dintr-o secție în alta. Cel 
mai adesea într-o singură secție, 
fiecare practicant poate trece, pe 
baza unei fișe personale de re
partiție, prin cel puțin patru 
locuri de muncă reprezentative 
pentru anul de studii și speciali
tatea pentru care se pregătește. 
Această măsură, care vizează re
partiția la o anumită mașină, în- 
tr-o anumita echipă, pe un mun
citor, se aplică însă elastic. Le 
este permis praqticanților — dar 
numai după înștiințarea munci
torului pe lîngă care au fost re
partizați și cu aprobarea acestuia
— să studieze și mașini, utilaje, 
procese tehnologice din jurul lo
cului de muncă, dacă acest lu
cru este impus de prevederi ale 
programei de practică".

Văzută de la acest nivel, pro
blema posibilelor contradicții în 
tre stabilizarea în cîteva locuri 
de muncă și realizarea multitu
dinii, complexității obiectivelor 
prevăzute în programa de prac
tică pare rezolvată. Dar, urmă
rind modul in care s-au concre
tizat specific, particular, pentru 
cîteva grupe de studenți, aceste 
precepte organizatorice, ies la 
iveală dificultăți și neconcor- 
danțe numai parțial soluționate.

Principala carență decurge din 
faptul că, stabiliți într-o secție, 
practicanții au acces numai la 
mașinile ee intră In dotarea spe
cifică a acesteia. însă fiecare 
secție, în funcție de profil, este 
dotată cu altă categorie de ma- 

^șini. Astfel că, spre exemplu, 
studenții anului III, Facultatea 
de tehnologia construcțiilor de 
mașini care fee practică în sec
ția „sculerie generală", reușesc 
să studieze îndeaproape mașini 
de frezat, și de rectificat, rabote- 
ze, monteze, strunguri, dar nu și 
mașinile-unelte specializate, mai 
importante, automate (mașini 
de danturat, borverguri etc.) 
care se găsesc în secția mecanică.

Neîndeplinirea unora dintre 
prevederile programei de practi-

că a fost inițial prevăzută și 
ceptată în principiu de către 
ganizatori, fiind socotită inerentă 
unui asemenea mod nou de efec
tuare a practicii. S-a considerat 
că stabilizarea la un număr res- 
trîns de locuri de muncă poate 
crește mult eficacitatea activi
tății practicantului, chiar dacă în 
asemenea condiții programa de 
practică va fi numai parțial re
alizată. însă, în cazul de față, 
cum am văzut, această neînde- 
plinire parțială se referă la ceea 
ce era de fapt in primul rînd 
necesar să fie cunoscut. Pentru 
obținerea unei viziuni mai largi 
asupra procesului de producție, 
înțelegerea acestuia în totalitatea 
lui, au fost rezervate 3—4 zile, la 
sfîrșitul stagiului de practică, în 
care studenții urmează să cu
noască mai amănunțit organiza
rea secției, vizitează întreaga u- 
zină. De cele mai multe ori, pen
tru aceste zile, îndrumătorii de 
practică au prevăzut și prezen
tarea și cunoașterea acelor ma
șini, procese tehnologice la care 
studenții n-au avut acces în tim
pul practicii efective într-o anu
mită secție. în situații ca cele 
semnalate, o astfel de rezolvare 
este cu totul inconsistentă, impo
sibilă pentru faptul că nu mai 
este vorba de o practică ci de o 
vizită de prezentare în grup. E 
de reținut deci că aplicat me
canic principiul organizatoric al 
repartizării practicanților într-o 
singură secție împiedică o prac
tică eficace. Aceasta este condi
ționată esențial de alegetea cu 
mult discernămînt a secției și lo
curilor de muncă intr-adevăr re
prezentative, oferind superlativ 
condițiile de realizare a princi
palelor prevederi ale programei 
analitice. Numai așa stabilirea 
practicanților la un loc de mun
că are consecințe optime pentru 
pregătirea viitorilor ingineri.
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OBIECTE 
Ol ARTIZANAT 

DIN STUF
PLOIEȘTI (de la 

eorespondentul nos
tru).

In vecinătatea rîu- 
rilor ți bălților, pe 
malurile acestora 
în toată Valea Pra
hovei găsești vetre 
bogate în stuf, pa
pură și răchită. 
Mult timp aceste 
bogății naturale au 
rămas nevalorifica
te, ori se valorifi
cau destul de ane
mic pe plan local. 
In comune ca Pu- 
chenii Mari, Puche- 
nii Moșneni, Gher- 
ghița și altele, oa
menii — adevărați 
artiști — știu să dan
teleze din toate aces
tea adevărate obiec
te de artă. Iată, că 
de cîțiva ani încoace 
ei au început să-și 
dezvolte meșteșugul. 
S-au format chiar 
secții ale întreprin
derii ploieștene 
„Tehnolemn" care 
au dat posibilitatea 
de a valorifica pro
dusele făurite de ei. 
în aceste locuri, a 
început astfel o în
trecere pasionantă 
de transformare a 
materialului amin
tit într-o bogată și 
variată gamă de 
sortimente orna
mentale concretizate 
în poșete, coșuri de 
piață și coșuri in
dustriale speciale, 
panouri pentru con
strucții și pescuit 
etc. La o gamă lar
gă și bogată din a- 
ceste produse s-au 
abonat, ca benefi
ciari permanenți, 
experțl din țări ca 
S.U.A., R. F. a Ger
maniei, Franța, Da
nemarca, Suedia, 
Italia, Olanda, Aus
tria și altele în care 
de la începutul anu
lui și pînă acum au 
fost trimise obiecte 
în valoare de a- 
proape 4 milioane 
ifei. Deci. aceste 
„mărunțișuri" pot 
produce valori ma
teriale din cele mai 
...valoroase, atunci 
cînd sînt superior 
valorificate.

GALAȚI (de la 
corespondentul nos
tru).

De fapt, nu este 
vorba despre Balta 
Brăilei ci de o de
numire cu care edi
lii Brăilei au „bo
tezat" o nouă unita
te de alimentație 
publică. Deschis re
cent, restaurantul 
„Balta Brăilei" este 
amplasat la punctul 
Ghecet, loc de tre
cere cu bacul peste 
Dunăre. Conceput

CEA DE-A 
DE NAȘTERI

Creșterea număru
lui de noi născuți în 
raionul Teleajen a 
impus sporirea numă
rului de construcții 
a noi case de nașteri. 
Printre acestea se nu
mără și cea de la Ari- 
ceștii-Zeletin care a

Deși vacanța școlară este în 
plină desfășurare, unii elevi mai 
susțin încă examene ! Este vor
ba de elevii-atleți care, în inter
val de o săptămînă s-au întîlnit 
pe stadionul Tineretului din O- 
radea în cadrul a două competi
ții republicane de atletism. A- 
cestea au constituit pentru ei 
importante examene și, mărturi
sim, cei mai mulți le-au trecut 
cu succes. Cifrele performanțe
lor o reflectă din plin.

