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proape două tre
imi din cantitățile 
de legume solicita
te de bucureșteni 
pentru consumul a- 
nului acesta, s-a

prevăzut a fi produse de 
către cooperativele agricole 
din județul Ilfov. Fe cele 
15 000 de hectare rezervate 
acestui deosebit de rentabil sec
tor de activitate, este stabilit să 
se producă cam o suta cincizeci 
de mii tone roșii și castrave
ciori, salată și ardei și alte încă 
3—4 duzini de sortimente. A- 
proape zece mii de tone ver
dețuri au și fost valorificate, în 
prezent, varza timpurie și ro
șiile aflîndu-se în pe
rioada deplinei recoltări.

Cunoscînd marea nevoie pen
tru apă a acestor plante (cam o 
sută de mii litri la hectar con
sum într-un an), îndeosebi anul 
acesta cu secetă atmosferică 
accentuată (în sol acumulîndu-se 
cu mult sub un sfert din nece
sarul de apă), producerea legu
melor solicită răspundere ma
ximă, eforturi înzecite din par
tea unităților agricole. Și, pen
tru asigurarea necesarului de 
apă în grădinile legumicole, în 
cea mai mare parte dintre co
operativele agricole s-a muncit
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24 de ore din 24. „într-un an 
normal, ne spunea Marcel Do
bra, președintele cooperativei a- 
gricole din Satul Mare, de opor
tunitatea momentului la care in
tervenim cu ploaia artificială, 
producția de legume depinde 
cam 50 la sută. Anul acesta, 
însă, de prezența apei, recolta 
depinde în proporție chiar mai 
mare". Și aici, la Satul Mare, 
axest calcul n-a rămas un sim
plu exercițiu contabil, ci el 
a declanșat energii. Energii 
ce înseamnă acum optzeci și 
ceva de fîntîni forate, din 
care zi și noapte se pom
pează apa necesară pe 100 
hectare de grădină. Ca urmare 
a efortului depus, aici, la zeci 
de kilometri de cel mai apropiat 
pîrîu se dezvoltă culturi legu
micole de o rară frumusețe. A- 
proape 200 de mii de lei au și 
fost încasați pentru zarzavatu
rile valorificate, iar Ja mijlocul 
acestei săptămîni se ■ va începe 
recoltatul roșiilor timpurii ce 
promit o recoltă bună.

Există posibilități ca seceta 
să nu afecteze cultura legume
lor. Aceste cuvinte-chemare au 
avut un larg ecou în conștiința 
oamenilor. La Slobozia -Clin-.
ceni, în ultimele trei săp
tămîni, zilnic, cinci sute de 
oameni au muncit fără reținere 
pentru ca apa, gram cu gram, 
să ajungă pe cele 155 hectare 
de grădină. Au fost tăiate canale 
noi, unele provizorii, pe mii de 
metri s-a întins conducta cu 
care unitățile industriale bucu- 
reștene le-a venit în ajutor. Si 
prima satisfacție ne-o anunța 
tovarășul Nițu Radu, președin
tele cooperativei agricole : pini 
■acum, nici o plantă de roșie, sau 
de o altă cultură legumicola nu 
s-a compromis ; se contează ne 
producții bune la toate culturile. 
Ca urmare a măsurilor concrete,

GH. FECIORU 
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încă — și nu 
• știu dacă va fi 

estompată vreo
dată — ampren
ta unei anume 
bărbății, a unei 
anume vigori pe 

• care ți-o dă ex
periența și via
ța, munca prin 

• totalitatea im- 
w plicațiilor ce le 

presupune. E o 
• tinerețe robustă, 

sculptată în me- 
inoandes- 
al unei 

eroice, pa 
anii n-au

ADOLESCENTE! LOCUINJE

Fără să-și fi pierdut cu totul 
din prospețimea adolescenței, su
pusă încă emoțiilor puternic# și 
spontane, frumoasa vîrstă a celor 
17 ani constituie cel mai adesea 
momentul unei noi cristalizări pe 
cit de complexe, pe atît de vari
ate, a personalității umane. Un 
anumit grad de maturitate, unită 
cu o nouă scară de valori, des
chid acestei minunate faze din 
viața tuturor generațiilor orizon
turi noi, ale căror limite ideale 
depășeso nu odată puterile reale 
ale fiecărui individ în parte. Seva 
vieții, ce - va clocoti1 în curînd, 
tși pune accentuat pecetea pe 
întreaga comportare a omului tî- 
năr. Sînt anii în care revărsarea 
tuturor efuziunilor sentimentale 
ocupă un loc excepțional și legi
tim în mintea șl în sufletul tine
rilor. x

Desigur nu toți tinerii se în
scriu dlntr-odată In coordonatele 
proprii acestei faze, după cum 
el nu vor păși in chip egal pe fă
gașul deschis de această nouă 
etapă din evoluția biologică ji 
nsihică a vieții noastre.

de acad. EM. CONDURACHI

n-ar fi decît faptul că tinerele 
fete pășesc mai grăbit pe a- 
ceastă cale, pentru care le-a 
pregătit o dezvoltare biologică 
mai rapidă ; dacă n-ar fi, de a- 
semenea, decît faptul, ușor de 
constatat, că unii tineri păstrează 
timp mai îndelungat cite ceva 
din emotivitatea și mobilitatea a- 
dolescenței și încă ar fi de ajuns 
pentru a nu putea fixa în chip 
nediferențiat începutul unui 
nou moment în viața tineretului 
de pretutindeni. El poate fi gră
bit sau întirziat în egală măsură

de condițiile mediului social în 
care trăiesc acești tineri, pînă 
mai ieri adolescenți naivi. Ma
rile aglomerații urbane, cu con
dițiile lor specifice, vor grăbi 
apariția acestui moment atins 
în chip firesc ceva mai încet de 
cei care trăiesc în mijlocul unor 
grupuri mai izolate, propriu co
lectivităților umane mai restrînse.

Cu toate aceste limite nu se 
poate nega faptul că la 17 
ani, lumea și viața îți apar 
mai bine conturate decît pe 
vremea adolescenței. Mai mult 
încă — și e o caracteristică 
aproape generală a primei noas
tre tinereți — ele îți apar ade-

seori mai clar, mai sigur contu
rate decît o îngăduie în fond 
cunoașterea reală a lumii și so
cietății. Este caracteristic omuf 
lui tînăr de a trece repede peste 
o seamă de amănunte, considera
te elemente secundare ale pro
cesului de cunoaștere, pentru a 
ajunge Ia fel de repede la o 
seamă de judecăți oarecum de
finitive. Scara de valori umane 
pe care și-o construiește omul 
tînăr izvorăște în primul rînd din 
această primă ciocnire a indivi
dului și a generației «ale cu lu
mea și societatea în care va 
juca destul de repede un rol 
efectiv.

La Bistrița au început lu
crările de construcție la pri
mul ansamblu modem de 
blocuri, care va forma noul 
microraion Viișoara. Pini la 
sfîrșitul anului, aici vor fi 
date în folosință 200 de apar
tamente. O dată cu blocurile 
de locuit se vor ridica un 
complex comercial și un com
plex de unități pentru prestări 
de servicii către populație. Tot 
la Bistrița a început construc
ția unui complex de valorifi
care a fructelor și legumelor 
cn o capacitate de 5000 tone 
anual. Orașul va fi, de ase
menea, îmbogățit cu noi edi
ficii social-cultural# șl Indus
triale.

•
 scuipi 
talul 
cent 
vremi

9 care 
diminuat-o > mai

db treținut-o la aceeași tempera
tură înaltă. Omul din fața mea 
se numește PAVEL CONSTAN-

9 TINESCU, și a fost comandan
tul șantierului național al tinere- 

A tulul Bumbești-Livezeni.
w Amintirile se adună greu •—» 

învolburate, contorsionate, scoa-
• se din odăile mal de afund ale 

sufletului ~ în retortele exacte,

•
 adeseori strimte, ale cuvintelor, 
încercăm o îndrăzneală, o mo
destă aducere în contemporanei-

•
 tate a cîtorva acorduri grave din 
marele refren al Bumbești-Live- 
zenilor.

$ ...Era mai. Desigur, pe atunci 
în punga defileului de pe Jii nu

•
 existau cireși. Și mai nimic care 

să dea impresia tonica de domes
tic, de omenesc. O sălbăticie 
peste care trona stînca și o ve
getație pauperă, locuri peste care

•
 vremea se scurgea între un deal 

și o vale, între două prăpăstii, ca

Pacel Constantinescu raportlnd, la 1 no
iembrie 1948, terminarea construcției căii 

ferate Bumbești-Livezeni

mult, au în- prilie, avuseseră loc o «orie de 
convulsii, de controverse Și în
doieli cu tine însuți și condițiile 
vitrege ale locului, și putem 
numi acum, retrospectiv, acest 
interval —- perioada de acomo
dare. în mai depășisem criza ine
renta începutului, se produsese 
liantul. Intîiul Mai 1948, Sărbă
torit pe cîmpia Surducului —• 
unde se adunau, pe vremuri, mi
nerii — a demonstrat din plin 
acest lucru.

Amintirile încep să se ordo
neze, se adună, înălțîndu-se, 
creînd puntea de legătură în 
timp. Desprindem din acest flux 
miraculos cîteva secvențe speci
fice acelei perioade de acomo
dare, cum o nuinea coman
dantul.

Tinerii soseau, eșaloane, din 
toate colțurile patriei, convergînd 
în acest punct, șantierul, ca în- 
tr-un focar de energii. Și fiecare 
această energie trebuia primita, 
diriguita spre pozițiile de mun
că, și ele atunci în formare. Fie-

(Agerpree)
L. ANDREIȚĂ
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JUBILEUL COmilLEI 
PE MESERII AL 

ELEVILOR ȘCOLILOR
PROFESIONALE
Anul acesta s-au împlinit 

10 ani de la inițierea con
cursului pe meserii al ele
vilor din școlile profesionale 
aparținînd Ministerului In
dustriei Construcțiilor de 
Mașini. Marcînd acest fru
mos jubileu, ediția 1968 a 
concursului a antrenat, la 
prima fază care s-a ținut pe 
școli, peste 43 000 elevi, vii
tori strungari, cazangii, fre
zori, electricieni, mecanici. 
Ultima etapă a adus în Bucu
rești 245 elevi cei mai talen- 
tați, cîștigători ai celor două 
faze premergătoare. Timp 
de două zile, în mari uzine 
sau ateliere ale școlilor de 
profil, într-o întrecere strîn- 
să dată fiind buna lor pre
gătire profesională concu- 
rentii au luptat pentru pri
mele locuri în clasamentul 
acestei tinerești competiții.

Alături de premianți că
rora le-au fost înmînate di
plome și daruri de către to
varășul Claudiu Beiu — di
rector în M.I.C. pot fi so
cotiți cîștigători toți con-

curențil care — pregă- 
tindu-se pentru întrecere 
— au acumulat noi cunoș
tințe teoretice și practice în 
meseria îndrăgită, au reali
zat un util schimb de expe
riență cu colegi din întreaga 
țară.

Din partea C.C. al U.T.C., 
participanții la etapa finală 
au fost felicitați de tovară
șul Iulius Furo, adjunct da 
șef de secție, care le-a urat 
noi succese în pregătirea te
oretică și de specialitate. în 
încheierea întrecerii, finaliș- 
tii concursului au primit 
două invitații deopotrivă de 
atrăgătoare : să facă Turul 
Capitalei, cu un popas ins
tructiv la Muzeul tehnic 
pentru a vedea o parte din 
exponatele ce vor face obi
ectul expoziției Tehnica se 
însușește din anii de școa
lă", și să asiste la spectaco
lul dat în cinstea lor de for
mațiile artistice ale colegilor 
din școlile bucureștene.

Uzina .RulmentuT Brafoo: aspect dium în noua secție de montaj Foto: O. PLECAN

Fostul comandant al șantierului 
Q Intr-o ipostază mai recentă, aceea 

da regizor do film

două tărîmuri dușmane. Dar îmi 
9 aduc aminte de această lună, mai 

ales pentru că, pentru noi, bri- 
• gadierii, luna

DEMNITATEA
RAȚII. Și n-aș vrea ca această 

• expresie să-mi f‘

mai a îndemnat 
UNEI GENE-

i fie luată drept 
metaforică ; ea este cît se poate 
de exactă și se circumscrie per
fect în aria timpului. Noi veni
sem po șantier încă din februa- 

a rie, în martie majoritatea briga- 
" dierilor erau Ia posturile de lu

cru. Luna mai a însemnat, însă, 
stabilizarea noastră pe baricade
le muncii, a evidențiat tuturor 
(și erau destui neîncrezători pe 

™ atunci) momentul confirmării 
viitoarei izbînzi, siguranța că an- 

£ gajamentul ferm pe care genera- 
ția noastră și-1 luase va fi înde
plinit Pînă aci, în martie și a-

Paradoxal, dar speța este 
ilustrată mai ales (în spe
cial) de bărbați ; cealaltă ju
mătate a Bîrfitorului face 
mult zgomot și nu prea cu
lege ceva. Ea a inspirat, sînt 
sigur, observația populară cu 
valoare definitivă : cîinii la
tră, caravana trece. Pe cine 
mai deranjează bîrfa de ge
nul : „Ai văzut-o pe Po
peasca cum se uită la Io- 
neasca ? S-o mănînce pe spa
nac cu varză nu altceva pen
tru Trabantul ce și l-a cum
părat din... etc., etc." — Pe 
cine mai deranjează o aseme
nea bîrfă și mai ales cu ce 
te alegi ? Tu trăncănești, 
Trabantul trece... Mă rog, 
cum ne cum, dar trece. El 
în schimb nu-și răcește gura 
de pomană și mai ales nu-și 
pierde niciodată respirația. 
De cade, se luptă și în ge
nunchi, de nu-1 crezi se jură 
pe toți ai casei, de-1 ocolești 
te somează cu anonime și nu 
prea anonime. într-o fierbere

Cincisprezece fotografii i le 
privesc de aproape un ceas, 
inutil pentru efortul meu de a 
depista un gest, o expresie care 
să trădeze altceva decît beati
tudinea momentului i chipuri 
de femei alcoolizate, el, cu pa
harul în mină, un pahar cu 
picior ; celălalt, în slip, încîn- 
tat dp ce-i poate trupul (priviți 
atletul din mine !) într-un rin- 
jet de urangutan fascinat de 
obiectul care-1 imortalizează, 
canapele somptuoase, terase, 
munți și, privesc din nou, în 
toate fotografiile pahare, nelip
sitele pahare cu picior. El zîm- 
bește beat, un zîmbet împleti
cit și sufocat de prea plin, do 
miracolul pe care-1 consumă.

în continuare, zeci de fac
turi, situații contabile, revizii, 
inventare, concluzii. Și, după 
un alt număr de foi, sentința.

Lichi Viorel — 22 ani, ab
solvent al școlii profesionale 
comerciale în anul 1963. înca
drat la O.C.L. Tehnometal nr. 
180, în baza deciziei nr. 229 
din 10 aprilie 1965 a fost nu
mit gestionar la raionul vello. 
La data de 6 august 1965 (după 
numai trei luni) conform deci
ziei nr. 512 A fost numit ges
tionar Șef al raionului vello. 
„...Perțtru indisciplina de care 
a dat dovadă, Lichl Viorel a 
fost sancționat astfel i — mus
trare în iulie 1965 (cu o lună

Înainte de a fi avansat în func
ție li! — n.n.).

— mustrare severă cu aver
tisment în septembrie 1965 (o 
lună după avansare — n.n.).

— mustrare cu avertisment 
dată de consiliul de judecată 
în septembrie 1966“. „...Iată o- 
glinda fidelă a învinuitului...".

sondaj la anumite articole. 
După sondaj s-a mai descope
rit o lipsă de 48 237 lei care 
s-a adăugat la minusul ante
rior. Conducerea O.C.L. Tehno- 
metal, în această situație, a 
dispus înlocuirea sa, sigilarea 
unității în vederei inventaru
lui de predare. După acest

ceput să sustrag piese din ges
tiune pe la sfîrșitul anului 
1964 (cînd țineam locul gestio
narului de la ^cest raion). De 
la această dată eu am valorifi
cat piesele sustrase prin inter
mediul lui Petre Nicolae, sta
bilind de comun acord 
să-mi plătească jumătate

BIRFI- 
TORUL

(Din caracterizarea dată de 
conducerea O.C.L. — nn.).

„Apăt că am fost corupt de 
prietenii din jur" (Lichi Vio
rel).

„In urma, inventarului din 
ll'ăugpst 1967 efectuat la ra
ionul vello — unitatea 180 din 
Calea Griviței s-a constatat un 
minus de 10 987 lei. Gestiona
rul, Lichi Viorel, nu a fost de 
acord cu acest minus și a ce
rut conducerii să i se facă un

inventar s-a descoperit că, de 
fapt, lipseau 145 264 lei".

Am parcurs dosarul, de la 
prima la ultima filă, interzis 
de candoarea principalului vi
novat, de seninătatea și regre
tul complicelui, de cinismul 
revoltător al prietenilor, de 
nevinovăția acestora, de necu- 
noștința de cauză pe care au 
încercat s-o mimeze. Și acum, 
iată-i în acțiune i

Lichi Viorel : „Eu am în~

preț și cîteodată 60 la sută din 
contravaloarea acestora. „Men
ționez" că Petre Nicolae cu
noștea proveniența pieselor".

Petre Nicolae (complicele) t 
„Cipocă Cristea și Pop Elena 
(gestionari Ia magazinul unde 
era șef Petre Nicolae — n.n.) 
mi-au spus să nu mai primesc 
marfă (subl. n.) de ia Lichi 
Viorel deoarece știau (subli n.) 
că acesta o să facă „groapă" 
în gestiune. Cu privire la pro-

veniența pieselor, arăt că Ia 
început nu cunoșteam de unde 
Lichi Viorel le are cu toate 
că știam că și el este gestio
nar la un magazin cu articole 
de bicicletă, însă ulterior am 
aflat că el le sustrăgea din 
gestiunea sa“.

Burticioiu Savu („prieten") i 
„Eu consider că a cheltuit a- 
proximativ 20 000 lei cu mine 
(nu 35 000 lei cum spune el), 
îmi spunea că are bani la 
C.E.C. în valoare de 20 000 lei 
și că a avut bani de luat de la 
un prieten pe care nu-1 cu
nosc".

Stanciu Panaghia (martoră, 
fostă casieră la unitatea un
de lucra Lichi Viorel) i „Am

ce dă în clocot se află mai 
ales la vremea mutărilor. 
Gura — care nu-i miroase a 
PUte — devine lansator de 
torpilă. Dacă a apărut la ori
zont un nou șef spune în- 
fcr-o doară — dactilografei 
mai ales — că a jucat și 
joacă table cu șeful. „Se pri
cepe, băiatul, zău" — lasă de 
la el omul nostru. Dacă ca
pul șefului este mîncat de 
calviție, Bîrfitorul i se pre
zintă după toate amănuntele 
protocolare pe care le-a supt 
naiba mai știe de unde șl 
„știți tovarășe șef, să trăiți, 
Cutare a spus, iertați-mă nu 
pot să admit să-și bată joc 
cineva de o ciudățenie fizică 
care depinde cum o iei că 
tot calitate e, că se va purta 
acum prin birouri capetele 
chiluge !" și-și smucește cu 
regret pălălaia nepieptănată 
care se ridică colac peste 
frunte. Torpilele sale sînt sa
vant lansate după tehnica de 
cafenea a carambolului î 
unde dai și unde crăpă. Iere- 
mia și-a dat foc la valiză, dar

(Continuare în pag. a V-a)
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ZI ȘI NOAPTE
DE MAI

Poezii de ADRIAN PĂUNESCU

: MHEIim MCKIILIII 
: „TIIB1IH P! PBRTATIV“

SONORE

In colocviul din aceasta 
sâptâmînâ COSTIN MIEREANU 
ți IOSIF SAVÂ ți-au propus 

să discute despre

Primăvară ține-ți mul, 
șoimul, creanga, drumul, rîul» 
drept în simțurile mele, 
învelite în nuiele.

Trag la tine, primăvară, 
ca mînzul la cărioară, 
oasele mi se omoară, 
tîmplele mi se coboară, 
și calcă prin iarbă suple, 
ca picioarele de vulpe.

Trag la tine, primăvară, 
cineva cu mine ară, 
o soartă și-un drum de case 
pe aceste pajiști groase.
De n-aș fi și eu arat 
de un plug nevinovat, 
aș ruga să fiu lăsat, 
moviliță în vreun sat.

Dar așa, eu ar, el ară, 
noi arăm și voi, ei ară, 
dar pe toți, seară de seară, 
ne ari, veche primăvară.

E un rîu, in Dolj, 

sub sate
E un rîu, fn Dolj, sub sate 
călăreț Pe deșălate, 
parcă-i om culcat pe spate 
știe multe și de toate, 
cind pe sine se străbate.

Deznățui, sfioasă baltă, 
trestii din tine saltă.

Și cu tălpile desculțe, 
printre poduri și căruțe, 
te trec iar, și apa-mi bate 
gleznele Înrourate 
și genunchii iuti de vulpe, 
și istericele pulpe.

E un rîu, tn Dolj, se duce 
să aibă cu Sudul cruce.
Și azi-noapte. pe la trei, 
trăncănind un drum de chei, 
riul vechi și riul proaspăt 
au venit să-mi fie oaspăt.

Nea Ioane, dă-mi 

o coasă
Dar o rouă grea se lasă, 
un gînd straniu mă apasă, 
ies pe cîmp și fug * de-acasă
— Nea Ioane, dă-mi o coasă

Că miroase-a iarbă nouă 
troznește lumea de rouă, 
se dă cerul pe dindouă 
și cu Deznățuiri plouă, 
rîuri mici de Dolj și alte, 
plouă, plouă ploi înalte, 
mina dreaptă alb îmi arde, 
înspre ierburi și-nspre joarde, 
înspre balta fumegoasă.

— Nea Ioane, dă-mi o coasă 
Și o luntre și-un năvod 
muguri mari de mai mă rod 
Și-i o dulce tulbureală,
o nepricepută boală 
care-mi saltă spre ispite 
oasele neistovite.

Tărîm cu flori
Dar cînd lămpile se sting 
și mistere pure ning, 
pe-acest veac, pe-acest tărîm, 
miroase-a flori de salcîm, 
miroase-a stup de albine 
nou, care trăiește bine, 
și doarme-n flori de noblețe, 
să nu moară, să nu-nghețe.

Miroase-a floare strivită 
de-o fugă nepotcovită, 
miroase-a floare bălană, 
zvîcnind spre cer ca o rană, 
miroase-a floare culeasă 
și dusă-n sîn pîn-acasă.

Pe-acest veac și pe-acest drun., 
fie traiul rău sau bun, 
fie valea os sau fum, 
ne-nclinăm, cînd pe tărîm, 
miroase-a flori de salcîm. 
Și-unde se sfîrșește osul 
omului, cum și mirosul 
florii de salcîm, tirzie, 
miroase-a aripă vie 
de vultur, care adie.

Calul izbăvit
Cint din coama unui cal 
hrănit cu nori, pe un deal, 
cînd veneam din luna mai, 
să-mj cumpăr, pe vară, cai.

L-am găsit, unde-l vedeți, 
n-avea piele, ci pereți, 
pedepsit, ședea năuc, 
că trădase pe-un haiduc, 
sub răcoarea unui nuc, 
sub puterea unui cuc.

Și mă rog, lui, Nimănui, 
pentru iertăciunea lui, 
că dormea, că n-a trădat, 
că e cal, și nu bărbat.

Și mi-1 iartă cineva, 
pielea-ncepe-a-i tremura, 
ochiul a se adinca, 
urechea a căuta, 
vine deci sub casa mea 
și eu rîd și cînt, cînd vine 
calul izbăvit de mine, 
rîd și cînt, căci știu că sînt 
și eu calul unui gind, 
însă netrădat nicicînd.

Iarba licărind
Intre aur și argint — 
este iarba licărind, 
cind foști ochi tn ea ae-aprind, 
a putere și a jind.

Nu-i poți pune, nici-un nume, 
că nu e fiică de lume.
ci de nu știu ce anume, 
care-nflorește, nu spune.

De la roată — Ia copită, 
de la spița bătucită 
la copita potcovită — 
numai iarba grea, dospită

Intre-un deal și-ăl dimpotrivă 
cineva iarbă cultivă ;
de vine zăpada stivă, 
luna-i e ierbii colivă. 
Dar acuma uite-o lungă 
a-nceput spre cer să-și pltngă 
lacrimile de poruncă, 
iarba aspră ca o .tine»

Pe Carpați cintă 
un suflet

Pe Carpați, cintă un sufle: 
sub al nimănui răsuflet, 
sub a) păsării suspin, 
fericit de cei ce vin.
și se nasc, din noi, senin

Are ochii mari și-albaștrt 
are pletele fn aștri, 
călărind pe-un vîrf de munte, 
lopătînd aripi cărunte

O. la miezul nopții mergi, 
printre cerbi și printre melci, 
și auzi-l cum tot cintă, 
la o neștiută nuntă.

Și sub vorbele-î domoale, 
brazii cred și-o iau la vale 
pe cînd fiare mari de pradă 
cad în dulcea lui baladă, 
șoimi domestici, urși de plată, 
născuti parcă, vreodată, 
pentru ca-n cîntec să cadă.

Și e mai, adică vis

Și e mai. adică vis. 
jghiabul zilei e deschis, 
spre infern și paradis, 
o. nevinovat cais, 
claia florilor ti-o spargi 
peste munți de aer. largi.

Și In chiagul lunii mal 
cu o joardă mă urcai 
și bătui cu ea din nou 
întîmplare și ecou, 
călăreț al unei joarde, 
pe cînd universul arde, 
pe cînd e-n călduri tot cerul, 
și ta mînă-i beat inelul, 
și e mai, adică vis, 
jghiabul zilei e deschis 
și beau caii lumii apă 
dintr-o veșnicie albă, 
fornăind a multă pace, 
de-o mie de ani încoace.

MIHAI STOIAN

(VERSIUNE PRESCURTATA)

REZUMAT
MOLDOVA. Anul 1911. Haiducul Pantelimon e urmărit de 

jandarmi rurali, de polițiști și apenti secreti veni»! tocmai de Ia 
București. Paralel cu toți aceștia — înaă evident cu alt scop — 
își continuă cercetările șt reporterul pe care „Dimineața" l-a tri
mis pe urmele haiducului : N. D. Cocea. După îndelungi căutări, 
reporterul a izbutit 1

— E adevăratI Am vorbit și eu cu oamenii de prin Împre
jurimi si toti te vorbesc de bine.

Pantelimon îsi ridică privirea si mă întreabă cu interes :
— Ce spun de mine ?
— Te laudă șl n-ar vrea >ă te vadă încăput pe mlinile jan

darmilor. . . ,,
— Săracii I îndură si e! destul de pe urma mea, dar mal mult 

îndură de pe urma lor. Cum poate omul să fie asa de cîlnos
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Prima ediție a festiva- 
lului-concurs „Tinerețea 
pe portativ" a luat sfîrșit 
duminică seara, manifes
tarea înscriindu-se ca o 
acțiune de prestigiu care 
a prilejuit afirmarea în 
muzica ușoară a ceea ce 
este mai valoros în arta 
interpretativă amatoare 
din Cluj.

Prospețimea, nota per
sonală au constituit ele
mentul predominant al 
concursului. Am remarcat
cu acest prilej grija deose
bită a fiecărui concurent 
pentru alegerea unor pie-

pot să transmită 
sentimente, să

creeze emoții artistice, 
căutînd să le dea o inter
pretare adecvată. S-a vă
zut preocuparea tinerilor 
pentru a se face cît mai 
înțeleși publicului în fața 
căruia se prezentau. Au 
existat și unele compozi
ții proprii, de certă valoa
re, dintre care se detașea
ză melodia Melancolie a 

• studentei Monica Bozac.

Nu este în Intenția 
noastră de a face o anali
ză a stilului interpretativ 
al fiecărui concurent, dar 
este necesar să evidențiem 
cîteva voci, care au depă
șit cu mult nivelul con
cursului. Astfel, studenta 
Daniela Cosma din anul I, 
Monica Bozac, Stela Ena- 
che, tînăra tricotoare Ga
briela Pauleti, muncitorul 
tipograf Stefan Banyai, e- 
levul Iulian Ștefan s-au 
remarcat printr-o caldă și 
nuanțată interpretare, de
zinvoltură și spontaneitate.

De aceea, stabilirea 
ftremianților acestui reușit 
estival de muzică ușoară 

a necesitat din partea ju
riului, de altfel foarte 
competent, o profundă a- 
naliză, la sfîrșitul căreia 
a fost stabilita cea mai o- 
biectivă ierarhie în rîndul 
artiștilor amatori care ara
tă astfel : Premiul I și 
Titlul de laureat al pri
mului festival de muzică 
ușoară a fost atribuit stu
dentei Cosma Daniela, iar

locurile II și III le-au cu
cerit, pe merit, studentele 
Monica Bozac și Stela E- 
nache. Juriul a mai acor
dat, de asemenea, un nu
măr de 8 mențiuni inter- 
preților care s-au distins 
în mod deosebit și orches
trelor I.M.F., Casei de 
cultură a studenților, Clu
bului „Victoria" și Pala
tului culturii din Cluj.

Primul festival de mu
zică ușoară s-a relevat ca 
o acțiune reușită, înscriin- 
du-se în contextul tradi
ționalelor manifestări ale 
Clujului. Eforturile orga
nizatorilor: Comitetul mu
nicipal U.T.C., Comitetul 
de cultură și artă și Con
siliul municipal al sindica
telor, desfășurate pe peri
oada de mai bine de două 
luni, au primit acum răs
plata cuvenită.

Festivalul „Tinerețea pe 
portativ" — Cluj 1908 a 
definit muzica ușoară ca 
o monogramă sonoră a 
tineretului zilelor noastre.

ION MIHIȚ

— COSTIN MIEREANU : în 
ultima vreme viața muzica
lă ne-a pus în fața unor lu
crări (printre ele am aminti 
„Două epitafuri" de Aurel 
Stroe, „Ode" de Anatol Vieru, 
„Eteremorfii" de Ștefan Nicu- 
lescu), care ne îndreptățesc să le 
considerăm drept momente pe 
deplin caracterizante al unei noi 
etape în evoluția compozitorilor 
amintiți.

— IOSIF SAVA: Concertul 
de săptămîna trecută al formației 
„Musica nova" precum și o serie 
de alte recente manifestări muzi
cale ne-au lărgit în parte viziunea 
asuDra gamei de lucrări ce des
chid prin adoptarea unor con
cepte structuraliste noi orizonturi 
în căutările muzicienilor.

îți propun tocmai de aceea ca 
în suita colocviilor noastre să re
nunțăm de astă dată la obișnui
tele noastre încercări de sinteză 
asupra unor probleme legate de 
organizarea vieții muzicale, pen
tru a semnala trăsăturile carac
teristice ale acestor lucrări, pen
tru a semnala modalitățile de a- 
plicare a unor principii structu
raliste în organizarea materialu
lui sonor.