în concursul republican 
Școlilor sportive, desfășurat 
întîi, eleva Carmen Ionescu 
la Școala sportivă nr. 2 . 
București a stabilit un nou re
cord al țării la aruncarea discu
lui pentru junioare de categoria 
a Il-a. Cei 46,24 metri realizați 
o clasează printre cele mai bune 
aruncătoare senioare ale țării, 
deși are doar 16 ani. în decurs 
de patru luni de zile atleta a 
doborît de 4 ori recordul la a- 
ceastă probă. Un frumos rezultat 
a obținut și junioara. Doina Mun- 
teanu, de la Școala sportivă din

al 
mai 

de 
din

a njd,
awfivf
mira

Bacău. Ea a sărit la înălțime 
1,65 metri.

Cealaltă competiție a fost con
cursul republican între echipele 
reprezentative ale școlilor spor
tive și liceelor cu program de 
educație fizică. Victoria a revenit, 
în final, selecționatei Școlilor 
sportive, ai cărei componenți — 
rămași o săptămînă în Oradea, 
deci scutiți de oboseala deplasă
rii — au arătat mai multă pros
pețime, dar și o pregătire supe
rioară. Aceste „arme“ le-au cre- 
eat un avantaj de 60 de puncte 
în clasament (511,5—451,5).

BRĂILEI"

DIN RAION

SINAIA — Panoramă estivală

cu multă fantezie, 
grație inspirațiilor 
peisajului dună
rean, localul de la 
Ghecet, construit 
din stuf, papură și 
lemn pirogravat, 
este ornamentat cu 
diverse unelte pes
cărești.

Vizitatorilor — și 
nu sînt puțini — li 
se oferă aici gus
tări și mîncăruri 
din renumita bu
cătărie pescărească, 
specifică locului.

fost terminată și dată 
în folosință în ziua de 
5 iulie. Aceasta este 
cea de-a 11-a casă de 
nașteri din raionul 
Teleajen care va fi 
urmată în curînd de 
multe altele care se 
găsesc în diferite 
faze de construcție.

TUALI

Terminînd cu recoltatul păiocselnr, la 
Smîrdanu, raionul Mirii, arăturile de 

intensitate

Cooperație* «zricofc din 
nord te deriișoaH cw

Foto : GR. CI CU
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ORE PENTRU
FRUMUSEȚEA

LACULUI
poalele munți- 
ce străjuiesc 
Bîrsei am ur-

Dintre performanțele individu
ale se cuvin a fi notate cele 
două recorduri republicane de 
juniori : 48,84 metri la disc fete 
categoria I (Argentina Menis — 
Liceul nr. 1 Timișoara) și 66,98 
m la suliță băieți categoria a Il-a 
(Petre Coif — Liceul nr. 4 Ti
mișoara).

Pentru aceste întreceri tinerești 
nici nu se putea găsi o gazdă 
mai bună decît... stadionul Tine
retului. In cadrul său intim, a- 
proape familiar, concursurile 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
foarte plăcută. Entuziasmul ele
vilor, ardoarea cu care și-au în
curajat din tribună coechipierii 
sau dîrzenia demonstrată pe pis
tă sînt argumente puternice ale 
dragostei lor pentru atletism. Și, 
poate mîine, aceste calități (îm
preună ' cu altele, dobîndite prin 
eforturi continue la antrenamen
te) ne vor da sportivi valoroși 
atît de doriți, care să ridice va
loarea atletismului nostru la un 
nivel internațional.

Civilizația
(Urmare din pag. I) 

de timpul individual... Dar în- 
tr-un colectiv, timpul devine și 
el o unitate comună. Și nu se 
poate vorbi de stăpînirea lui 
fără o bună organizare. Măsuri 
s-au luat. La 1 aprilie s-a trecut 
aici la ascuțirea centralizată a 
sculelor... Dar pietrele de polizor 
fiind puține și de calitate neco
respunzătoare orele se pierd de 
data aceasta... centralizat. Domer 
Iosif, ne vorbește despre greu
tățile întîmpinate la ascuțirea cu
țitelor cu plăcuțe dure. „Meca
nica grea nu are polizor și... mă 
duc la „ușoară" de 8—10 ori pe 
schimb ; de fiecare dată pierd 
circa zece minute...". Adăugăm 
la cele spuse de dînsul și faptul 
că pentru a se cîștiga timp pro
ductiv magazia de la mecanica 
grea trebuie înzestrată cu tarozi, 
burghie-spirale, calibre...

Continuarea anchetei ne aduce 
mai aproape locul de muncă al 
lui Ștefan Pișchiș. E ora 10,10. 
Frezorul stă. Din norma zilnică 
de 80 de manșoane a frezat...7. 
Discutăm cu cel în „cauză" și 
aflăm că : „Mi s-a dat o freză 
pentru fontă și eu lucrez oțel. 
Am încercat să rezolv singur pro
blema. N-am reușit și acum aș
tept să văd ce va face mais
trul..."

— Cum vei realiza planul P 
— Măresc turația, avansul...
O „soluție" care poate costa 

mult și pe care trebuie i-o eli-

(Urmart din pag. Jț

„Zîmbetu-I o harfă, 
ce vinde orice marfă'*

PE SCURT
în runda a cin- 
a turneului fi- 

al campionatului 
universitar

cea 
nai 
mondial 
de șah, care se des
fășoară la Hărra- 
chow, echipa Româ
niei a întîlnit selec
ționata Cehoslova
ciei. Șahiștii români 
conduc cu 2—0, două 
partide fiind între
rupte.

• După cum 
mai anunțat, 
pionatul 
A de fotbal 
1967—68 
cepe 1 
gust, cu participa
rea
Prima parte a cam-

I va 
la 20

s-a 
cam- 

categoriei 
ediția

în-
au-

14 echipe.

pionatului — turul 
— se va încheia la 
26 noiembrie. în pri
ma etapă, care va 
avea loc la 20 au
gust, sînt programa
te următoarele 
tîlniri : Dinamo
cău — Steaua ; Pe
trolul Ploiești — Di
namo București ; U- 
niversitatea Craiova 

Petroșani;
Roșu Bra- 

Farul Con- 
A.S.A. Tg. 

— Universi-

în-
Ba-

- Jiul 
Steagul 
șov — 
stanța ; 
Mureș
tatea Cluj ; Progre
sul București — 
U.T. Arad și Rapid 
București — Dinamo 
Pitești.

locului de muncă
mine conducătorii locului său de 
munca.

In urmă cu cîțiva ani ne aflam 
în aceeași secție. Ne amintim 
că întîlnisem atunci o vădită 
preocupare pentru factorul este
tic : geamuri spălate „lună“, cu
loare marcate și... flori. Decor ? 
Nu : ambianța plăcută care, de- 
terminînd o anumită stare psihi
că, influențează capacitatea de 
lucru și starea sănătății muncito
rilor. Și au rămas... amintiri. Cu
loarele se îngustează pe alocuri 
din pricina pieselor și a șpa- 
nului. La mașina jui Keskeș 
Nicolae, ca să dăm un exemplu, 
în 8 ore șpanul nu fusese luat 
nici măcar o dată: „Ca să elimin 
șpanul pierd cel puțin o oră...". 
La mecanica ușoară am întîlnit 
și alte aspecte : transportorii a- 
runcă piesele la nimereală, iar 
muncitorii sînt nevoiți să facă 
mișcări inutile. La mașina lui 
Savin Iosif, piesele au nimerit... 
sub șpan. Pe de altă parte, pie
sele executate nu sînt ridicate 
imediat și muncitorii sînt stin
gheriți. în schimbul II, la strun
gul lui Valeriu Anania erau 40 de 
roți dințate terminate dimineața. 
Am crezut că e vorba de o în- 
tîmplare, dar le-am găsit în ace
lași loc (și nu la mașinile de 
danturat) noaptea și a doua zi. 
Se pune întrebarea : de ce nu 
se iau măsuri pentru deconges- 
tionarea locurilor de muncă ?