— C. M. : Să amintim înainte 
de toate cîteva fapte istorice. 
După puternicile rezonanțe pe 
care le-a avut în cercetarea ști
ințifică, în lingvistică, în plasti
că, structuralismul a dat aripi 
noi compozitorilor ce căutau să 
depășească stadiile evoluției mu
zicii strict seriale.

—- I. S. : Rezultatele se cu
nosc. Lucrările lui Stockhausen, 
Xenakis, Cage au deschis orizon
turi noi în cîmpul muzical. De- 
Earte de a fi o sofisticată specu- 

iție teoretică, structuralismul își 
demonstrează valabilitatea în 
zeci de lucrări ale artei sunete
lor, dovedindu-se acel unic prin
cipiu organizatoric capabil să 
pună bazele mult visatului sin
cretism artistic. încercînd o tre
cere în revistă a unor lucrări 
românești trebuie să subliniem 
la loc de frunte faptul că izvoa
rele aderenței unor creatori ro
mâni la un concept structuralist 
nu pot fi găsite numai în expe
rimentele și realizările unor com
pozitori străini deschizători de 
drumuri. Sinteza noilor elemente 
de limbaj a fost, în creația ro
mânească permanent concepută 
prin puncte de sprijin în tradi
țiile ancestral-folclorice româ
nești, în vastul șir de formule 
fixe și improvizatorice ale crea
ției bizantine.

— C. M.: Larga suită de lu
crări apărute pînă în prezent în 
creația românească ne arată că 
toate aceste influențe structura
liste nu au rămas însă în zona 
căutărilor și experimentelor. Asi
milarea unoi concepte structura
liste au determinat profiluri de o 
remarcabilă particularitate care 
aduc culori din cele mai intere
sante în întreg frontul muzical 
românesc.

— I. S.; Deși o departajare

sistematică ne-ar demonstra cîte
va caracteristici distincte ale u- 
nui grup sau altul dintre crea
tori, noile creații au multiple 
puncte de interferență asemănîn- 
du-se prin eșafodaje de configu
rații extrem de variate, prin 
stringentă logică arhitectonică, 
prin interesul evoluției formei 
în timp muzical.

Exemplificînd, am aminti din 
acest punct de vedere „Cîntecul 
stelelor" a lui Mihai Mitrea-Ce- 
larianu cu o factură a instru
mentației extrem de aerată, a- 
proape camerală, „Triunghiul"

— IS.: în această derulare a 
unor interferențe structuraliste 
trebuie să mai amintim „Eveni
mentele" lui Mircea Istrate care 
ne propun o particulară formulă 
de mare întindere...

— C.M. : — Un fel de specta
col realizat prin transformarea 
înregistrărilor pe bandă de mag
netofon...

— I.S. : Precum și lucrările 
unui număr mare de compozitori 
ca C. Țăranu, A Vieru, L. Glodea- 
nu, D. Constantinescu, L. Feld
man, A Rațiu, M. Marbe, C. 
Cezar, Vasile Herman, M. Mol-

REZONANȚELE 
UNOR MOMENTE 
STRUCTURALISTE

lui Octav Nemescu mînuind mase 
sonore ample, de maximă densi
tate.

— C. M.: Un aspect cu totul 
particular îl găsim în ultima lu
crare a lui Ștefan Niculescu, in
discutabil una din lucrările de 
vîrf ale noilor creații, unde o 
îmbinare între determinarea ri
guroasă a parametrilor formante- 
lor de configurație diferită (pe 
principiul formelor „momentane" 
teoretizate de Stockhausen), și a 
formelor heterofonice și etero- 
morfice, dă un aspect fascinant 
curgerii în timp a discursului.

Simțitor diferit este structura
lismul pe care l-am numi „de- 
blocuri sonore" cultivat în mod 
pe deplin reprezentativ de A. 
Stroe și L. Mețianu.

— I. S. : A. Stroe se pare că 
nu se mai consideră structura
list avînd în vedere faptul că în 
ultimele sale cicluri de lucrări 
„Laude" și „Canti" intervine și 
calculatorul electronic ce forma
lizează pe baza unui algoritm 
inițial, și deci, în ultimă instan
ță, compozitorul edifică numai 
în mod empiric structura...

— C. M. : — Totuși din punct 
de vedere sonor aderența lui 
A. Stroe la structuralism este de
terminată atît prin riguroasa 
determinare a muzicii cît și prin 
faptul că algoritmul computeru
lui nu este în fapt decît o struc
tură originală plăsmuită de au
tor.

dovan, St. Zortov etc., care se 
afiliază unor procedee structura
liste după ce unii dintre ei au 
parcurs zone ale unor sinteze 
neoclasice, neoromantice și se
riale.

— C.M.: — Noile creații ale 
lui Vieru merită o notă specială. 
Din acest punct de vedere el a 
pășit pe scena structuralismului 
foarte sigur și cu maxima efi-| 
ciență înscriind prin „Trepte ale’ 
tăcerii" și „Ode" pagini de maxim 
interes. Pe Vieru l-au purtat spre 
structuralism atît' vechile sale in
vestigații modale cît și conclu
ziile tras© în urma integrării în 
cîteva lucrări (vezi „Scenele 
nocturne") a unor sbucturi deri
vate din seria numerelor prime.

— I. S. Lista acestor exempli
ficări ar putea mult continua. 
Esențial este faptul că multe 
dintre manifestările acestei sta
giuni — care se încheie peste 
cîteva zile — ne-au făcut marto
rii unui interesant șantier compo
nistic. Șantier componistic care, 
desigur, nu a propus numai lu
crări remarcabile, ci și unele dis
cutabile, lucrări anunțând o 
perspectivă și nu o împlinire 
certă. Dar asupra perspectivelor 
și limitelor acestor modalități 
componistice să discutăm altă
dată. Pînă atunci, pentru data 
viitoare o discuție despre diversi
tatea de stiluri și personalități ce 
caracterizează actualul front com
ponistic românesc.

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

film pentru ecran panoramic, 
rulează la Patria (orele 9 ; 
12.45 ; 16,30 ; 20).

UN DOLAR GĂURIT
rulează la București (orele 8; 
10; 12; 14,45; 16,30; 18,45; 21,15); 
Luceafărul (orele 8.30; 10,45;
13; 15.15; 17,30; 20).

FREDY, LOVEȘTE TU ÎNTÎI 
rulează la Republica (orele
9.15 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 
21,15); Festival (orele 9; 11,15; 
13,30; 16,30; 18,45; 21).

MUMIA INTERVINE
rulează la Capitol (orele 9;
11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

CAUT O NEVASTA
rulează la Victoria (orele 8,45: 
11 ; 13 ; 15 ; 17 • 19 ; 21).

SÎNT ȘI EU NUMAI O FEMEIE

rulează la Lumina (orele 9,15 ;
11,30 ; 13,45 • ie . 18.30 ; 20.45).

ULTIMA NOAPTE A COPILĂ
RIEI
rulează la Central (orele 9 ;
11.15 • 13,30 ; 15,45 ; 18,15;
20,45). În programul viitor

BILLY MINCINOSUL
(orele 9; 16,45 în continuare,
18.15 : 20.45).

REÎNTOARCEREA lui sur- 
COUF

rulează la Union (orele 15,30 ; 
18 : 20,30).

PASĂREA CU PENE MINUNAT 
COLORATE

rulează la Doina (orele 9 ; 11;
13 : lfi). BALUL DE SÎMBĂTĂ 
SEARA (orele 18.15; 20.30
după amiaza).

CE NOAPTE, BĂIEȚI!
rulează la Feroviar (orele 8,30;
11 ; 13,30 : 16 • 18,30 : 21). Ex

celsior (orele 9,45 ; 12,15 ; 15 ;
17.30 ; 20) ; Melodia (orele 9 ; 
11,15 13,30 • 16 ; 18.30 . 20.45) ; 
Gloria (orele 9 { 11,15 ; 13.30 ; 
15,45 ; 18,15 ; 21) ; Arta (orele 
10 ; 14,45. în continuare 17,15 ; 
19.45).

ZOLTAN KARPATHY
rulează la Grivița (orele 9,15 ; 
11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; 
Aurora (orele 9 : 11,15 ; 13,30 ; 
15,45 : 18 ; 20,30).

AGONIE ȘI EXTAZ
rulează la Înfrățirea (orele 
10 ; 14 ; 17 ; 20).

UN BĂRBAT Șl O FEMEIE 
rulează la Buzești (orele 15,30 ; 
18).

EDDIE CHAPMAN, AGENT SE
CRET

rulează la Dacia (orele 8;
15.30 ; în continuare 18 ; 20.30) ;

Cosmos (orele 15,30» 18 :
20 30).

YO, YO, YO ȘI CEILALȚI
rulează la Bucegi (orele 9,30 ; 
12; 15,30; 18,15; 21).

O FATĂ FERICITA
rulează la Unirea (orele 15,30; 
18).

OBSESIA
rulează la Lira (orele 15,30 ; 
18) ; Giulești (orele 15,30 ; 18 . 

20,30).
EL DORADO

rulează Ia Drumul Sării (orele 
15 : 17,30 • 20 : duminica mati
neu (ora 11) : Moșilor (orele
15.30 ; 18 : 20,30).

GIOCONDA FĂRĂ SURÎS
rulează la Cotroceni (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

TELEVIZIUNE
MARȚI 4 IUNIE 1968

• 17,30 — Pentru cei mici. Galeria de
carton : „Drobul de sare" — 
adaptare după o povestire 
de Ion Creangă

• 18,30 — Curs de limba engleză
(lecția a 19-a).

• 19,00 — Emisiune pentru tineret.
Întîlnire pe ecran.

• 20,00 — Film serial: Thierry la
Fronde

• 20,26 — Varietăți pe peliculă
• 21,00 — Seară de teatru : „Viforul"

de Barbu Ștefănescu Dela- 
vrancea. Interpretează un 
colectiv al Teatrului „Barbu 
Delavrancea".

• 23,00 — Telejurnalul de noapte.

la inimă Doar tint țărani ca ai noi si dacă au pus un mondir 
De dînsil cred că sînt coborîți cu bîrzobul din cer si că au 
dreptul să ne taie si să ne spînzure. Pe mama au bătut-o. Eu 
n-am bătut pe nimeni si n-am vărsat singe de creștin. Dar 
dacă mi-ar cădea în mînâ jandarmul care a bătut-o !...

Pantelimon nu-și sfîrșește fraza. Numai pușca strînsă în 
pumni trosnește ca o amenințare. Nu întrerup clipele astea 
dureroase si tragice. Apoi continuă el singur, încet, strîngînd 
din dinți, ca si cum ar vorbi numai pentru dînsul :

— De la mine să-și mute gîndul. N-o să încap pe mîna lor. 
N-o să mă aibă nici mort în mîna lor. Decît să mai îndur 
ce-am îndurat mai bine îmi răpun viata singur. Cîteodată nu 
mănînc zile întregi. Mai bine să nu mănînc decît să tragă 
ciinii ăștia din carnea mea. Is fără milă, domnule. N-au suflet 
în ei. Cînd îi știu prin pădure, mai bine as vrea să dau ochii 
cu un mistret decît cu dînșii.

Îl întrerup :
— Și cu toate astea n-o să poți scăpa multă vreme de mîna lor. 

Acum, cît e vară, tot poți să te mai ascunzi. Dar ce-o să faci cînd 
s-o rări frunza și cînd o începe să sufle vîntul iernii.

— Pînă atunci mai este. Ce-o fi pînă atunci oi vedea. Oi găsi 
și eu un adăpost sau m-oi duce unde-oi vedea cu ochii. Numai 
pe ei să nu-i văd ; încolo, mi-e tot una. Am mai fost prin străi
nătăți.

Nu mi-e greu să muncesc. Oi mai munci cum am mai muncit 
și mi-oi ține și eu viața de azi pe mîine. Dacă m-am întors, e 
pentru că mi-a fost dragă casa și am crezut că m-or fi uitat jan
darmii și nu s-or mai ține dîrz de capul meu. Nu m-au uitat 
însă. Cînd avem un drept, Statul uită să ni-1 dea, dar cînd avem 
să luăm ani de închisoare, atunci nu uită. Așa e cu noi țăranii.

încerc să-1 conving că ar putea totuși să scape de mîinile jan
darmilor și altfel :

— înțeleg că ți-e groază de jandarmi. De ce nu încerci să fugi 
de pe-aici, să te duci de pildă la Piatra sau la București și să te 
predai procurorului. Acolo nu te-ar atinge nimeni. Din contră, 
ți-ar ușura mult situația. Chiar judecătorii ar fi mai blînzi cu 
tine, știind că te-ai predat singur.

Pantelimon dă din cap.
— Ușor de spus, greu de făcut. j
Pînă la Piatra nu sînt tot păduri. Jandarmii sînt însă berechet,

slavă Domnului. Tot pe mîna lor as intra. Și apoi chiar dacă aș
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ajunge cu bine la Piatra sau cum spui dta. tocmai la București, 
nu m-ar arunca iar la închisoare, și n-aș fi păzit tot de jandarmi?

Cine m-ar scăpa din mîinile lor acolo, cînd m-ar bate și m-ar 
omorî pe înfundate ?

Procororul ? Dar ce știe el ce se întîmplă în spatele lui ? Cînd 
m-au închis întîia oară, nu m-au bătut, nu m-am plîns și nu s-a 
răstit la mine judecătorul ca să tac, că așa avem noi, pușcăriașii, 
obiceiul să ne văităm că ne-au omorît cu o palmă ? Da’dacă 
procurorul, cum spui dta, e om de omenie, de ce a lăsat să se 
bată oameni nevinovați ? De ce n-a zis nimic cînd jandarmii au 
bătut-o pe maică-mea și pe frate-meu? Ce au făcut ei? Au pră
dat Ia drumul mare ? Au fugit în pădure ? De ce i-a bătut ? Lasă 
domnule I Dta ești din București. Acolo o fi lumea altfel. 
Dar aici, d. procuror n-aude, nici nu vede, cum sînt schingiuiți 
țăranii8*).

Am tăcut. Ce să-i răspund ?
Să-i spun că se înșeală ? Aș fi mințit Să-i făgăduiesc că-i vom

Sub acest pod (refăcut astăzi) au susținut — în 1911 — 
inamicii lui N. D. Cocea că s-ar fi ascuns reporterul în timpul... 
interviului__  devenit motiv de discordie — cu Pantelimon (au

gust 1967)

lua cîțiva avocați pe răspunderea noastră ? Nu-mi mai fac iluzii 
de autoritatea noastră în fața ilegalității autorităților. Cînd mi-am 
adus aminte ca polițaiul orașului. în aceeași zi, îndrăznise să cal
ce peste toate legile care asigură libertatea cetățenească, și să-mi 
declare că mă va izgoni cu forța din oraș, am înțeles că dacă cu 
noi care cunoaștem legile, cari oricum facem parte din clasa stă- 
pînitoare, cari avem îndărătul nostru forța relațiilor, a presei, a 
putinței de a ne apăra, se procedează astfel, cum trebuie să se 
procedeze cu aceia cari în viața lor batjocorită, împilată, strivi
tă, de oameni săraci și neputincioși, nu găsesc o ureche care să-i 
asculte, un suflet care să-i înțeleagă, și un tribunal care să le 
dea dreptate.

Să mai insist pe lîngă Pantelimon să se predea, după tot ce cu
nosc din moravurile țării ăștia ? Mi se pare că aș fi îndeplinit cu 
conștiință oficiul mizerabil de agent polițienesc.