în secții există un panou suges-

tiv „Minutul acuză". E drept, că 
aici se 
lipsesc 
însă și 
că un 
tea de ,
lumină, un geam murdar are o 
acțiune aproape inversă. La me
canica grea, oamenii își amintesc 
că s-a văruit în urmă cu 5-6 ani, 
de aproape un an nu s-au mai 
spălat geamurile. Culoarea cenu
șie care predomină (e comodă 
pentru că maschează murdăria) 
creează o stare apăsătoare, mă
rește gradul de oboseală al mun
citorilor. Zgomotul ciocanelor din 
hala alăturată, gazele ce se ema
nă în timpul sudurii au influ
ență negativă asupra gradului de 
concentrare. De multă vreme se 
vorbește de completarea zidului 
dar nu înțelegem de ce se tără
gănează rezolvarea acestei pro
bleme.

Studii de specialitate demon
strează că disciplina zilnică face 
parte, alături de multe alte mă
suri de organizare, din ceea ce 
se numește civilizația locul J de 
muncă — atitudinea personală, 
cadrul etc. jucînd un rol im
portant în realizarea planurilor 
zilnice. Ne facem datoria de a 
reaminti aceste adevăruri ele
mentare conducerii uzinei care 
trebuie să ia masuri organizato
rice concrete și să desfășoare o 
activitate educativă corespun
zătoare.

trec numele tinerilor care 
nemotivat. Minutul acuză 
pe alte căi. Oricine știe 

plafon alb are proprieta- 
a reflecta 80 la sută din

in magazinele sătești

La 
lor 
Țara 
mărit cu admirație 
progresul zilnic pe 
care prin strădania 
unui grup de aproa
pe 156 de liceeni II 
face ferăstrăul bra
șovean* — cum 
au botezat localnicii 
complexul de lingă 
lacul Noua, că
tre imaginea îmbie
toare pe care parcul 
acesta o are In pla
nuri și schite. Un 
briu de piatră va în- 
conjura în curînd. 
Iacul, mai apei glz- 
nrile voioeae ale 
copiilor vor umple 
parcul de dtetractie 
amenajat pentru eu 
Este darul pe care 
elevii n fac tuturor 
localnicilor. Intr-un 
efort colecăT. p^ia 
de dăruire, partici- 
pînd la acțiunile de 
muncă voiuntar-pa- 
triotică. In fiecare

dimineață 4 ore dă
ruite pentru frumu
sețea lacului si a 
parcului, după care 
urmează binemeri
tata relaxare ; jocuri 
în aer liber, între
ceri sportive, înot.

de un hectar. Aces
ta a fost bilanțul ta
berei de muncă vo- 
luntar-patriotică ce 
și-a încheiat recent 
acth atea la Zăr- 
neșt ... Construcțiile 
făgărășene din a- 
ceastă vară poartă și 
„semnătura elevilor". 
Pe măsura puterilor 
$i priceperii lor. ei 
au pus cu nădejde 
umărul. dornici să 
le vadă înălțate cu 
un ceas mai de
vreme...

< Nu știm est o fi de adevărată 
această zicală, finind seama de 
exigențele mereu crescînde ale 
cumpărătorilor, dar oricum e ne
voie și de zimbet. In satul Bis
trița există un magazin de cu- 
rind construit, există o bună a- 
provizionare, dar există și o om- 
zătoare: Mariana Jiteanu. De cum 
intri pe ușă te privește ca pe 
unul care vine să ceară împru
mut. Mulți cetățeni spun adesea: 
„Mai bine plătesc drumul pind

• la oraș, decît să fiu astfel tra
tat in mogozmul din sat".

Sînt și vinzători care, dimpo
trivă rimbesc, ba chiar rid cu 
hohote, dar in mina lor met-ul 
se scurtează, cmtaral ..fine" mai 
mult cu partea unde rint greu
tățile și nu cu maria chentu-

cu 
se 
de

tă bunăvoința (a se înțelege în
tinsul pînzei la maximum!) nu i-a 
ieșit mai mult. „O greșeală" s-a 
scuzat gestionarul. A doua zi 
„greșeala" s-a repetat cu Stanca 
Bisog, a treia cu alții. Și de a- 
tunci vinzătorul „greșește" 
multă perseverență. Oare nu 
poate pune capăt acestui fel 
„ciupeală"?.

In comuna Breaza majorita
tea vinzătorilor respectă orarul 
magazinelor. Am spus majorita
tea deoarece gestionara de la 
librărie nu-l respectă nicioda
tă. Vine cînd crea, pleacă cînd 
vrea, și nimeni nu-i spune nimic, 
l-o spunem noi acum, urmînd ca 
tovarășii în drept să controleze 
modul în care-și îndeplinește ea 
îndatoririle.

fa

rtle

La țară... merge I
Privind ordinea vitrinelor, mo

dul cum sînt expuse mărfurile, 
respectarea regulilor de igienă, 
unii vinzători s-au obișnuit să 
spună: „La țara merge". .Faptul 
ci. m realitate, nu merge reiese 
din majoritatea scrisorilor cores
pondenților noștri voluntari. Nu 
merge la magazinele din Breaza 
unde mărfurile sînt așezate (mai 
bine zis aruncate) claie peste gră
madă, nici la magazinul din co
muna Pleșorii, regiunea Argeș. 
Oamenii vor să cadă mărfurile

CINEMA • RADIO • TELEVIZIUNE

expuse, să-și aleagă ce le place. 
Nu poți cumpăra pe nevăzute.

Sînt încă multe cazuri în care 
nu Sînt respectate regulile ele
mentare de igienă. La magazi
nul din Mihăești de Sus, raionul 
Drăgănești Olt, alimentele stau 
la un loc cu articolele de fieră
rie, electrice și unele chiar to
xice. Gestionarul de la pîine vin
de și gaz. Nu ar fi nimic grav 
dacă după ce a vîndut gaz s-ar 
spăla și pe mîini. Așa, nu odată, 
pîinea are gustul petrolului, fapt 
care face ca ea să nu poată fi 
consumată. Tot în această co
mună mai există și un bufet. 
Cînd există bere (fenomenul e 
rai) oamenii sînt serviți astfel: 
halbele murdare sînt adunate de 
pe mese, trecute printr-o găleată 
cu apă (într-o găleată cu apă sînt 
spălate sute de halbe fără ca 
apa să fie schimbată) apoi se 
toarnă bere în ele și... „rîndul"!

Deci, zimbiți tovarăși vînză- 
tori, dar fiți corecți sau mai 
bine zis respectați-vă meseria și 
mai ales cumpărătorii care după 
cum vedeți sînt exigeați și au 
toate motivele să ceară respec
tarea normelor comerciale ele
mentare!

Vorbind despre lipsa unor măr
furi din magazine, forurile supe
rioare ne-au confirmat că ele 
există și încă în cantități mari 
în toate depozitele din țară. Nu 
avem decît o propunere: „Daca. 
există în depozit să existe și în 
magazin".

MI-

—

SPARTACUS
rulează la Patria (orele 12,451
16.30 ; 20,15).
MARELE RESTAURANT
rulează la Festival (orele 9; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21), Lu
ceafărul (orele 8,30 ; 10,30 ; 12,30;
14.45 ; 17, 19,15 ; 21,30).
COMISARUL X
rulează la Bucuiești (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16.45 ; 19 ; 21,15),
Republica (orele 9,15 ; 11,30 ; 14 ;
17 ; 19,15 ; 21,30), Feroviar (orele
10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ;
21.15) , Excelsior (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,30 ; 18 ; 20,15), Modern 
(orele 9,30 ; 11,45 ; 14, 16,30 ; 19 ;
21.15) .
CIOC1RLIA
rulează la Central (orele 9,30;
12.15 ; 15 ; 18 ; 20,45).
PERETELE VRĂJITOARE
LOR
rulează la Capitol (orele 9,15;
11.30 ; 13,45 ; 16.15 ; 18,45 ; 21).
CHEMAȚI-L PE MARTIN 
rulează la Victoria (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).
ROBII
rulează Ia Union (orele 15,30;
18 ; 20,30).
MONTPARNASSE 19
rulează la Doina (orele 11,30 ;
13.45 ; 16,15 ; 18,45 ; 20,15), Pro
gresul (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

15,90

(orele 15,45;

PRINTRE

(orele 15,30;

CARTEA DE LA SAN
CHELE
rulează la Giulești (orele 
18 ; 20.30).
ZORBA GRECUL 
rulează la înfrățirea între po
poare (orele 10; 16; 18,15;
20,30).
PRINTRE VULTURI 
rulează la Dacia (orele 8—21 în 
continuare).
MAIORUL ȘI MOARTEA 
rulează Buzești (orele 15,30 : 18). 
PENTRU UN PUMN DE DO
LARI
rulează la Crîngași (orele 15,30 ; • 
18 ; 20,30), Miorița (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).
TIMIDUL
rulează la Pacea
18 ; 20,15).
UN ȘOARECE
BĂRBAȚI
rulează la Vitan
18).
IERBURI AMARE
rulează la Volga (orele 9 ; M ; 
13 ; 16,15 ; 18,30 : 20.45).
JUDEX
rulează la Lumina (orele 9,30 ; 
11,45 ; 13,45 ; 16 : 18.30 ; 20.45).
PESCARUL DIN LOUISIANA 
rulează la Grivița (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 18,30 ; 20,45), Melo
dia (orele 9 ; 11,15 : 13.30 : 16.15 ;
18,30 ; 20,45).
COMPARTIMENTUL UCIGA
ȘILOR
rulează la Bucegi (orele 9 ; 
11,15 ; 15 ; 18.15 ; 20.45), Aurora 
(orele 8 ; 10,30 ; 13 ; 15,30 ; 18,45), 
Arta (orele 9; 11,15; 13,30 ;

15,45 ; 18,15 ; 20,45), Flamura
(orele 9 ; 11.30 ; 15.30 ; 18 ; 20,30). 
DRAGOSTEA MEA
rulează la Gloria (orele 9; 
11.15; 13.30; 16. 18.15; 20,30).
ANGELICA ȘI REGELE 
rulează la Popular 
15J0 ; 18 ; 20.30). 
căsătorie în 
lian
rulează la Unirea 
18,15).
ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ
rulează la Tomis (orele 9 ; 11,15 ;

(orele 10,30 ;

STIL ITA-

(orele 16;

G R A

12J9; 16; 1830; 21). Floreasca 
(orele 9 : 11,30 ; 15 ; 18 ; 20,45). 
CRĂCIUN ÎNSINGERAT 
rulează la Flacăra (orele 15,30 ;
18 ; 20.30).

MINUNATA ANGELICĂ. AN
GELICA ȘI REGELE
rulează la Munca (orele 10; 16 ; 
19.45).
APE LIMPEZI
rulează la Cosmos
18 ; 20.30).
RELAXEAZĂ-TE,
rulează la Viitorul
18 ; 20,30).

DINI

(orele 15,30 ;

DRAGĂ! 
(orele 15,30 ț

ANGELICA ȘI REGELE 
rulează la Colentina (orele 
18).
DOCTOR PRXTORIUS 
rulează la Rahova (orele 15,30 ; 
18).
CĂLĂREȚUL DEASUPRA O- 
RAȘULUI
rulează la Lira (orele 15,30 ; 18 ; 
20.30).
LADY MACBETH
RIA
rulează la Drumul
15,30 ; 17,45 ; 20).
UN MARTOR ÎN
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
18 ; 20,30).

15 |

DIN SIBE-

Sării (orele

ORAȘ

StadionulCOMISARUL X rulează la Dinamo (orele 20.15), 
Republicii (orele 20,15), Arenele Libertății (orele 20,30).

MARELE RESTAURANT rulează la Festival (orele 20,30).
COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR rulează la Bucegi (orele

20.30) , Aurora (orele 20,15).
PERETELE VRĂJITOARELOR rulează la Grădina Expozi

ției (orele 20,30).
CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALLAN rulează la Unirea

20.30) .
ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRIȚĂ rulează la Tomis

20.30) .
PENTRU UN PUMN DE DOLARI rulează la Vitan

(20,30).
MAIORUL ȘI MOARTEA rulează la Buzești (orele 20.30). 
LA VlRSTA DRAGOSTEI rulează la Colentina (orele 20,30). 
ROBII rulează la Moșilor (orele 20,30).
MOMENTUL ADEVĂRULUI rulează la Progresul-Parc (orele

20.30) .
ASTA-I TOT CE S-A ÎNTlMPLAT rulează la Lira (orele 

20.30).
DOCTOR PRĂTORIUS rulează Ia Rahova (orele 20,30). 
ZODIA FECIOAREI rulează la Doina (orele 20,30).

MIERCURI 26 IULIE
(orele
(orele

(orele

Programul I

11.18 Parada soliștilor și a or
chestrelor de muzică ușoară. 
14.15 De ce ? De unde ? De 
cînd ? (emisiune pentru școlarii 
din clasele I—IV). 14.30 Concer
tul melodiilor. 15.05 Actualita
tea literară. 17.10 Călătorie în 
istoria civilizației (reluarea emi
siunii pentru tineret din 22 iu
lie). 18.40 Antena tineretului : 
„Reîntîlnire după 10 ani" (radio- 
anchetă printre absolvenții pro
moției 1957 a Institutului Poli-

tehnic din Iași). 20.30 O melodie 
pe adresa dumneavoastră. 21.05 
Atențiune, părinți ! 22.45 Mo
ment poetic. ..Loreley". Varian
te de traduceri.