N-am mai insistat prin urmare, dar am simțit nevoia să-i duc 
o ultimă asigurare că orice s-ar întîmplă. dacă vreodată se va 
preda sau va cădea în mîinile justiției, să se gîndească la mine 
și să fie sigur că va găsi dreptate, în București, cîțiva avocați 
care să-1 apere și să pledeze pentru dînsul. I-am spus.

— Pantelimon, nu mă privește trecutul tău. Ce-ai făcut nu se 
mai poate întoarce. Ca avocat însă o să-ti dau un sfat pentru 
viitor ca o răsplată a încrederii pe care ai avut-o în mine. Fe- 
rește-te Pantelimon, ca de foc să faci moarte de om. Hoția la 
drumul mare e o faptă gravă ; poate fi însă însoțită de fapte u- 
șurătoare. Omorul însă nu are, nu va putea avea nici o îngădui- 
re. Pantelimon, să nu omori niciodată.

Și atunci, am asistat la o scenă mută care se po3te descrie, dar 
care nu se poate reda în intensitatea ei simplă și sălbatecă.

Pantelimon a ridicat pușca de jos, a cmtărit-o. s-a uitat lung 
la dînsa, apoi încet, cu îndoială, cu neliniște și în sfîrșit, cu o 
mișcare bruscă, a descărcat-o.

Cartușele au căzut la pămînt.
Ce-aveam de acum să ne mai spunem ? Toată firea, toată viata 

„banditului", erau în gestul acela.
M) Să-și fi adus aminte de N. D. Cocea — peste multi ani — si de 

această discuție, cît si de întreaga experiență a momentului, atunci, 
cînd scrie (în 1927) despre unii „procurori bîlbîiți" și ..polițiști slu
garnici" care „pîndesc din hățișurile codului penal" ? (vezi ma
nuscrisul aflat în posesia Ioanei Cocea, Intitulat ..O zi cît un veac", 
scris de N.D.C. în timpul propriei sale detențiuni^.

(Continuare ta numărul nostru de VINERI)
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CALENDAR

Soarele răsare la ora 4,34 
și apune la 19,53.

• Numele lunii derivă de 
la cuvintul latin JUNIUS. 
Era luna Junonei, zeița fe
meilor. Se crede că poartă 
și numele lui Lucius Junius 
Brutus, care a alungat pe 
regi, fondînd Republica Ro
mană. Popular 1 se mai spune 
CIREȘAR, pentru că fn a- 
ceastă lună se coc cireșele.

• TIMPUL PROBABIL ; 
în această lună, climatul în 
țara noastră, în cei mai mulți 
ani — după exuberanța vege
tației, biologia animalelor, 
frecvența ploilor și valoarea 
temperaturiloi — este asemă
nător cu cel din regiunile 
subtropicale. Aerul umed de 
pe Oceanul Atlantic — îm
pins pînă la noi de un anti- 
ciclon ce se centrează de-a- 
supra insulelor Azore — este 
ziua ridicat la mari înălțimi 
de curenții ascendenți, for
mați prin încălzirea accen
tuată a solului în cursul di
mineții. Ajuns Ia altitudine, 
aerul se răcește prin destin
dere. Prin răcire, vaporii de 
apă, condensează în picături

care prin aglomerare formea
ză norii albi In formă de 
munți uriași de zăpadă, în- 
cărcațl cu electricitate și 
greloni. Acești nori, numiți 
cumulonimbus, dezlănțuie 
furtuni electrice sau oraje, 
precum șl, uneori, căderi de 
grindină.

în această lună litoralul, 
care pînă acum a fost rece, 
începe să se încălzească sim
țitor.

• VlNĂTORII cunosc far
mecul pîndelor la căpriori. 
Un echipament complet, din 
care să nu lipsească binoclul, 
un însoțitor care cunoaște te
meinic locurile de trecere ale 
purtătorului viitorului trofeu 
— aduc satisfacții deosebite. 
A nu se uita, însă, lupii, vul
pile, pisicile sălbatice, viezu
rii, dihorii și toate răpitoare
le cu pene în afara celor 
ocrotite prin lege.

• PESCARII iu din nou 
prilejul să-și încerce dibăcia, 
după ridicarea prohibiției, la 
toate speciile de pești.

•TURIȘTII au o invitație 
le onoare — Delta Dunării, 
care nu-i niciodată mal fru
moasă ca-n această lună. Iu
nie înseamnă pentru Deltă 
întoarcerea păsărilor, flori de 
primăvară și vară, belșug de 
pește, atmosferă stabilă, idea
lă pentru navigație, plajă șl... 
absența țînțarilor.

V

Povestea unor
„insule misterioase"

Nu de mult, ziarele din în
treaga lume anunțau o dramă 
puțin obișnuită, petrecută în 
Antarctica, O expediție știin
țifică lansa semnale de alarmă. 
Insula pe care se instalase, 
dispărea văzînd cu ochii. Și 
s-a crezut a fi un mister. Ca
zul nu este însă singular. 
La începutul secolului al 
XVIII-lea, în Marea Medite- 
rană a apărut o insulă vulca
nică. Italienii au numit-o Iu
lie, englezii — Hrehemjar, 
spaniolii — Fernandes. Toți 
căutau să pună mîna pe ea, 
numai că în timpul disputei 
lor, insula a dispărut. In 1928, 
1933 în timpul erupției 
vulcanului Kracatau, în strîm- 
toarea Sunda, dintre Jawa și 
Sumatra, au apărut o mulțime 
de insule, numite de indone
zieni „copiii lui Kracatau* 
Treptat însă, insulele au dis
părut, astăzi putînd fi văzută 
numai una. In septembrie 
1952, la 250 mile de Tokio, a 
apărut o nouă insulă, în tim
pul erupției unui vulcan sub
marin de o forță neobișnuită 
pentru ca în octombrie 1953, 
insula să fie înghițită de apele 
mării. Acum cîțiva ani, sub 
ochii uimiți ai pescarilor și 
marinarilor aflați în apropiere, 
dintr-un nor de fum și lavă, 
s-a născut insula vulcanică 
Surtsei, situată în apropierea 
coastelor Islandei.

In prezent, ea este vi 
zitată de numeroși turiști^ șt 
oameni de știință, pînă cînd 
va urma, probabil, soarta ce
lor de dinaintea ei.

Cele mai „înalte 
capitale"

Quito (Ecuador) — 2880m ; 
Bogota (Columbia) — 2610m ; 
Addis Abeba (Etiopia) — 
2550m ; Mexico (Mexic) — 
2268m; Kabul (Afganistan) 
— 1760m; Pretoria (Repu
blica Sud-Africană) — 1360m; 
Teheran (Iran) — 1132m.

Legenda Pietrei Arse

Cîți din pasionații munților 
n-au urcat pe „Piatra Arsă**

Castelul muzeului Bran

Din cetatea de piatră a mun
ților Retezat, gătită cu salba 
celor peste 80 de lacuri glaciale, 
în a căror undă se răsfrînge ima
ginea răsturnată a 60 de piscuri 
mai înalte de 2200 m., din Pa
ring pînă în Munții Apuseni, 
monumentele naturii, rezervațiile, 
izvoarele termale, văile sălbatice 
tăiate de ape — deschid defilee 
de un pitoresc unic, păduri și 
o faună care cuprinde zimbrul, 
capra neagră, ursul, cerbul și 
mistrețul, diversifică la nesfîrșit 
aspectul pămîntului hunedorean 
și îndeamnă la cunoașterea lui.

Sarmisegetuza dacică și Ulpia 
Traiana mareînd existența de 
milenii pe aceste meleaguri a 
poporului nostru, Țara Hațegu
lui și a Moților, ținutul pădure- 
nilor. Biserica de la Demsuș, 
Castelul Corvineștilor, cetățile 
dacice de la Costești și Blidaru, 
așezarea romană de la Micia —

sînt numai cîtcva din obiectivele 
turistice demne de a fi vizitate.

Acest „bulgăre de aur" moș
tenit do la strămoși și îmbogă
țit cu nestematele perle ale con
strucției socialismului îndeamnă 
tînăra generație de a cunoaște 
și prețui această minunată zes
tre a poporului român, a trecu
tului său de luptă.

Tineretul este dornic să cu
noască fiecare colț al acestei mi

bogată experiență pînă în pre
zent Merită amintită activitatea 
organizațiilor U.T.C. de la Hu
nedoara, Petroșani, Deva, Brad, 
Oiăștie și Hațeg, care în acest 
sezon turistic au organizat excur
sii la Sarmisegetuza, Gorunul lui 
Horea, Petroșani, Hunedoara, 
Alba Iulia, Sibiu, Nordul Mol
dovei și altele.

în urma indicațiilor Biroului 
de Turism pentru Tineret de pe

TRIBUNA EXPERIENȚEI

POPAS LINGĂ
DACIEI

nunate țări, este mîndru că tră
iește în ea. Răspunzând acestor 
cerințe,, măsurile luate de comi
tetul județean U.T.C. se înscriu 
în lumina sarcinilor trasate de 
partid și a Consfătuirii pe țară 
a Uniunii Tineretului Comunist, 
pentru a organiza un turism 
complex, care să cuprindă în
treaga masă de tineri.

Organizațiile U.T.C. din jude
țul Hunedoara au acumulat o

lingă Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, comi
sia județeană de turism a trecut 
la un amplu program de activi
tăți turistice care vor fi organi
zate în acest an.

în toate organizațiile U.T.C. 
s-a trecut la constituirea cercu
rilor de turism ; pînă la ora ac
tuală în peste 60 la sută din 
organizații, aceste cercuri și-au 
început activitatea. De aseme

nea, au fost constituite în ca
drul comisiilor de turism ghișe
ele de turism — adevărate a- 
genții pentru informarea tineri
lor cu excursiile ce se organizea
ză de la o săptămînă la alta, care 
vor îndruma temeinic cercurile

INIMA

de turism și, în același timp, voi 
organiza variate activități turis
tice, pe categorii de tineri : e- 
levi, studenți, tineri salariați și 
tineri de la sate.

Un rol important îl acordăm 
cercurilor de turism, de a orga
niza acțiuni plăcute, distractive, 
în baza unui program de ac
tivități bine conceput, cu scopul 
de a atrage pe toți tinerii din 
organizația de bază la activitatea

cercului. De asemenea, fiecare 
cerc de turism are ecuson și in
signe proprii care sînt purtate 
de tineri cu ocazia acestor ac
tivități, cît și în alte împreju
rări. Se află în curs de creare vi
trine turistice, precum și o bază 
materială proprie. Punctele tu
ristice fixe, dotate cu campinguri 
și alte amenajări, de la Costești 
și Sarmisegetuza, vor intra în 
curînd în folosință.

Generalizând experiența pozi
tivă a cercurilor de turism ne 
străduim să depistăm formele 
cele mai atractive pentru extin
derea excursiilor la sfîrșit de 
săptămînă, la locurile de agre
ment de la Cinciș, Geoagiu Băi, 
Călan Băi, Vața Băi, Lunca Flo
rii, Lunca Mureșului și a Streiu- 
lui.

Pentru a da posibilitatea pe
trecerii cît mai plăcute și edu
cative a timpului liber, comisia 
județeană de turism organizea
ză excursii în țară cu o durată 
de 4—12 zile, ca de exemplu 
„Circuitul României" (cu spri
jinul Biroului de turism, cunoaș
terea orașelor București, Cluj, 
Timișoara, Constanța). Organi
zează, de asemenea, excursii pe 
Dunăre și în Deltă, cu șlepuri și 
pontoane, dă posibilitatea petre
cerii unei vacanțe plăcute pentru 
elevi.

Avem încredere că realizînd 
amplul program de activități 
propuse, cît și găsirea altor for
me, ca organizarea unor carna
valuri ale turiștilor, concursuri 
„Cine știe cîștigă*, „Să ne cu
noaștem patria", culegeri de I- 
magini și aspecte din excursii pe 
peliculă sau imprimări pe benzi 
de magnetofon, întocmirea unor 
pliante, marcarea unor trasee 
turistice, îngrijirea unor monu
mente istorice și ale naturii — 
vom da un caracter viu, atrac
tiv activităților noastre, tot mal 
mult îndrăgite de către tinerii 
județului.

VIOREL PĂCURAR 
șeful comisiei de turism din 

cadrul comitetului județean 
Hunedoara al U.T.C.

VEȘTI DIN 
ORGANIZAȚII

ALBA IULIA. Animat de dorința de a cu
noaște istoria, evenimentele și realizările 
anilor socialismului, tineretul din județul 
Alba obișnuiește să organizeze acțiuni 
menite să ducă la cunoașterea județului, la 
înțelegerea importanței pe care aceste Locuri 
au avut-o de-a lungul istoriei poporului 
român. între aceste acțiuni, un loc de frunte 
îl ocupă excursiile. Antrenați de organiza
țiile U.T.G„ numeroși tineri — elevi, munci
tori, cooperatori — din Blaj, Sebeș, Aiud. 
Gimpeni au făcut excursii la Alba Iulia sau 
Blaj, au drumețit pe urmele lui Horia, Cloșca 
și Crișan, ale lui Avram lancu. La Alba 
Iulia, prin grija comitetului municipal U.T.C, 
ghizi voluntari, dar temeinic pregătiți, au 
făcut cunoscut tinerilor excursioniști eveni
mentele importante ale istoriei ce au avut

loc în acest oraș, pre
cum și dezvoltarea sa 
în prezent. (loan Ro- 
deanu, activist).

PRAHOVA. Recent, 
peste o sută de e- 
levi de la Liceul Fi- 
lipești-Pădure au în
treprins două ex
cursii, una spre Plo

iești, vizitînd obiectivele economice și cultu
rale din acest oraș, alta spre Gimpina, vizi
tînd casa memorială Bogdan Petriceicu Haș- 
deu și cea a marelui pictor Nicolae Grigo- 
rescu. (Mihaela Garpovicl, elevă).

ARGEȘ. Gintecul șt veselia au fost tovarășii 
nedespărțiți ai celor peste 300 de tineri din 
municipiul Pitești, care au ținut să petreacă 
o recentă duminică în peisajul munților. Ei 
au vizitat Cîmpulungul și muntele Mateiaș, 
peștera Urșilor și Dîmbovicioara, făcînd apoi 
un popas la cabana Brusturet. Mulți tineri 
și-au arătat dorința de a cunoaște, în conti
nuare, mînăstirile Hurezu și Arnota, peștera 
Polovraci. Comitetul județean U.T.C. și-a 
notat toate aceste propuneri, urmînd ca ele 
să fie cit mai repede realizate. (Alexandru 
Dragomir, student).

din masivul Bucegi ? Și cîți 
oare dintre aceștia nu s-au în
trebat de unde provine acest 
nume ? lată, de aceea, legenda 
„explicativa*, așa cum a fost 
ea culeasă de V.A. Urechia 
și publicată în 1891:

„Cică s-au prăbușit odată 
la zi de mare cumpănă norii 
cerului peste Valea Prahovei 
și s-au pornit dealuri bătrîne 
de lut/și s-au iezit (umflat

însă, cu bogata sa imaginație 
a creat, în legende și povestiri, 
numeroase „soluții**. Acestea 
au luat naștere concomitent 
la olteni, bănățeni și ardeleni, 
adică la vecinii mai apropiați 
ai muntelui cu numele atît 
de curios. Iată trei explicații 
populare, din mai numeroa
sele legende ce circulă pe 
această temă.

1. Povestea spune că pe

AZI VĂ RECOMANDAM:
Strehaia, vechi tîrgușor ol

tenesc, așezat sub dealuri 
vîrstate de vii și pomi fructi
feri, e străjuită pînă astăzi de 
zidurile falnice ale unei bă
trîne ctitorii, din care răsare 
turla bisericii și se înalță se
meț foișorul de unde erau 
vestiți altă dată oaspeții cei 
îndepărtați. Meleagurile me- 
hedințene au prin ele însele 
darul să împresoare călăto
rul cu sumedenia de umbre ale strămoșilor, desprinse 
din aceste ziduri, poposite din memoria hrisoavelor: 
„fost-a pe aici unul jupîn Neagoe, căruia domnul Basa- 
rab Țepeluș, pentru vrednicia sa, datu-i-a scaun bănesc ce să 
stea la Strehaia'. Pe locurile Strehaiei, istoria îl află pe însuși 
Vodă Mihai Viteazul ca bănișor de Mehedinți ; legenda zice că 
el ar fi cel ce a clădit cetatea cu mînăstire și încă într-o sin
gura noapte, din care pricină — întuneric și grabă — altarul 
bisericii, unic în Țara Românească, a fost așezat spre miază-zi. 
Dar numai legenda glăsuiește astfel fiindcă mînăstirea-cetate, 
așa cum ne-a rămas ea astăzi, iși poartă data sigură a înălțării, 

săpată în broderia de piatră a pisaniei din pronaos : 1645. Locu
rile acestea bine păzite prin împrejmuirea dealurilor, au fost 
alese pentru a ridica cetate de către Matei Basarab, care le-a 
întărit cu ziduri de apărare, șanțuri, contraforturi și a adus aici 
curtea domnească.

Descrierea cea dinții a mînăstirîi-cetate Strehaia o aflăm

DE IA STREHAIA
AUTO STOP

n.n.) gîrlele și s-au curmat și 
cale și potecă de nu mai aveau 
pe unde trece dincoace de 
munți ciobanii din țara Bîr- 
sei cu turmele lor. Dar cio
banul bîrsan știe că nu e sin
gur pe lumea lui dumnezeu 
și că Românu-i mult ca 
frunza codrului. Cu glas de 
bucium cheamă în patru 
părți ale cerului și vin cei 
de-o limbă și vin și vin 
mereu...

Și atîția veniră că din zori 
de ziuă pînă la soarele achin- 
die le-a fost de ajuns să ridice 
cîte un pumn din malul iezit 
pe vale și să-1 arunce între 
Vîrful cu Dor și Jepi. Cură- 
țit-au așa toată Valea Pra
hovei și apelor le-au așternut 
pat nou cu prund și nisip 
galben. Apoi, pentru ca altă 
dată să nu mai risipească 
ploile muntele de lut scos din 
Valea Prahovei, ciobanii gră
mădiră peste el codri de lemn 
tăiat și deteră foc lemnelor de 
se prefăcu lutul în stîncă. Și 
iată de ce acestui munte îi 
ziseră de atunci „Piatra Arsă .

cind trăiau încă uriașii, mun
tele acea căciulă ca toți 
munții. Un uriaș, însă, trăind 
în dușmănie cu vecinii săi, a 
aruncat odată mîniat o cor- 
mană de plug după unul din 
vecini. Acesta ferindu-se, fie
rul s-a lovit de munte și t-a 
letezat vîrful.

2. Un alt basm, despre Alb 
Împărat care domnea -irin 
Țara Hațegului, povestește 
cum se aciuise aici și un zmeu 
ce înghițea codanele. De 
teamă să nu-și piardă fata, 
împăratul a înmulțit străjile, 
în jurul castelului și pentru ca

acestea să vadă pînă departe, 
însuși împăratul a retezat cu 
paloșul său vîrful muntelui, 
rămînîndu-i de atunci numele 
de Retezat.

3. O altă legendă glăsu
iește despre trei zîne cu părul 
de aur, fete de uriaș, care 
și-au clădit singure cetățile. 
Invidioasă, una din ele, voind 
să distrugă cetatea zînei de la 
poalele muntelui Retezat, a 
aruncat mistria cu care abia 
terminase de zidit. Unealta 
a fost însă, aruncată prea de
parte ciuntind astfel vîrful 
muntelui din spatele cetății.

prin veacul XVII și o datorăm lui Paul de Alep, însoțitorul pa
triarhului Macarie de Antohia ospețit aci prin 1658.

A poposit aici haiducul lancu Jianu. care surghiunit de Vodă 
Caragea, a zgîlțîit de bărbi pe călugării cu pistoalele domnești sub 

sutane, scăpînd în codru împreună cu mulțime de mireni clăcași 
din preajmă. A trecut și Tudor Vladimirescu, care într-o dimi
neață sticloasă de iarnă s-a abătut pe aici, căutînd odihnă și ră
gaz pentru el și viteji.

Pe vremea Iui Cuza, moșiile mînăstirii Strehaia au fost ex
propriate calo de o poștă în lung și în lat; clăcașii din 15 sate 
împrejmuitoare atunci s-au liberat, iar bogatul cin monahicesc 
s-a răspîndit unde a văzut cu ochii. Strehaia a rămas biserică de 
mir pînă aproape în zilele noastre, cînd au început cercetările 
arheologice și opera de recondiționare a vestigiilor.

^.Vizitatorul de astăzi, trece din biserică unde îl privesc 
ochii, gfîșiați de hangere turcești, ai boierilor craiovești, afară, 
Ia cetatea domnească ce are acum drept acoperiș doar cerul. Vi
zitatorul își rotește privirea către acest cer, către dealurile înver
zite și ascultă liniștea. E o liniște atotstăpînitoare pe meleagurile 
mehedințene; doar zidurile înnegrite ale Strehaiei, stau mărtu
rie neclintita a vremurilor de tumult și vitejie strămoșească...

VIORICA TĂNĂSESCU

—|

Virfuri peste 8000 m

Numai 14 vîrfuri montane 
depășesc înălțimea de 8000m. 
Toate sînt în Asia dintre care 
opt în Himalaia. Cel mai înalt 
„Mama zeilor pămîntului** 
(Ciomolunga) cunoscut mai 
mult sub numele de Everest 
— 8882m — se înalță la gra
nița dintre Tibet și Nepal.

Cine a retezat.. 
Retezatul ?

Sigur, o explicație științifică 
trebuie să existe. Poporul,

APOSTOLORUM...

GRI GORE
ALEXANDRESCU
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ARCAȘ

AM ANUNȚE
ORGANIZATORICE

In sală domnea liniștea ca
racteristică vechilor catedrale 
ca organistul plecat în con
cediu medical. Ne uitam unii 
la alții pe furiș. In jurul nos
tru zburau muște anemice, 
abia ieșite din iarnă. Trecuse 
un sfert de ora de cînd secre
tarul nostru, Sandu, adică 
tovarășul Petrescu vreau să 
spun, declarase ca așteaptă 
cu interes propunerile noas
tre. Uitîndu-mă în jur aveam 
impresia că păstrăm cu toții 
un lung moment de recule
gere la mormântul unei 
idei... N-am mai putut răbda, 
am sărit fn picioare șl am 
spus :

— Eu propun să organizăm 
o excursie I

Un imens suspin de ușurare 
făcu să fluture perdelele de

la ferestre. Nodul gordian fu
sese tăiat cu o singură și ma
gistrală lovitură de spadă...

— Da, dar unde ? se inte
resă cineva dintr-un colț.

Și începură atunci să curgă 
propunerile ! Pe deasupra ca
petelor noastre înfierbântate 
se încrucișau în zbor razant 
nume de pitorești cabane cui
bărite la poalele unor stînci, 
de piscuri montane învăluite 
în cețuri romantice, denumiri 
de trasee turistice și de sta
țiuni balneare cu ape ferugi- 
noase. Ba cineva opină că 
un interes oarecare ar putea 
prezenta șl ruta Constanța- 
Suez-Noua Zeelandă...

Pînă Ia urmă cazarăm de 
acord că excursia se va face, 
Iar obiectivul el, ca șl alte cî-

teva amănunte organizatori
ce, se vor stabili ulterior, pe 
baza propunerilor ce urmau 
să fie înaintate în scris și de 
urgența comisiei de turism. 
Și întrucît se făcuse tîrziu, 
plecarăm acasă, cuprinși de 
o liniște mare și de o stare 
de spirit deosebit de optimis
tă. La aceasta, o contribnție 
însemnată o avea și faptul că 
hotărârea noastră fusese 
„prinsă" în procesul-verbal...

Și propunerile veniră. Con
form acestora, urma să călă
torim, Ia alegere, cu trenul, 
vaporul, dccovilul, autoturis
mele unor prieteni înțelegă
tori, sau cu cămile dotate cu 
una sau două cocoașe. In 

'privința mîncării, părerile 
erau tmpărțite. Ar fi urmat

să ne luăm hrană rece, să 
mîncăm vînat la cabană, să 
ne aprovizionăm grijulii cu 
hrană caldă sau să nu mîn- 
căni deloc. Cineva a declarat 
sub semnătură indescifrabilă 
că o lozincă cu textul „ÎN 
PĂDURE SAU LA MARE 
RESPIR A-VOM AER TARE“ 
va trebui să preceadă, purta
tă de doi tineri viguroși, ex
pediția noastră, pentru ca 
toți trecătorii intîlniti pe 
drum să moară de invidie 
aflînd ce ne-am pus noi în 
gînd să facem.

Au mai fost șl alte propu
neri interesante, și vor mai 
veni și altele. Deocamdată 
stăm și le analizăm pe cele 
existente. E cald, aerul din 
sala în care discutăm, ana
lizăm și comparăm cu ar
doare, principialitate și 
simț de răspundere propune
rile primite, pare că provine 
dintr-o baie de aburi uitată 
în funcțiune de circa trei săp
tămâni.

Dar pînă în noiembrie, 
cînd după unele calcule esti
mative toate problemele or
ganizatorice vor fi clarificate 
și obiectivul excursiei stabi
lit, se mal răcește ea vre
mea...

FLORIN IONESCU
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„Marele și adevăra
tul nostru fabulist" — 
cum va fi caracterizat 
mai tîrziu poetul Gri- 
gore Alexandrescu, 
pornește în vara anu
lui 1842, împreună cu 
bunul său prieten Ion 
Ghica, într-o lungă 
excursie prin Oltenia, 
avînd ca principal 
scop vizitarea mînă- 
stirilor și locurilor cu 
răsunet istoric din 
această parte a țării. 
Itinerariul acestei ex
cursii îl găsim notat 
lapidar pe una din pa 
ginile lui Ion Ghi
ca : „Intr-acea că
lătorie am mers din 
mănăstire în mănăs
tire și din schit în 
schit, de Ia Cozia 
pînă la Tismana; 
ne-am coborât Ia 
Tumu — Severin și 
apoi ne-am întors, ur
mînd obârșia munților 
din stână în stână, că
lătorind cînd pe jos, 
cînd călare, din gura 
Bahnei în Dunăre 
pînă în Valea Oltu
lui. la Tumu-Roșu"...

Excursia a durat o 
lună și jumătate, timp

în care Crigore 
Alexandrescu a fost 
„privitor al naturii 
sălbatice și admirator 
al eroilor care au zi
dit acele sfinte lăca
șuri".

Locurile vizitate îl 
impresionează pe poet 
în mod deosebit, ins- 
pirîndu-i trei din cele 
mai bune poezii li- 
rico-patriotice ale sa
le : Mormintele — la 
Drăgășani, Umbra lui 
Mircea — la Cozia, 
Răsăritul Junei — la 
Tismana. Pe lângă 
aceste poezii Grigore 
Alexandrescu își tran
scrie impresiile avute 
în timpul excursiei în 
cartea sa de proză 
Memorial de călătorie 
din care publică frag
mente în revista Pro
pășirea (1844) și în 
ziarul Vestitorul ro
mânesc (1845) Me
moria lui fiind pu
blicat integral în a- 
nul 1863.

Grigore Alexan
drescu este atras de 
arhitectonica și zu
grăveala mînăstirilor, 
notează amănunte în

privința ctitoriilor, 
ceea ce îi prilejuiește 
amintirea unor epi
soade important® din 
istoria țării și evo
carea figurilor de 
mari voievozi și pa
triot al neamului 
nostru: Mircea cel 
Bătrîn, Mihai Vitea
zul, Matei Basarab, 
Constantin Brîncovea- 
nu. Excursia i-a ofe
rit scriitorului și ve
derea unor priveliști 
de rară frumusețe, 
în fața cărora sufle
tul i i-a înfiorat, 
mărturie stînd acele 
pagini din Memorial 
care descriu peștera 
Polovraci, înserarea 
la Drăgășani, sau lă
sarea nopții Ia Tis
mana.

Memorialul de că
lătorie ne descoperă 
încă o dată în per
soana lui Grigore 
Alexandrescu un mare 
iubitor al trecutului 
nostru istoric, un 
mare admirator al 
frumuseților nease
muite cu care e pre
sărată natura patriei 
noastre.

DlMITRIE 
BOEINIIAEANU

După arestarea care 
a urmat înfrîngerii 
revoluției de la 1848, 
după „călătoria pe 
ghimie" sub escortă 
turcească în susul 
Dunării pînă la Or
șova, Dimitrie Bolin- 
tineanu împreună cu 
alți animatori ai re
voluției ajunge în 
Franța. Numele său 
figura pe lista celor 
34 de proscriși că
rora printr-un firman 
al Porții către dom
nitorul Știrbei li se 
interzicea întoarcerea 
în țară. începea lun
gul exil care avea să 
dureze aproape un 
deceniu, timp în care 
Dimitrie Bolintinea- 
nu, „acest excursio
nist și pelerin de 
nevoie" întreprinde 
vestitele sale călă
torii. La sfîrșitul 
anului 1851 părăsește 
Parisul, călătorind de 
la Viena cu vaporul

pe Dunăre pînă la 
Rusciuc. Dar autori
tățile valahe nu-i în
găduie intrarea în 
țară și Bolintineanu 
pornește spre Con- 
stantinopol, traver
sând Bulgaria în plină 
iarnă, pînă la Vama, 
unde se îmbarcă ia
răși pe vapor. în 1854 
se află pe insula Sa
mos, de unde ajutat 
de Ion Ghica între
prinde noi călătorii, 
pe țărmul Asiei Mici, 
vizitînd, printre altele, 
și locul vechii cetăți 
Troia. Sfîrșitul anului 
1857 îl găsește pe 
poet călătorind prin 
Moldova, vizitînd ve
chile mînăstiri și lo
curile cu vestigii is
torice, iar la începu
tul anului 1858, după 
aproape zece ani de 
exil, poetul se în
toarce, în sfîrșit, la 
București.

Impresiile de că
lătorie adunate de

Dimitrie Bolintineanu 
de-a lungul acestui 
deceniu fac substanța 
celor cinci cărți ale 
sale de călătorii: Ca
latorii la Ierusalim 
în sărbătorile Paște- 
lui și în Egipt, Călă
torii pe Dunăre și în 
Bulgaria, Călătorii la 
românii din Macedo
nia și la muntele 
Athos, Călătorii în 
Moldova și Călătorii 
în Asia Mică.

Aceste însemnări de 
călătorie ale Iui Di
mitrie Bolintineanu, 
și îndeosebi cele care 
se referă la locuri de
părtate, se înscriu în 
tradiția preromantică 
și romantică. Poetul 
român a urmat în li
nii mari același iti- 
nerariu pe care cu 
ani înainte îl urma
seră Volney, Chate
aubriand, Lamartine, 
Gerard de Nerval.

Proza de călătorie 
a lui Bolintineanu 
conține frumoase pa
gini descriptive, zu
grăvind peisaje din 
Egipt, Liban, Asia 
Mică, peisaje marine, 
pagini întretăiate de 
lungi efuziuni lirice, 
în care poetul își 
amintește mereu „cu 
dor și întristare" de 
țara sa, unde îi era 
interzisă întoarcerea.