(Raid realizat de redacto
rul nostru GHEORGHE 
NEAGU și corespondenții 
voluntari . Ștefan Nicoles- 
cti, Vasile Bisag, Mihail 
Zidăiescu, Caterina Rusu, 
Niculae Bogluț, Camelia 
Ionescu, Constantin 

chip)

Programul II

11.10 Matineu de operă : „Mig
non* de Ambroise Thomas 
(fragmente). 15.00 Selecțiuni din 
opereta „Victoria și al ei hu
sar" de Paul Abraham. 17.10 O 
operă în 30 de minute : „Porgy 
și Bess" de George Gershwin. 
Emisiune de Ada Brumaru. 
17.40 Scriitori ai secolului XX. 
18.00 Amintiri... amintiri... — 
muzică ușoară. 21.30 Teatru ra
diofonic : Omul care a văzut 
moartea. Comedie de Victor 
Eftimiu.

MIERCURI 26 IULIE

18.00 : Telecronica
18.30 Pentru copii : 
printre stele. 19.00 „30 de mi
nute cu și pentru noi". Maga
zin pentru tineret. 19.30 Tele
jurnalul de seară. 20.00 Melodii 
de vacantă. 20.30 Față în față. 
21.00 Avanpremieră. 21.15 Film 
artistic : Primul reportaj. O 
producție a studiourilor sovie
tice. 22.50 Telejurnalul de 
noapte.

economică. 
Ala bala...

In apele termale ale băilor 
„Victoria" din Oradea



Tulburările rasiale
de la Detroit

• Intervenția trupelor federale
• Schimburi de focuri

Președintele Johnson a ordonat luni noaptea intervenția trupelor 
federale în orașul Detroit unde tulburările rasiale au scăpat de 
sub controlul autorităților. Imediat după acest ordin, 1 500 de pa- 
rașutiști au pătruns în cartierele din nordul orașului alăturîndu-se 
celor 13 000 de membri ai gărzii naționale și poliției aflați Ia fața 
locului.

Potrivit relatărilor agenției 
REUTER automobile blindate au 
deschis foc de mitraliere asupra 
grupurilor de negri înarmați care 
trag de pe acoperișurile clădirilor. 
Intr-o proclamație dată publici
tății, președintele Johnson a or
donat Ministerului Apărării „să 
ia toate măsurile necesare pentru 
a dispersa orice grup de persoa
ne care se dedau la violențe și 
pentru restabilirea legii și ordi- 
nei“ la Detroit.

Corespondenții agențiilor occi
dentale de presă relatează că în 
cursul zilei de luni la Detroit au 
izbucnit peste 300 de noi incen
dii. Un număr de 16 persoane, 
în majoritate negri, au fost uci
se, peste o mie rănite iar numă
rul celor arestați se ridică la pes
te 1 800. Pagubele materiale sînt 
evaluate provizoriu la peste 150 
milioane de dolari, iar unele car
tiere au aspectul unui oraș bom
bardat. Primarul orașului, Jerome 
Cavanagh, a declarat că Detroitul 
„arată ca Berlinul în 1945 sau ca 
Varșovia după răscoala din Ghe
tou . în cartierul ocupat de. popu
lația de culoare, au continuat în 
tot timpul nopții schimburi de 
focuri de armă între negri și găr
zile naționale. Alți 8 500 de pa- 
rașutiști din trupele federale.au 
fost aduși în imediata apropiero 
amorașului pentru a interveni. La 
Washington s-a anunțat că, Cyrus 
Vance, a fost numit de ministrul 
apărării McNamara drept coor
donator al operațiilor trupelor 
federale la Detroit

„COIVSI- 
UERH“I

i Intr-o corespondență din 
^ahington, ziarul american 
ț„HERALD INTERNATIO
NAL TRIBUNE" informează 

Administrația Johnson in- 
țtenționează să sporească cu 
50 la sută numărul consilie

rilor americani afectați arma- 
’ tei saigoneze.

Citind surse autorizate din 
^domeniul apărării, ziarul dez
văluie că în cursul recentelor 
^discuții pe care președintele 
fJohnson le-a avut cu genera
lul Westmoreland și cu Ro
's bert McNamara, s-a hotărît, 
' de asemenea, să se ceară jun
tei militare de la Saigon 
să-și sporească cu 30 la sută 

f efectivul așa-zisei „miliții", 
care participă alături de ar
mata S.U.A. la programul de 
„pacificare" a regiunilor ru
rale ale Vietnamului de sud.

Celor 5 200 de consilieri 
americani care controlează în 
prezent armata saigoneză, li 
se vor adăuga încă 2 600, iar 
„miliția" regimului de la Sai
gon va ajunge de la 145 000 
la 195000 de oameni.

Mitingul tineretului și studenților
din Capitală

ta tură militară fi de 
sălbatică a forțelor 
străduințele tinerelor

Intr-o atmosferă de caldă prietenie și solidaritate frățească cu 
lupta dreaptă a poporului vietnamez, împotriva agresiunii ameri
cane, luni seara, ia Casa de cultură a studenților din Capitală a 
avut loc un miting organizat de Consiliul Uniunii Asociațiilor Stu
denților din România cu prilejul vizitei în țara noastră a delega
ției Uniunii Studenților pentru Eliberarea Vietnamului de sud 
(U.E.L.V.S.). La miting au participat sute de studenți, muncitori și 
elevi, tineri străini care învață în țara noastră. Au fost de aseme
nea, prezenți membri ai ambasadei R. D. Vietnam la București.

Mitingul a fost deschis de Ni- 
colae Irimie, președintele Consi
liului U.A.S. din Centrul Univer
sitar București.

Au luat cuvîntul Pantelimon 
Cioia, student la Universitatea 
București, Ion Florian, tînăr 
muncitor la fabrica „Pionierul" 
și eleva Mihaela Pândele, de la 
liceul „George Coșbuc“. Tinerii 
vorbitori, după ce au salutat pre
zența la această manifestare a 
solilor eroicului tineret vietna
mez, și-au exprimat sentimentele 
de caldă prietenie și frățească 
solidaritate față de poporul, ti
neretul și studenții sud-vietna
mezi, au condamnat cu indignare 
acțiunile agresive ale Statelor U- 
nite împotriva poporului vietna
mez.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Mircea Angelescu, secretar al 
C.C. al U.T.C., președintele Con- 

Agențiile de presă relatează că 
luni noaptea au izbucnit dezor
dini grave în sectorul spaniol din 
cartierul newyorkez Harlem. A- 
proximativ 2 000 de portoricani 
au atacat pe polițiști, au provo
cat incendii și au distrus automo
bile după ce un portorican ar fi 
fost ucis de un polițist. Autori
tățile au ordonat poliției să tra
gă în aer și să baricadeze secto
rul unde au avut loc incidentele. 
Pe de altă parte, tulburări au 
fost semnalate în orașul Pontiac, 
situat la 40 km nord de Detroit 
unde, numeroase imobile au fost 
incendiate.