VASILE VĂDUVA

Pagină organizată de ION ANDREITĂ
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• Să vedem ce 
urmează!

DOREL FLĂMlND, IU- 
LIU IONAȘCU, activiști — 
Bistrița: Recent, din iniția
tiva Comitetului județean 
Bistrita-Năsăud al U.T.C., 
s-a tinut o utilă consfătuire 
cu tinerii din comerț si 
cooperația meșteșugărească. 
Participanti — 200 de tineri. 
Tema — în ce măsură se 
face simțită preocuparea lor 
pentru deservirea exem
plară, civilizată a populației. 
N-a lipsit citarea exemplelor 
bune dar nici a flagrantelor 
cazuri de inconsecvență din 
partea unor tineri fată de 
normele comerțului civilizat. 
Folosirea unor variate mij
loace care să ducă la creș
terea calificării tinerilor ce 
muncesc în rețeaua comer
cială a constituit miezul ho- 
tărîrilor adoptate de plenul 
consfătuirii. Se speră că 
binemeritata seară distrac
tivă, care a urmat după 
aceea, n-a făcut să se piardă 
în dulcea veselie spiritul 
combativ manifestat în con
sfătuire.

• Și totuși, gazde
le au pierdut

VLAD MIHAIL. Tirgo- 
viște: Recent, aici s-a des
fășurat etapa județeană a 
campionatelor republicane 
de volei-iuniori. Oaspeții au 
plecat însă cu un gust a- 
mar. Și nu era numai amă
răciunea învinsului. Echi
pele de băieți ale liceului 
nr. 3 din Tîrgoviște si-au 
disputat întîietatea cu cei de 
la liceul din Titu. In setul 5, 
cînd echipa din Titu condu

cea ou 13-—9, arbitrul prin
cipal a luat o hotărîre va
labilă în favoarea acesteia. 
Apoi, datorită intervențiilor 
arbitrului secund (influențat 
la rîndul lui de conducăto
rul echipei din Tîrgoviște) a 
anulat-o. Ce-a urmat nu vă 
mai spun : un potop de pie
tre aruncate pe teren... Cel 
mai zeloși mînuitori ai hale
bardelor s-au dovedit a fi 
elevii liceelor tîrgoviștene. 
Astfel, deși echipa liceului 
nr. 3 a învins pînă la urmă, 
cine a avut ochi de văzut, 
știe de partea cui -© bunul 
simt.

• Drum bun cule
gătorilor de

frumot
GHEORGHE MAZILU, ac- 

tivist — Slatina. O ștafetă a 
culegătorilor de folclor e to
tuși o idee interesantă, mai 
ales cînd vine în întîmpi- 
narea doleanței tinerilor. 
Acțiunea se găseste în plină 
desfășurare. Culegătorii de 
folclor din comunele Stoică- 
nești, Scornicești. Vadastri- 
ța, Osica de Sus — de unde 
au plecat ștafetele — au reu
șit să înregistreze cele mai 
semnificative obiceiuri si 
datini, strigături, cîntece, 
basme si proverbe. Cele mai 
valoroase obiecte privind 
portul popular, lucruri de 
artizanat, descoperite cu a- 
cest prilej, vor ocaziona or
ganizarea unei mari expozi
ții de artizanat.

în preajma zilei de 23 Au- j 
gust va avea loc festivalul 
de folclor. Va fi o sărbătoare 
în adevăratul sens al cuvîn- 
tului. la care vă invităm.

• Un tilhar de 
drumul mare

VICTOR TOMA, procuror- 
sef — Călărași: tinăra B. G. 
în vîntă de 20 de ani, ve
nea pe înserat de la Gara 
Bogdana spre comuna Vîl- 
cele, la domiciliul părinților 
săi. în marginea unei păduri 
a fost însă ajunsă din urmă 
de către Călin Ion — 33 de 
ani, căsătorit (are și un co
pil). Și-a pus o batistă pe 
față spre a nu fi recunoscut 
și s-a năpustit asupra fetei. 
Tînăra s-a apărat cu dispe
rare. Dar îndîrjirea si forța 
fiarei au învins. După ce o 
batjocorește, tîlharul umple 
cu pămînt gura și urechile 
nefericitei si pleacă rînjind. 

Am descris faptele sec, 
așa cum s-au întîmplat și-mi 
vine în minte un proverb : 
șarpele iese la drum pentru 
a-i fi strivită căpățîna. Bes
tia cu chip de om a fost a- 
restată și va fi în curînd ju
decată în spiritul acestei în
țelepte zicale.

• Opere de artă 
care-fi produc 

coșmaruri
LEON IANCOVICI — stu- 

dent București: Comple
xul studențesc din Groză
vești. Lîngă intrarea în can
tină a fost așezată o statuie 
înfătișînd, după nepriceputa 
noastră părere, grotescul. 
Căci numai astfel poate fi 
calificat acel amalgam de 
piatră și lipsă a unei fante
zii, de bun gust. Mlădierile 
trupului au fost înlocuite cu 
niște contururi imposibil de 
definit. Așa că, nemaiavînd 
poftă de mîncare, dorești să 
mergi, la cămin. Dar pe 
drum dai nas în nas cu tot 
felul de mostre-monștri de 
tipul celui descris mai sus. 
Astfel de opere de artă îți 
pot cu ușurință crea coșma
ruri.

N.R. : O părere. O publi
căm. Există și altele ?

Rubrică realizată de
I. BODEA

Era o vreme, nu prea îndepăr
tată, cînd uteciștii de la Uzina 
„Independența" din Sibiu trăiau 
o viață de organizație intensă, 
variată, bogată în semnificații. 
Cupele cîștigate în atîtea compe
tiții sportive, diplomele și men
țiunile obținute în confruntări 
de prestigiu în diverse domenii 
— cultural-artistice, tehnico-pro- 
fesionale etc — vorbesc de la 
sine, despre calitățile acestei or
ganizații considerată cîndva, pe 
bună dreptate, una din cele mai 
bune din oraș. Cîndva, spunem, 
pentru că de cîțiva ani, din zi în 
zi mai mult, praful plictiselii și 
indiferenței învăluie în valuri 
groase majoritatea acțiunilor 
prinse în planul de activități, a- 
cestea devenind prin modul ne
interesant în care sînt concepute, 
prin sărăcia de idei simple, inten
ții nefinalizate, drept urmare, a- 
ceiași oameni care cîndva făcuse
ră împreună cîteva lucruri fru
moase au ajuns ca în aceeași fa
milie să-și fie străini. Fapt pentru 
care corul uzinei — acel impre
sionant cor cuprinzînd 250 per
soane — într-o bună zi, „ni
meni nu știe cum. cînd și 
de ce", s-a destrămat. La 
fel și echipa de dansuri, la 
fel și atîtea alte formații, 
cercuri și echipe cui tu ral-distrac
tive și sportive. In momentul ac
tual, doar 51, — aproximativ fi
rește — de oameni mai sînt in
tegrați în astfel de colective.

Formalismul în îndeplinirea 
sarcinilor, rutina și diletantismul 
de care au dat dovadă cei che
mați să impulsioneze viața orga
nizației — comitetul U.T.C. — 
au făcut posibil să se ajungă Ia o 
atare situație. Bineînțeles, nu tre
buie uitat nici „sprijinul" comi
tetului municipal care, curios lu
cru, nu a observat nimic din 
ceea ce se petrece și în consecin
ță nu a intervenit în vreun fel, 
deși prin atribuțiile sale avea da
toria să o facă. Era de aș
teptat ca prin constituirea co
mitetului U.T.C. coordonatei 
ț>e uzină, a comisiilor pe pro
bleme, prin participarea re
prezentanților masei de tineret la 
stabilirea celor ce se vor între
prinde să fie asigurat climatul 
propice oricărei manifestări care 
să răspundă și să solicite intere
sul celor cărora le era adresată să 
contribuie la educația comunis
tă a acestora. Așa ar fi fost și este 
normal să fie. Așa trebuie să se 
întîmple. Și în principiu, inter
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Manifestări
dedicate Anului

revoluționar 1848
Comuna Nicolae Băicescu 

din județul Vilcea a fost le
cui de Intllnire a peste 1 500 
de elevi din județele Vîkea 
Si Argeș care au sărbătorit 
împreună 120 de ani de la 
revoluția de la 1848. Evocîr.d 
personalitatea Iui Bălcescu. 
conf. univ. Augustin Z. N. 
Pop de la Institutul pedago
gic din Pitești a tubliniat 
contribuția familiei Bălces
cu și a țăranilor din această 
parte a țării la înfăptuirea 
revoluției. Corul liceului 
teoretic din Drăgâsani a pre
zentat în grădina conacului 
ce a aparținut familiei Băl
cescu, viitorul muzeu, o sui
tă de cîntece patriotice si 
revoluționare. Pe o estradă 
amenajată în centrul comu
nei Bălcești, pe scena cămi
nului cultural și pe terenu
rile de sport g-a desfășurat 
în continuare o mare ser
bare cîmpenească a elevilor. 
Acțiunea a fost organizată 
de comitetele județene ale

(Urmare din pag. I)
observat că Llchi Viorel pri
mea după perdea anumiți cetă
țeni. Am bănuit că nu sînt 
lucruri cinstite (...) și am a- 
nunțat pe responsabil, Soldatu 
Stoica, care l-a prins cu un 
cetățean care avea o sacoșă cu 
cauciucuri și camere fără bon. 
Tovarășul responsabil a anun
țat pe tovarășul director Posea 
și miliția (...) Era așteptat de 
foarte mulți cetățeni seara la 
ieșirea din serviciu cu care 
mergea la restaurante și ba
ruri".

Soldatu Stoica (fost respon
sabil al magazinului unde 
era gestionar Lichi Viorel) : 
„Eu am închis magazinul, am 
trimis după un milițian care 
era afară și am telefonat i- 
mediat tov. director Posea că
ruia i-am arătat situația și 
mi-a spus ca să trimit a doua 
zi referat cu datele cetățea
nului, lucru pe care l-am șl 
făcut (...) Subsemnatul am a- 
dus la cunoștința conducerii 
și șefei serviciului personal 
precum și în ședințele de 
grupă sindicală acest fapt. Am 
rămas foarte mirat că în a- 
dresa care a plecat la miliție 
în loc să arate cazul lui Lichi 
Viorel și să fie cercetat s-a 
spus că am prins un individ 
furînd din magazin".

Lichi Viorel „Umflam pre
țurile și cantitățile la arti
cole de biciclete pe care le a- 
veam în gestiune și ceea ce 
le spuneam eu revizorilor con
tabili aceștia lua drept bune 
(...) Dacă mi se făcea de la în
ceput o revizie a gestiunii așa 
cum trebuie și revizorii îmi 
numărau piesele de bicicletă 
pe care le aveam în gestiune 
și nu luau de bun ceea ce le 
dictam eu, desigur că puteam 
fi prins de la inoeput, ne-

locutorii noștri sînt de acord. Dar 
în practică ? în practică lucru
rile stau cu totul altfel.

— încă n-am avut timpul 
să-mi cunosc membrii comisiei, 
să mă întîlnesc cu ei așa că... 
prea multe n-am făcut. Cuvinte
le, aparținînd tovarășului Ahlon 
Giigor, — șeful comisiei cultu
ral-dis tractive din comitetul coor
donator — ne-au pus de la în
ceput în fața unei cauze esenția
le care face ca activitatea să tre
neze în unele cazuri și să bată 
pasul pe loc în altele — lipsa de 
contact care există între membrii 
comisiilor pe de o parte, între a- 
ceștia și șeful comisiei, și, în sfîr- 
șit, între acesta din urmă și se
cretarul organizației U.T.C. pe 
uzină. Ne întrebăm : ce rezultate 
valoroase se speră atunci cînd

suitarea dorințelor și preferințe
lor, a modului de organizare, lu
crurile nu trebuie să mire pe ni
meni. De ce ?

— Am organizat un concurs pe 
i tema „Cel mai bun tehnician 

proiectant". Pe 10 mai ne-am tre
zit că nu avem cu cine să-1 ti
nerii. Cu mare greutate am reușit 
„să convingem" să participe 10 
oameni.

Tov. Ion Kurti, secretarul co
mitetului U.T.C. al organizației 
serviciilor tehnico-administrativ 
adaugă :

— Acest concurs l-am găsit 
deja în plan. Era programat să 
se desfășoare în trimestrul IV al 
anului trecut. L-am preluat. Ce 
poți face dacă nu vor să vină ?

Așadar, o idee care a eșuat în 
urmă cu un an, a fost repusă pe
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noua structură organizatorică con
stituită în loc să treacă neîntârziat 
la fapte, își păstrează același ca
racter formal, static, lipsit de via
ță ?

Se observă, în continuare, păs
trarea principiului conform căruia 
secretarul trebuie să facă totul. 
Se poate răspunde astfel mai 
bine sarcinilor importante ce re
vin organizației de tineret, încre
derea acordată astfel poate fi 
răsplătită, mandatul obținut ast
fel poate fi onorat ? Hotărft nu. 
Dovadă concludentă, numărul 
redus de participanti la acțiunile 
întreprinse în această perioadă. 
„Crosul tineretului" — 25 de ti
neri. „Olimpiada proiectantului" 
— 10 alți cîțiva, de obi
cei mereu aceiași și aceasta în 
condițiile în care în uzină mun
cesc nici mai mult nici mai pu
țin decît 1200 uteciști. Dar, 
avînd în vedere modul de con
ducere „de sus" a lor fâră con-

U.T.C. Vilcea și Argeș îm
preună cu consiliile organi
zațiilor pionierilor din cele 
două județe.

GHEORGHE BRATU
♦

O manifestare similară a 
avut loc și in comuna Cos- 
tache Negri din județul Ga
lați- Ia prima parte a zilei, 
ce: peste de tineri ve-
mti aici dm municxpdțe Ge
lati și Tecuci. <fcn sateie ve
cine. sau mai îndepărtate au 
vizitat muzeul memorial re- 
amenajat, „Costariie Negri*, 
fostul loc de întilnire al 
fruntașilor revoluționarilor 
de Ia 1848. In acest context 
filiala Societății de 
istorice și filologice 
a organizat o sesiune 
Gcă festivă.

După-amiază cele 
5 000 de persoane au 
parte la o interesantă 
bare cîmpenească în 
din cele mai frumoase 
guri din preajma 
Ansamblul tineretului, tara
ful și soliștii orchestrei sim
fonice din Galați, alte nu
meroase formații artistice 
din județ au prezentat reu
șite programe cultural-artis
tice.

In cadrul programului fes
tiv o formație corală și tea
trală a prezentat spectatori
lor coruri și recitări intre 
care „Sfială zi de libertate**. 
„15 mai 1848“ de Vasile 
Alecsaudri. ..Deșteaptă-te 
române" și altele.

Științe 
Galați 

Stiinți-

peste 
hiat 
ter- 

unul 
crin- 

comunet

V. MOINEAGU

maidîndu-mi-se posibilitatea 
să sustrag piese în valoare de 
145 000 lei (...) Deci toți revi
zorii contabili care mi-au fă
cut inventarele, verifieîndu-mi 
gestiunea au fost gură cască 
și foarte superficiali în verifi
carea gestiunii".

Din concluziile de 
învinuire:

Cauze care au facilitat fur
tul : 1). Nerespectarea instruc
țiunilor M.C.I. nr. 14 444/1963 
și nr. 75/1967 privind alcătuirea

Cînd mina
subcomisiilor de inventariere 
în sensul că s-a limitat la u- 
nul singur (revizor) fără a se 
completa subcomisia cu un sa
lariat de specialitate așa cum 
prevăd instrucțiunile ; 2). Ter
menul scurt acordat pentru 
operațiunea de inventariere, 
de 3—5 zile, mai ales în condi
ția cînd era o singură per
soană. Cînd inventarul l-a fă
cut comisia formată din 
3 membri, operațiunea a durat 
11 zile și s-a descoperit ade
văratul minus".

Aparent-încurcate, întâmplă
rile sînt foarte clare, absolut 
destul de clare de la bun în
ceput pentru a mai da loc la 
comentarii, emite supoziții etc. 
Inculpații recunosc, martorii 
recunosc, conducerea O.C.L. 
Tehnometal recunoaște. Am 
redat in extenso din mărtu
riile și piesele aflate la dosar 
tocmai pentru că lucrurile sînt 
prea clare, neașteptat de clare

tapet (trebuie doar să avem pe 
hîrtie activități). Și din nou este 
amenințată de aceeași soartă. Fi
rească, dacă luăm în considerau» 
că acțiunea a fost făcută nu pe 
baza consultării opiniei tinerilor, 
d în mod arbitrar, nefundamen
tat Se pare că aici este la modă 
acest sistem de lucru. Aducem în 
sprijinul afirmației noastre încă 
o „mostră" a aceluiași procedeu.

Pentru pregătirea politico-ideu- 
logică a tinerilor, ne informează 
tov. inginer Grigore Cazacu, se
cretarul organizației de la sec
ția mecanic șef și sculerie, am 
stabilit vizionarea unui film. Dis
cuțiile ce vor urma vor sprijini, 
credem, deplin acest scop.

— Ce fel de film ați ales ?
— Ceva educativ, bineînțeles
— Care anume ?
— încă nu știu, o să găsim noi. 

Pînă atunci vom mai vedea.
— Bine, dar cînd l-ați pus în 

plan nu v-ați gîndit și la asta ?

Serbare
cimpeneasca

La Călimănești, in minu
nata stațiune de odihnă de 
pe malul Oltului, s-au întil- 
nit duminică, aproape 3 000 
de tineri din județele VUcea 
și Sibiu. în curtea minăsri- 
rîi Caria, unde se odihnesc 
osemintele vestitului dom
nitor Mircea cel Bătrîn, ti
nerii au vizionat piesa „Io, 
Mircea Voievod* de Dan 
Tărchilă, jucată de actori de 
la Teatrul .Alexandru Da- 
villa" din Pitești. înaintea 
începerii spectacolului, pro
fesorul Stelian Drago® a e- 
vocat figura măreață a dom
nitorului român. La momen
tul evocator pe lingă tineri 
au participat sute și sute de 
oameni veniți la odihnă și 
tratament, turiști români si 
străini care erau în trecere. 
In încheiere. în parcul Os
trov a început concursul de 
muzică ușoară (faza jude
țeană) care a angrenat for
mațiile de muzică ușoară de 
la întreprinderile „11 Iunie", 
I.C.H. Lotru, formația de 
muzică ușoară „Lotus", pre
cum și alte formații din Dră- 
gășani. Govora și Sibiu. In 
același timp, pe stadion 
s-au desfășurat întreceri de 
volei și fotbal între sibieni 
și vîlceni. Seara s-a dansat.

DUMITRU GEMENEL
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pentru ca pe undeva să nu 
existe și neclarități. Nu în 
etapa judecării procesului ci 
în cea anterioară adică exact 
acolo unde nu ar fi trebuit să 
existe nici cea mai mică fi
sură.

Să recapitulăm : Un absol
vent de școală profesională 
este angajat într-o unitate de 
stat — O.C.L. Tehnometal 180. 
Din toamna anului 1964 — 
septembrie — pînă în 10 a- 
prilie 1965 ține locul unui ges
tionar la raionul vello. Gesti
unea în valoare de cîteva mi
lioane lei. La acea dată Lichi

— Nu.
Concluzia este clară. Astfel 

de activități, defectuos organi
zate, și concepute (putem a- 
dăuga și altele de acest fel : un 
bal la care erau doar băieți, o 
seară de poezie cu sala aproapa 
goală) nu pot în nici un fel să 
asigure tinerilor dornici de ac
țiuni interesante, instructive o ac
tivitate care să răspundă înclina
țiilor lor firești, să contribuie la 
educația lor. Scuza „sîntem la 
început de drum", nu are altă 
menire decît să acopere neajun
surile, să constituie un scut în ca
lea oricărei eventuale critici. Este 
timpul ca astfel de scuze să fie 
scoase din circuitul frazelor tip, 
exprimate în orice situație, ca în 
locul lor, comitetul coordonator, 
analizîndu-și cu spirit de răspun
dere greșelile să treacă neîntâr
ziat la stabilirea precisă a modu
lui de acțiune pentru remedierea 
unei atare stări de lucruri. Tinerii 
uzinei „Independența" au valen
țe multiple pentru a duce o via
ță de organizație rodnică. Rezul
tatele obținute cu ani în urmă 
o atestă convingător. Trebuie 
numai depășite în cel mai scurt 
timp inerția, șablonismul mani
festat în anumite acțiuni din care 
cîteva le-am prezentat.

GH. GHIDRIGAN
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cărei brigăzi îi trebuia asigurat 
loc de cazare și masa, și poate 
pare de domeniul incredibilului, 
dar abia atunci ne construiam 
adăposturi, iar cazanele pentru 
pregătirea hranei nu sosiseră 
încă. Ziua trebuia să ne găseas
că, însă, la lucru. Unii tineri ve
neau aici după ce aflaseră, în 
prealabil, de la județene!© orga
nizației de tineret, condițiile 
grele de muncă. Alții veneau is
pitiți de gînduri călduțe, crescu
te la flăcăruia temperaturii nor
male, iar alții pur și simplu vi- 
sînd. Pentru fiecare trebuia gă
sită o vorbă anume, cuvînlul care 
să-i penetreze spiritul, să-i ani
me conștiința. Cu cei mai mulți, 
cu covârșitoarea majoritate, am 
reușit. Am avut, însă, și situații 
deosebite. îmi amintesc, era a- 
prilie, și ne sosise brigada de la 
Oradea. O iută de tineri. După 
ce-au văzut cam cum îi treaba —

o zi, două — i-am întîlnit într-o 
dimineață pe picior de plecare. 

Nu știu ce li se spusese acasa, 
la plecare. Cert e că aici nu-i 
așteptau rozele, mai mult: nu 
toți brigadierii primiseră încă
echipament, unii n-aveau nici
încălțăminte, iar hrana se pro
cura greu. Și aceasta, în condi
țiile Unei clime aspre, cu ploaie 

' și frig; cu furtuni. Am încercat 
să discut cu ei. Zadarnic. Erau 
toți cu geamantanele în mînă 
(mulți dintre ei desculți) gata 
s-o rupă spre gară. Trebuia fă
cut totul pentru a nu-i vedea 
ceilalți tineri — permanentizați 
de acum — fugind. S-ar fi cre
at o breșa serioasă (și gravă) în 
starea de spirit a celorlalți. Cum 
nu era chip să-i opresc, m-am 
postat atunci în fața coloanei, 
parcurgând aproape în fugă cei 
cîțiva kilometri pînă la gară. Bri
găzile pe lîngă care treceam (și 
care erau la posturile de muncă) 
n-au înțeles adevăratul tâlc al

Prin munca lor. țăranii cooperatori din Giurgiu și mecanizatorii permanentizați aici au făcut ca 
efectele secetei să fie minime. O dovadă, însăși cultura de vorumb pe care inginerul agronom 
N ist or Sîrbu, tehniciană Vasilica Velcea și cîțiva brigadieri constată stadiul de dezvoltare

Foto : O. PLEC AN

OBSTACOLE ÎN CALEA LEGUMELOR
(Urmare din pag.

efectele nedorite ale secetei nu 
sînt înregistrate nici măcar pe 
o palmă de pămînt și la alte co
operative agricole — Popești- 
Leordeni, Domnești, Malu, Do- 
brotești. Vedea I, Dor Mărunt, 
să amintim doar cîteva. pre
zenta la timp a apei a însem
nat viață pentru plante, a per
mis crearea microclimatului ne
cesar dezvoltării unui rod bogat.

Vorbind despre legumicultură, 
apă și secetă, la Direcția agri
colă a județului Ilfov, cineva a- 
firma că : acum, mai mult ca 
oricând, câmpul este oglinda 
muncii fiecăruia, vigoarea cul
turii fiind singura în măsură 
să-1 evidențieze pe gospodar. Și, 
din păcate, în județul Ilfov cîm
pul ne înfățișează și altfel de 
gospodari. La Căldăraru, spre 
exemplu, deși apa trece la doi 
pași de grădina de legume, iar 
în utilajul pentru irigat s-au 
investit aproape un milion de 
lei, cele aproape 70 de hectare 
rezervate legumiculturii seamă
nă cu o pîrloagă. Pentru că, zile

în șir, un singur aspersor a lu
crat — și acesta cu pauze de 
ore în șir — culturile s-au com
promis. Aici, lipsa apei nu în
seamnă numai înjumătățirea 
producției, ci excluderea ei com
pletă. La fel, la cooperativa a- 
gricolă din Vîrteju, din cele 150 
de hectare cultivate cu roșii, 
cartofi, varză, ardei, doar pe 
mici porțiuni cultura se dezvol
tă normal. Doar cîteva ore din 
zi sînt folosite agregatele pentru 
irigat, și la cooperativele agri
cole din Drăgoiești, Sîntești, 
Horești. In rest, apa se scurge... 
pe gîrlă, iar seceta își face efec
tul. Adunate, suprafețele culti
vate cu legume ce încă n-au 
fost irigate însumează aproape 
3 000 de hectare, adică un hectar 
din cinci. (Pe circa 1100 hec
tare cultura fiind complet com
promisă). Alte două mii și ceva 
de hectare încă n-au fost plan
tate cu răsaduri, deși existau 
toate condițiile. Ca urmare, a- 
proape o cincime din produc
ția de legume așteptată pe piețe, 
se află astfel sub semnul între
bării.

Se poate explica această si
tuație prin cauze obiective ? Sub 
nici o formă ! In județul Ilfov 
au fost concentrate importante 
forțe mecanice și umane, iar a- 
menajările pentru irigații efec
tuate asigură posibilități optime 
prezenței apei pe toate supra
fețele cultivate cu legume. Nu
mai că aceste condiții n-au fost 
peste tot folosite. Legumicultor 
rii sînt cunoscuți ca oameni 
harnici și pricepuți. Iată de ce 
o dată în plus se impune ca 
prin măsurile adoptate de Di
recția agricolă, Uniunba jude
țeană a cooperativelor agricole, 
de fiecare unitate în parte să 
se asigure valorificarea deplină 
nu numai a condițiilor mate
riale create și a acestui bun 
cîștigat : experiența și hărnicia 
oamenilor. Altfel, se vor înre
gistra însemnate pierderi de re
coltă cu implicații nedorite a- 
supra satisfacerii nevoilor de 
consum ale populației, asupra 
veniturilor bănești realizate.

GH. FECIORU

trecerii noastre, bănuind că co
mandantul îi conduce ne orădeni 
spre un alt punct de lucra. La 
gară, jumătate din membrii bri
găzii n-au mai putut să reziste 
opiniei celorlalți brigadieri — 
și au rămas. Ceilalți, însă, au 
fugit pur și simplu — și tutu
ror ne-a rămas o amărăciune în 
suflet. Peste două săptămâni au 
revenit tăcuți. Nici unul din noi, 
vechii brigadieri, n-a scos o vor
bă de reproș. A doua zi, mun
ca ne-a unit definitiv.

Un fapt, o semnificație, o con
știință, dublată, în ceea ce-1 pri
vește pe omul din fața mea, de 
o anume pedagogie a muncii, a 
vieții. Cîte alte fapte, însă, pline 
de semnificații, n-a petrecut a- 
cest om, împreună cu miile de 
brigadieri ?...

Dar a nu se înțelege că șan
tierul a însemnat numai muncă 
— deși aceasta constituia speci
ficul și funcția sa de bază. A- 
ceastă funcție a modelat spiri
te, a creat și dezvoltat conștiin
țe, a descătușat energii. Această 
funcție, însă, a creat și oondi- 
țiile unei vieți normale, firești, 
cu sentimente și întâmplări, cu 
tot ceea ce are ea diurn.

Răsfoiesc — printre numeroa
sele „documente de arhivă" pe 
care Pavel Constantin eseu 1® 
păstrează — cîteva scrisori, ge
nerate de mobiluri diferite, ex
primând sentimente și atitudini 
specifice acelor tineri. Citez: 
„Tovarășe comandant Cu ocazia 
sărbătoririi zilei numelui dv. bri
gadierii, comandamentele de bri
gadă și comandamentul de sec
tor de la Rafailă (punct de lu
cru — n. n.) vă urează la mulți 
ani și spor la muncă, pentru a 
conduce acest șantier spre vic
torii noi în muncă, mai mari, 
pentru a străbate astfel, cu un 
ceas mai devreme, dramul ce 
duce spre socialism. La mulți 
ani, tovarășe comandant. Trăias
că Republica Populară Română ! 
Trăiască Partidul Muncitoresc 
Român, cel care ne conduce în 
lupta și munca noastră, spre noi 
izbânzi ale clasei muncitoare ! 
Comandamentul sectorului Ra-, 
failă, 29 iunie 1948“. g

i „Tovarășe comandant, 
admirat felul dv. de a fi.

Atașamentul meu față de dv. a 
fost și cit eram pe șantier, dar 
nu puteam să vă spun atunci, 
și dacă o fac acum, este pentru 
că simt nevoia de a mă împăr
tăși..." (Scrisoarea — datată 
23 mai 1949 — aparținea briga
dierului Augustin Remeteann și 
este expediată dintr-o unitate mi
litară, unde fostul brigadier își 
satisfăcea stagiul militar).

Iată, dar,două fapte care, creio- 
nînd într-un fel profilul fostului 
comandant sînt elemente pentru 
relațiile ce se statorniciseră între 
cei ce lucrau pe șantier, pen
tru apropierea și căldura recipro
că, izvorâtă din credința nestră
mutată în același ideal, care făcea 
din zecile și zecile de mii de bri
gadieri o unică și mare familie. Și 
înțeleg, astfel, cum omul din fața 
mea a rămas veșnic tînăr, vigoa
rea și prospețimea anilor aceia 
continuîndu-se bogat peste timp.

Ultima întrebare pe care am 
adresat-o fostului comandant al 
șantierului, astăzi regizor la stu- » 
dioul „Al. Sahia" este, de fapt, 
o invitație de revenire pe me
leagurile umanizate ale Bum- 
bești-Livezenilor.

— Nu numai că voi reveni, 
așa cum am făcut și în alte rin- 
duri, dar doresc să însemn pe 
peliculă un film despre oamenii 
și. locurile Bumbeștilor, despre 
brigadieri, pe care să-1 aduc as
tăzi, prinos și datorie de con
știința, aniversării celor 20 de 
ani. Este, de fapt, un dialog în 
timp, o legătură indestructibilă 
— fără de care n-aș putea trăi.