Polonia. Lucrări în portul Szeczecin

In căutarea Atlantidei
Nava americană de cercetări a adincurilor mărilor „Aloin", care 

anul trecut a determinat poziția bombei cu hidrogen americane 
pierdută in Marea Mediterană in dreptul coastelor Spaniei, ar 
putea fi folosită pentru explorări în vederea descoperirii Atlanti
dei. James Mayor jr., inginer la Institutul Oceanografie Woods 
Hole, care a participat la recentele cercetări arheologice ce au 
dus la descoperirea în Marea Mediterană a unei insule scufun
date, a declarat că speră să folosească nava „Alvin" în vara anu
lui viitor pentru confirmarea părerii specialiștilor americani pri
cind existența Atlantidei pe această insulă. Arheologii anunțaseră 
că pe insulă s-ar afla un oraș de 30 000 de locuitori care a fost 
îngropat sub lavă vulcanică în jurul anului 1 500 t.e.n. In cazul în 
care se va putea dovedi cu precizie că este vorba de Atlantida, 
se consideră că va fi realizată cea mai importantă descoperire ar
heologică din ultima generație.

siliului U.A.S.R. care, după ce a 
adresat în numele studențimii 
române, al tineretului nostru un 
salut fierbinte delegației Uniunii 
Studenților pentru Eliberarea 
Vietnamului de sud, poporului 
vietnamez și eroicului său tine
ret a spus : Vizita în țara noas
tră a solilor studenților din Viet
namul de sud reprezintă o nouă 
și puternică manifestare a soli
darității, a legăturilor frățești 
care unesc poporul și studenții 
români de eroicul popor vietna
mez, de tînăra sa generație lup
tătoare. Poporul român care în 
decursul istoriei a dus îndelunga
te lupte pentru independență na
țională privește cu profundă sim
patie și spirit de solidaritate in
ternațională lupta tuturor popoa
relor subjugate pentru eliberarea 
de sub dominația imperialismu
lui, împotriva regimurilor de dic-

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Seîntei!". Abonamentele ae fac la oficiile poștale, factorii poștali si dlfu zorii voluntari din întreprinderi sl instituții. Telefon 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafie «.Casa Seîntei?

Elveția. Vedere din orașul Biel

reprimare 
progresiste, 

__ .___ . state pen
tru consolidarea independenței 
lor. economice și politice, împo
triva oricăror forme ale colonia
lismului și neocolonialismului. 
Poporul nostru condamnă cu cea 
mai mare fermitate agresiunea 
S.U.A. împotriva poporului viet
namez, amestecul brutal al io- 
tervenționiștilor americani în tre
burile poporului Vietnamului. 
Extinderea agresiunii asupra 
R. D. Vietnam — stat socialist, 
independent și suveran, bombar
damentele asupra orașelor și sa
telor, distrugerea obiectivelor 
economice și social-culturale de
monstrează că intervenționiștii 
încalcă cu brutalitate normele e- 
lementare ale dreptului interna
țional.

Cerem cu fermitate — a ară
tat în continuare vorbitorul — 
ca S.U.A. să pună capăt imediat 
definitiv și necondiționat bom
bardamentelor și celorlalte acte 
de război împotriva R. D. Viet
nam, să înceteze agresiunea îm
potriva Vietnamului de sud, să-și 
retragă trupele proprii și sateli
te din Vietnamul de sud, să res
pecte acordurile de la Geneva

Luînd cuvîntul luni în Ca
mera Comunelor pe marginea 
politicii de austeritate a gu
vernului laburist, ministrul de 
finanțe James Callaghan a 
declarat, printre altele, că gu
vernul nu împărtășește ideea 
devalorizării lirei sterline și că 
preferă acesteia menținerea în 
vigoare a actualei politici de 
austeritate. El a lăsat să se 
înțeleagă că o sporire a impo
zitelor ar fi inevitabilă dacă 
s-ar pune problema ca Anglia 
să-și soluționeze actualele di
ficultăți economice. După pă
rerea sa, devalorizarea lirei nu

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •

• PREȘEDINTELE FrxațeL 
de Gaulle, care se află inir-o 
vizită oficială in Canada, a s*- 
»it luni seara la Montreal, ve
nind de la Quebec. In conul 
șederii sule în aceaită țară, de 
Gaulle, va avea convorbiri cu 
Lester Pearson, primul minis
tru al Canadei și va vizita Ex
poziția mondială de la Montreal.

• PAPA Paul al VI-lea a so
sit marți dimineața la Istanbul 
într-c vizită oficială pe care o 
va face în Turcia. El a fost în
tâmpinat la sosire de președin
tele Turciei, Cevdet Sunay.

• Incepînd de ieri, în capitala 
Zambiei — Lusaka — repre
zentanți din 55 de țări ale lumii 
participă la un seminar în 
cursul căruia vor fi dezbătute 
mijloacele de a se pune capăt, 
prin intermediul Națiunilor 
Unite, politicii de v?artheid a 
guvernului rasist din Republica 
Sud-Africană.

• OSORIO Taffal, reprezen
tant al secretarului general al 
O.N.U. în Cipru, care a sosit la 
Atena, a declarat că va avea 
convorbiri cu conducătorii greci 
în legătură cu evoluția proble
mei cipriote.

Se știe că Taffal sondează în 
prezent perspectivele reluării 

din 1954, poporul vietnamez să 
fie lăsat să-și rezolve singur pro
blemele sale interne fără nici un 
amestec din afară. în conformi
tate cu năzuințele sale. Poporul 
român, tineretul și studenții noș
tri vor acorda și pe mai departe 
întregtil lor sprijin poporului 
vietnamez care luptă pentru a- 
părarea dreptului sfînt de a fi 
stăpîn pe propria-i soartă.

în încheiere, vorbitorul și-a 
exprimat convingerea de ne
zdruncinat că lupta plină de sa
crificii a eroicului popor vietna- 

ar constitui o cale sigură de 
ieșire din criză. Callaghan a 
menționat că recenta hotărîre 
a guvernului de a reduce par
țial efectivele sale militare în 
străinătate ar putea juca un 
rol major în rezolvarea defici
tului economic al Angliei.

Recunoscînd că numeroase 
obstacole rămîn de înlăturat 
în calea dezvoltării economiei 
britanice, James Callaghan și-a 
exprimat îngrijorarea în legă
tură cu șomajul care a atins 
cel mai mare nivel pentru luna 
iulie din ultimii 27 de ani.

dialogului greco-turc în vederea 
găsirii unei soluții problemei 
cipriote. In acest scop el a făcut 
o vizită la Nicosia și Ankara

APROXIMATIV 259 HO de 
muneiteri din industriile meta
lurgică. siderurgică și construc
toare de mașini au declarat 
marți o grevă generală de pa
tru ore. în marile orașe austra
liene Sydney. Melbourne. Bris
bane, New Castle și altele au 
avut loc mitinguri în care par- 
ticipanții la grevă au exprimat 
un protest hotărît față de refu
zul autorităților de a majora 
salariile. Această grevă este 
considerată una dintre cele mai 
mari din ultimii ani. Ea a para
lizat în întregime activitatea la 
sute de întreprinderi importan
te din țară.

DEPARTAMENTUL Presei 
O.N.U. a anunțat că guvernul 
Irakului și Programul alimen
tar mondial au semnat două a- 
corduri privind instruirea fer
mierilor irakieni în îmbunătăți
rea canalelor de irigații și acor
darea de ajutor de către spe
cialiști în domeniul agriculturii. 
Cele două acorduri au fost rea
lizate în baza aprobării unei 
sume de 365 000 dolari pentru a 
se veni în ajutorul celor 25 000 
de victime ale inundațiilor pro
vocate în Irak de revărsarea 
fluviului Eufrat.

mez va fi încununată de victoria 
finală.

In continuare, a luat cuvîntul 
Tran Van An, membru al Comi
tetului Central al Uniunii Stu
denților pentru Eliberarea Viet
namului de sud, conducătorul 
delegației. El a arătat că scurta 
vizită în țara noastră a prilejuit 
membrilor delegației posibilitatea 
de a cunoaște rezultatele și mun
ca poporului nostru, succesele 
studenților români, năzuințele 
lor de pace și prosperitate. înfă- 
țișînd cîteva din aspectele luptei

Arestări
la Kinshasa
Agenția U.P.I., citând surse 

diplomatice, transmite că în 
Republica Congo (Kinshasa) au 
fost arestate zece oficialități 
congoleze printre care foști 
colaboratori apropiați ai pre
ședintelui Mobutu, sub acuza
ția de a fi jucat un rol în ata
cul lansat de mercenari în lo
calitatea Kisangani. Arestările 
au fost operate în diferite re
giuni ale țării. Printre cei a- 
restați, agenția citează pe 
Joseph Kulumba, fost secretar 
de Stat pentru afacerile exter
ne, și Isia Amundala, fost mi
nistru în guvernul președinte
lui Mobutu, Godefroyd Mu- 
nongo, fost ministru de inter
ne, Francois Mopyp, fost vice
președinte al Camerei Repre
zentanților, Ignace Alaman- 
zani, fost guvernator al pro
vinciei Kisangani, Philibert 
Luyeye, fost secretar particu
lar al președintelui Kasavubu, 
și Joseph Chombe, fost gu
vernator al provinciei Manie- 
ma, precum și alte persona
lități.

★
După neliniștea și agitația din 

perioada luptelor cu mercenarii, 
după calmul care a cuprins trep
tat orașul cînd aceștia au fost 
izolați, capitala congoleză Kin
shasa trăiește în prezent într-o 
atmosferă de așteptare.

Respinși din toate regiunile 
congoleze, mercenarii rebeli s-au 
refugiat în estul țării, în apro
piere de Punia unde înceaică 
să-si consolideze pozițiile. Faptul 
că în momentul cînd au părăsit 
aerodromul de la Kisangani au 
hiat cu ei și ostatecii pe care îi 
dețineau — printre care și cîtiva 
ziariști europeni invitați în Con
go de Mobutu înainte de declan
șarea ostilităților, face și mai di
ficilă orice intervenție a arma
tei naționale congoleze pentru a 
infringe și această ultimă rezis
tență.

de 
a 

la 
stat

DIRECȚIA CENTRALĂ 
statistică a R. P. Mongole 
comunicat cifrele cu privire 
îndeplinirea planului de 
pe primul semestru al acestui 
an. Potrivit comunicatului, in 
prima jumătate a anului 1967, 
volumul producției industriale 
a sporit cu 5,4 la sută in com
parație cu aceeași perioadă a 
anului trecut. Rezultate bune 
au fost obținute în agricultură. 
Astfel, numărul de animale ti
nere a crescut cu peste un mi
lion față de primul semestru al 
anului precedent.

NORVEGIA a adresat în mod 
oficial Consiliului Ministerial al 
C.E.E., a cărui sesiune a început 
luni la Bruxelles, cererea de a 
fi primită în Piața comună. 
Această cerere nu va fi exami
nată în cursul actualei sesiuni 
a Consiliului Ministerial.

• UN GRUP de șase persoane 
sub conducerea lui Mathon 
Kyritsis, om de afaceri ameri
can, originar din Milo, a plecat 
în această insulă pentru a efec
tua cercetări în scopul găsirii 
brațului celebrei statui ,,Venus 
din Milo“ și de a turna un film 
în legătură cu aceasta.

Cercetările vor fi controlate 
de serviciile arheologice gre
cești.

eroice duse de poporul vietna
mez împotriva intervenționiștilor 
vorbitorul a arătat: Poporul 
vietnamez este ferm hotărît să 
lupte pînă la victoria finală pen
tru dreptul său sacru : indepen
dență, democrație, pace și reuni- 
ficarea patriei. S.U.A. trebuie să 
înceteze definitiv și necondițio
nat bombardamentele și toate ac
tele de război împotriva R. D. 
Vietnam, să recunoască Frontul 
Național de Eliberare ca unicul 
reprezentant autentic al poporu
lui din Vietnamul de sud, să 
lase poporul vietnamez să-și re
zolve singur treburile sale inter
ne fără amestec din afară. In con
tinuare, Tran Van An a relevat 
lupta tinerilor studenți din Viet
namul de sud împotriva regimu
lui de la Saigon. El a arătat că 
studenții sud-vietnamezi se află 
în primele rînduri ale luptei îm
potriva reprimării, pentru apă
rarea intereselor păturilor popu
lare, împotriva agresorilor a- 
mericani. în regiunile eli
berate. ale Vietnamului de sud 
studenții își aduc contribu
ția lor la pregătirea revoluționa
ră a cadrelor, la munca pașnică, 
în încheiere Tran Van An a re
levat ajutorul și sprijinul dat de 
către Partidul Comunist Român, 
guveriful, poporul și tineretul ro
mân luptei drepte a poporului 
vietnamez. In încheiere vorbito
rul a spus : Delegația noastră 
transmite încă o dată. Partidului 
Comunist Român, guvernului și 
poporului român sincere mulțu
miri pentru acest sprijin din , par
tea poporului și studenților sud- 

. vietnamezi.
în încheierea mitingului a fost 

adoptată o moțiune de solidarita
te cu lupta poporului și tineretu
lui vietnamez, împotriva agresiu
nii Statelor Unite în Vietnam.

IOAN TIMOFTE

A X/V-a aniversare
a Insurecției Nafionale

cubane

De Juventud. Despre Tine
rețe. în Cuba tinerețea nu e 
o vîrsta, e un fel de a fi, așa 
cum „alegria" (veselia) e una 
din modalitățile esențiale ale 
vieții.

— Vreau să scriu despre 
tine, Carlos — îi spun într-o 
amiază fierbinte, în vreme ce 
ne răcorim la barul „Los Jaz- 
mines" din Valea Vinales, 
proaspătului meu prieten, 
Carlos Alberto Gonzales.

— Să nu faci una ca asta 
— îmi răspunde. Viața mea 
nu prezintă nici un interes. 
Scrie mai bine despre tine
retul nostru.

Insist. îmi răspunde cu o 
hotărîre, cu o nobilă modes
tie, care mă dezarmează. Și 
astfel mă decid să-i fur amin
tirile, să-i descopăr viața și 
gîndurile pe neștiute.

ÎNVĂȚĂTOR LA 15 ANI
...în 1958, anul premergător 

izbîndei Revoluției, Carlos se 
plîngea că-1 dor picioarele. 
Umbla mult, alerga de colo, 
colo, ducea de la o casă la 
alta manifestele mișcării „26 
de Julio“. în pantofi le trans
porta, iar pantofii erau mici. 
Pantofii unui copil de 12 ani.

...Soroa, paradisul orhidee
lor și al palmierilor, rămine 
in urmă. Ne îndreptăm spre 
Candelaria. E un drum de 
munte cu serpentine, umbrit 
de păduri dese. Carlos pri
vește atent într-o parte și în- 
tr-alta. „Aici au căzut doi 
frați, tovarăși de-ai mei, fra
ții Rabelo“ — îmi spune mai 
târziu. într-adevăr, în 1961 a- 
proximativ 100 000 de tineri 
au plecat la țara pentru cam
pania de alfabetizare. Carlos 
a fost aici, în apropiere de 
Soroa, în munții Ia Pimienta 
(Piperului) din Sierra dc los 
Organos (lanțul Orgilor).

„Uneori, noaptea, răsunau 
împușcături și rafale de mi
tralieră. în munți mai erau 
încă bande de contrarevolu
ționari".

...în fotolii, în fața șemi
neului din fosta reședință a 
lui Dupont de Nemours de la 
Varadero, discutam despre vii
tor. Carlos are acum 21 de 
ani. Incepînd din 1964 în fie
care primăvară a lucrat cîte 
45 de zile pe plantațiile de 
trestie de zahăr, alături de alți 
zeci și sute de mii de tineri. 
Viitorul îl fascinează, îl fas
cinează posibilitățile care i se 
deschid în față. Mai întâi vrea 
să se specializeze în limba 
franceza, să devină un tradu
cător licențiat. Apoi, să învețe, 
să citească și iar să învețe. 
Discutăm despre Balzac, des
pre Proust și Sartre, despre 
Whitman, Hemingway și 
Faulkner, despre marele pro
zator cuban Alejo Carpentier, 
îmi amintește cuvintele lui 
Josd Marti: „Ser culto para 
ser libre“ (Fii cult pentru a fi 
liber).

Și mai departe ? „Mai de
parte voi munci acolo unde 
va fi nevoie, acolo unde îmi 
va cere partidul**.

Să mă ierte Carlos, mi ami 
go Carlos Gonzălez, dar nu 
mă simt vinovat. De fapt, 
n-am scris despre el. Am îm
prumutat doar numele lui.

RITMURI ELECTRICE

cea 
din

Pe o autostradă largă, de-a 
lungul Golfului Mexic, rulăm 
spre Măriei, termocentrala cu 
nume de fată. în 1968, cînd 
va intra în funcțiune ultima 
turbină. Măriei va fi 
mai mare termocentrală
Cuba, cu o capacitate de 200 
megawați.

Cazanele duduie din plin, 
manometre și voltmetre 
pulsează ritmic, conducte de 
aburi se încolăcesc deasupra 
noastră și, în tot acest vuiet, 
un tînăr sta liniștit la o masă 
și citește. E operatorul Jero
nimo Luis Marreiro. Studiază 
un tratat despre cazanele de 
aburi. Mi s-a părut un alchi
mist modern, cufundat în stu PAUL DIACONESCU

diu, ne tulburat de dansul 
valpurgiilor electrice din vasta 
sală a turbinelor.

însoțit de tehnicianul Ro
berto Oliva Fernandez am in
trat într-o încăpere liniștita, 
pe ușa căreia scria TEATRO. 
Discutăm despre scurta istorie 
a termocentralei a cărei con
strucție a început abia acum 
cinci ani. îmi notez cifre, con
sumuri specifice, prețuri de 
cost etc., dar gîndul mi-a ră
mas la inscripția de pe ușă.

— Ne aflăm în sala forma
ției de teatru, îmi răspunde 
Roberto. Un grup de 15 ar
tiști amatori prezintă scenete. 
Tot aici repetă grupul mu
zical „Mozambique de Mâ
ner, condus de tânărul mun
citor Osvaldo Fernandez, au
tor al cîntecului cu același 
nume.

„Mozambique*4 e un ritm 
specific cubanez. Mi se expli
că, cu o mîndrie greu de as
cuns, că celelalte țări sud- 
americane, cu toată bogăția 
lor de ritmuri, nu cunosc și 
nu dansează „mozambique". 
E un dans de o vioiciune ex
traordinară, în care tot tru
pul, toți mușchii sînt cuprinși 
de o mișcare frenetică. Un 
perpetuum mobile haluci
nant. Poate tocmai de aceea 
formația muzicala a termo
centralei Măriei și-a ales 
drept titlu numele acestui 
dans, un dans electrizant.

BAILAR A GUAMĂ
La noapte vom dormi la 

Guamâ, îmi spune Carioi.
— Ce este Guamâ ?
— Un sat de „bohios" (co

libe de indieni).
Apune soarele. Mașina ră- 

mîne parcată lingă un debar
cader, iar noi suim într-o șa
lupă care pornește pe un ca
nal străjuit de pini. Pentru o 
clipă am impresia că mă aflu 
în Deltă, pe canalul Litcov. 
Dar nu. Aici pinii sînt pini 
de seîntei. Stârnite de trecerea 
șalupei, seîntei mari șar de la 
un pin la altul, luminîndu-ne 
drumul. Sînt licuricii din bas
mele indienilor tainos.

Guamâ e un sat cu ulițe de 
apă, cu colibe lacustre pe pi
loni de bambus, înzestrate cu 
frigider și duș cald, cu radio 
și fotolii din blană de capră. 
Obiecte de artizanat din lemn 
și ceramică decorează inte
rioarele mobilate cu o rafinată 
simplitate.

în originalul restaurant din 
Guamâ, construit din lemn de 
bambus și caoba, acoperit cu 
frunze de palmier, are loc un 
neașteptat „show" la care sînt 
invitați să-și dea concursul 
spectatorii înșiși. Un grup de 
vietnamezi, un profesor chi
lian, o ziaristă mexicană re
cită, cîntă, dansează cu dezin
voltura și spontaneitatea sin
cerității declanșate de un tînăr 
negru, adevărat „metteur en- 
scene , volubil, antrenant, 
convingător. In Cuba sponta
neitatea e contagioasă. Oameni 
în vîrstă, de temperamente și 
mentalități diferite, se dăru
iesc cu o generozitate de ado
lescenți acestui spectacol in
ternational, care se încheie, 
bineînțeles, cu o invitație la 
dans. Dansul se numește „mo- 
zamhique**. Stângaci și greoi, 
ne aruncăm totuși în viitoa
rea dansului, ne dăm toată si
lința să imităm cit mai bine 
mișcările, ceea ce pentru un 
observator din afară trebuie 
să pară ridicol. Dar nu exis
tă, nu poate exista nimeni 
în afară.

— Bailar a Guamâ, a dansa 
la Guamâ, e un omagiu adus 
indienilor, îmi spune Carlos.

Am adormit târziu, singur 
în coliba lacustră, în prima 
noapte petrecută sub stelele 
tropicelor, gîndindu-mă la ti
neretul Cubei.
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