I. ANDREIȚA

cisiv pentru a fi avansat (ob
servați logica !) pentru că la 
6 august 1965 este numit ges
tionar șef. Care au fost, nu 
criteriile — pentru că nu 
poate fi vorba de așa ceva — 
motivele acestei subite nu
miri nu știm. Cert este însă 
că în nici un caz nu au fost 
raționale. Dar lucrurile nu se 
opresc aici. După alte legi in
time ale comerțului care 
schimbă uneori lucrurile de la 
o zi la alta — la acest raion, 
exact din ziua numirii lui 
Lichi Viorel ca gestionar — 
10 aprilie 1965 — și pînă la

ventează diferite modalități de 
a face bani. Descompletează 
piesele, dă situații false de 
mărfuri intrate și ieșite din 
măgărie, totul cu sînge rece 
ca și cînd afacereâ aceasta 
s-ar fi încadrat într-o norma- 
litate perfectă și cum singur 
nu ar fi reușit să le valorifice 
apelează la serviciile binevoi
torului Petre Nicolae, gestio
nar șef la un raion similar de 
la O.C.L. Tehnometal 173, spe
cializat în vînzări de biciclete 
și articole de fieTărie. Unde, 
de asemenea, nu există caserie. 
Tîrgul se încheie : juma-juma

copii i se dă mustrare. Adău
gind că inventarele erau fă
cute de un singur revizor și 
acesta lipsit de elementare cu
noștințe privind piesele pe 
care le inventariază, avem i- 
maginea exactă a canalelor 
oferite pe care Lichi Viorel 
le-a folosit în delapidarea ce
lor 145 000 lei. Spunem ofe
rite pentru că sistemul cu to
tul superficial de a controla 
gestiunile, contravenind indi
cațiilor și legilor s-a mani
festat și în neluarea de atitu
dine, e vorba de conducerea 
O.C.L. Tehnometal, atunci cînd

lungă a infractorului leagă ochiul controlorului
Viorel avea 19 ani. Nu știm 
care sînt criteriile împărțirii 
gestiunilor, fapt este însă că 
a da pe mîna unui tînăr de 19 
ani o asemenea gestiune dove
dește nu o exagerată încredere 
ci, o totală nepăsare din par
tea celor care o fac. Cu atît 
mai mult cu cit gestiunea era 
valorică (inventarul nu se 
face pe piese ci pe can
tități) șl posibilitatea de a o 
dirija cum trebuie plină de di
ficultăți. Or, a încredința unui 
absolvent de un an cită 
practică poate el acumula în 
acest răstimp !!) asemenea ges
tiune înseamnă cel puțin a te 
hazarda. Și primul lucru pe 
care-1 face noul gestionar, este 
să-și bage mîinile in banii sta
tului. In 17 iulie 1965 este 
prins, cum arată mărturiile, 
vînzînd un ghidon de bicicletă 
fără bon. Este sancționat cu 
mustrare. Și probabil, această 
mustrare a constituit atuul de-

21 ianuarie 1966 a fost intro
dusă vînzarea fără bon, cu 
plata direct la vînzător. Adică 
nici un fel de control, mai 
exact spus un control care lasă 
mînă liberă hoților. E cazul să 
amintim declarația martorei 
Stanciu Panaghia care spunea 
că „Lichi Viorel a insistat să 
se desființeze casieria, ca vîn- 
zările să se facă direct la vin- 
zător". Și pentru a-și da mă
sura seriozității și consecven
ței, conducerea O.C.L. Tehno
metal hotărăște ca incepînd 
cu 21 ianuarie 1966 să se efec
tueze vînzările cu bon și cu 
plata prin caserie. în sfîrșit, o 
măsură justă, zicene noi. Nu
mai că, din 18 august 1966 se 
reintroduce plata la vînzător. 
Pentru ca din 5 decembrie 1966 
să se rereintroducă plata prin 
caserie. Să recunoaștem, atîta 
consecvență mai rar și de a- 
cest „uite popa, nu e popa", 
profită Lichi Viorel. Care in-

sau, in unele cazuri, 60 la sută 
„partea leului" și 40 la sută 
„restul" celui care este doar 
vioara a doua. Toate se pe
trec ca la o stină fără cîini : 
cine vrea poate întinde mina. 
Pentru abaterile grave pe 
care le săvîrșete Lichi Viorel 
este avansat. Reclamația șe
fului magazinului nu este 
luată în seamă, ba, mai mult 
falsificată spunîndu-se că a 
fost prins un cetățean care a 
furat din magazin. E cazul 
să ne întrebăm ce ar fi tre
buit să se întîmple ca cei din 
conducerea cooperativei să ac
ționeze ? Și de ce au lăsat ca 
lucrurile să ajungă unde au 
ajuns ? Un salariat întîrzie 
deseori la servici, se comportă 
sub orice critică cu colegii, 
este prins vînzînd fără forme 
legale șl nimeni, dar absolut 
nimeni, din conducere nu ia 
atitudine. Ca-ntr-un joc de

Lichi Viorel a fost prins la 
prima sa hoție, în tolerarea 
inexplicabilă a acestuia după 
ce a fost prins a doua oară, 
în paradoxala lui avansare. 
Credem că este cazul să 
se discute despre mănușile 
cu care se lucrează aici, 
menajamentele care duc la 
asemenea acte antisociale. A- 
titudinea binevoitoare, de gură 
cască, nu are ce căuta în orga
nizațiile comerciale socialiste. 
Și nu poate exista nici o mo
tivare pentru felul în care 
conducerea O.C.L. Tehnometal 
a tolerat abaterile lui Lichi 
Viorel, pe care le putea curma 
la timp, înainte ca acesta să-și 
fi băgat mîinile pînă la cot în 
banii statului.

Un alt aspect al acestei hoții 
este acela al relațiilor pe care 
Lichi Viorel le-a cultivat. 
Prima, necesară ca „aerul", a 
fost cea cu Petre Nicolae. In 
recursul pe care acesta l-a fă

cut și-a adus în apărare, prin
tre altele, faptul că lucrează 
în comerț din anul 1952, că 
pînă la data întilnirti cu Lichi 
Viorel nu a comis nici o dela
pidare și că „banii pe care i-a 
luat i-a folosit în aranjarea 
gospodăriei : gard nou, sobe, 
butelie de aragaz etc.“ Omul 
devine sentimental, ba, mai 
mult menționează că Lichi 
Viorel l-ar fi atras și că el nu 
a avut ce face. V-ați aștepta ca 
acest Petre Nicolae, după cele 
spuse să aibă 17 ani, a fost 
corupt, n-a știut etc. Nu. este 
în vîrstă de 41 ani. Și în fața 
probelor crocodilul lăcrima, 
cerea circumstanțe atenuante, 
regreta cele comise. Lui Petre 
Nicolae îi urmează familia 
Burticioiu, „și alte fete și bă
ieți pe care nu știu cum îi 
cheamă". „Spune-mi cu cine 
te aduni ca să-ți spun cine 
ești". O faună de indivizi cer
tați cu morala au roit în ju
rul zeului — Lichi Viorel. Fără 
serviciu, Burticioiu Savu a de
venit întreținutul lui Lichi 
Viorel. însurat, el și consoarta 
au devenit tntreținuții acestu'a. 
Chefuri la „Aro Palace", ,.At- 
henee Palace", „Ambasador" 
etc. excursii Ia Sinaia. Predeal 
și în alte colțuri vrăjite, hani, 
bani aruncați cu dczinvf'ură 
și cu noblețe, iată adevărata 
viață, și-au spus.

Justiția și-a spus cuvintul : 
Lichi Viorel și Petre Nicolae 
și-au primit pedeapsa bineme
ritată. „Prietenii" vor plăti 
despăgubiri pentru banii însu
șiți. Pedepsele au fost d”.is- 
tice pe măsura fapte'.o- pen
tru că nimănui nu-i e:l‘ ' 
duit să atenteze la avv'n] ob
ștesc, la bunul poporului.

NICOLAE ADAM
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INFORMATIC
Tovarășul Janos Fazekaș, vice

președinte al Consiliului de 
Miniștri, a primit luni dimineața 
pe Stanislav Gucwa, ministrul 
industriei alimentare și achiziții
lor din Republica Populară Po
lonă, care face o vizită în țara 
noastră.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, a par
ticipat Bucur Schiopu, ministrul 
industriei alimentare.

tă din Tuomo Tirkkonen și Jyrki 
Vesikansa, vicepreședinți ai 
S Y.L., care a efectuat o vizită 
în țara noastră la invitația 
U.A.S.R.

La Gara de Nord, delegația a 
fost însoțită de tov. Mihai Stoica, 
vicepreședinte al C.E. al U.A.S.R., 
de membri și activiști ai C.E. al 
U.A.S.R.

Ieri la amiază a părăsit Capi
tala, îndreptîndu-se spre Praga, 
delegația Uniunii Naționale a 
Studenților din Anglia, Walles și 
Irlanda de nord (N.U.S.E.W.N.I.). 
condusă de Geoffrey Martin, pre
ședintele uniunii, care a efectuat 
o vizită în țara noastră la invita
ția U.A.S.R.

La aeroportul Băneasa, delega
ția a fost însoțită de tovarășul 
Mircea Angelescu, președintele 
Consiliului U.A.S.R., de membri 
și activiști ai C.E. al U.A.S.R.

Ieri a părăsit Capitala, îndrep
tîndu-se spre Budapesta, delega
ția Uniunii Naționale a Studenți
lor din Finlanda (S.Y.L.), forma-

La invitația vicepreședintelui 
Consiliului de Miniștri Alexan
dru Bîrlădeanu, președintele Con
siliului Național al Cercetării Ști
ințifice, luni după-amiază a sosit 
în Capitală o delegație din Ma
rea Britanie, condusă de Anthony 
Wedgwood Benn, ministrul teh
nologiei.

A APĂRUT NR. 5/1968
AL REVISTEI

„PROBLEME 
ECONOMICE"

BÎRFITORUL
(Urmare din pag. I)

s-a ales cu compromiterea 
generală î săracu* Ieremia. 
Brrfitorul, lansează cu ju
cată naivitate o torpilă spre 
chelia șefului și se alege cu o 
compătimire secretă : săracu’ 
Bîrfitorul. Sufletist, adică a- 
dulmecînd prin vestele oame
nilor, el $l-a asigurat exclu
sivitatea confidențelor șefu
lui. Cel puțin așa crede dac
tilografa. Și traficul de infor
mații a la Caracudi este tras 
la indigo. Cutare, a spus șe
ful, nu mai corespunde pe 
scaunul cu spetează din colț 
deoarece umblă cu pantofii 
încheiați cu o fundă dublă, 
N. Cutare nu mal corespun
de, liom’le, pentru eă neva- 

poarti icnm părul

ca mălaiul sporit. Și caru
selul bîrfelor, șapirografiate 
continuă... se-nvîrte de te-a- 
mețește.

Dar, vai, săracu' Bîrfitorul 
ce l-au mai căinat oamenii 
deunăzi cînd, cu restructura
rea întreprinderii, el, omul 
Ini șefa’ s-a văzut trimis la 
munca de jos.

— Ei, știam eu acolo, mi-a 
spus șefu* încă de săptămîna 
trecută cînd cu marțial ăla 
pe care l-am pierdut pe 
drum : „Ieremia, te dud tu 
să vezi ce mai e pe jos, pe la 
parter și-om vedea apoi". A- 
dică. comentează Ieremia, fă 
ordine pe acolo, e nevoie de 
o mină tare cere să combată 
și pe la parter.

Adio, nene.

• La Praga, în cadrul „Cu
pei internaționale" la fotbal 
(fostă „Cupa Rappan") s-au 
întâlnit echipele Dukla Praga 
și Sporting Lisabona. Fotba
liștii portughezi au obținut 
\TCtoria ca scorul de 1—0.

ÎN DEZBATERE
I
I
I
I
| pionatului republican de juniori, consecințele acestei măsuri ?

I

1. Ce împiedică răspîndirea și afirmarea fotbalului tn rîndul co

piilor și juniorilor ?

2. Care este, după părerea dumneavoastră, sistemul competițio
nal cel mai potrivit ji eficient pentru dezvoltarea activității fot
balistice in rindul copiilor ți juniorilor, creșterea valorii ți perfor
manței acestora ? Cum apreciați in acest sens desființarea cam-

I

3. Cum vedeți distribuite răspunderile In organizarea acestei ac

tivități și asigurarea condițiilor materiale și morale, crearea ca

drului celui mai propice, pentru dezvoltarea fotbalului la copii și 

juniori ?

ACTUALA COM
PETIȚIE PENTRU 
JUNIORI ESTE 
0 SIMPLĂ FOR

MALITATE

Prof. DUMITRU 
TEODORESCU

antrenor federal

COPIII, JU
NIORII $1
FOTBALUL

minuează potențialul fotbalist 
tic al tineretului, a îngustat 
baza de selecție și a împiedi- 
cat procesul depistării elemen
telor de perspectivă și urmări
rii creșterii lor. De aceea este 
necesară o revenire grabnică 
asupra concepțiilor privind 
problema juniorilor. Acum 
funcționează un număr de 
centre ; se impune dublarea 
acestora, astfel ca harta fot
balistică a țării să cuprindă 
absolut toate județele și nu 
numai zonele urbane, ci și 
cele sătești. Școlile — prin
cipala rezervă, sursă de ta
lente — trebuie să aibă un 
sistem competițional propriu, 
așa cum sporadic a început 
în acest sezon. Se pot orga
niza competiții locale inter- 
clase, inter-școli, inter-orașe. 
Cîndva erau tradiționale înttl- 
nirile între reprezentativele di
feritelor licee din oraș sau din 
localitățile învecinate. în 
timpul vacanțelor se pot or
ganiza, de către organizațiile 
U.T.C., și asociațiile sportive, 
competiții pe terenuri reduse, 
pe grupe de vîrste, îndruma
rea și supravegherea să fie 
încredințată unor specialiști, 
antrenori, foști fotbaliști, foști 
internaționali în care princi
piile didactice și cele de in
struire, a demonstrației și 
exemplificării, să fie o atracție 
pentru copii și juniori care, 
se știe, au dezvoltat simțul 
imitației. Paralel cu desfășu
rarea campionatului diviziei A 
aș vedea unul inter-centrele 
de copii și juniori, cu parti
ciparea reprezentativelor care 
se confundă cu cele ale mari
lor cluburi. Prima etapă ar 
urma să se desfășoare pe zone 
și să se încheie cu un turneu 
final pentru desemnarea cam
pioanei.

marilor performanțe, înseamnă 
a condamna, ou bună știință, 
disciplina respectivă. Lipsa ac
tivității juniorilor a adincit 
criza din fotbalul nostru.

Noi am avut, nu cu mulți 
ani în urmă, echipe valoroase 
de juniori, care cuprindeau 
zeci de elemente extrem de 
dotate: firește, nu era greu 
să alcătuim o reprezentativă 
redutabilă. Se știe că-n acea 
perioadă eram bine cotați pe 
plan european, am obținut un 
titlu, am învins reprezentative 
de juniori de o manieră cate
gorică, juniorii aceia au cres
cut, au devenit oameni de 
bază în multe echipe din pri
ma divizie. Nu dau exemple, 
m-ar obliga să trec prea multe 
nume. Cu regret constatăm 
că azi nu ne mai putem lăuda 
cu așa ceva. Problemele ju
niorilor au trecut pe planul 
doi, și nu e bine deloc. A ne
glija această parte a fotbalu
lui, înseamnă a avea o optică 
îngustă, a prezentului, în
seamnă a nu privi lucrurile 
în perspectivă. Desele schim
bări în sistemul competițional 
al juniorilor, trecerea pe un 
plan minor a problemelor care 
privesc schimbul de mîine al 
celui mai îndrăgit și popular 
dintre sporturi, a repercutat 
negativ, extrem de grav. Nu 
mai insist asupra acestor as
pecte, ele se cunosc și aș vrea 
ca pe scurt să-mi exprim opi
nia în legătură cu sistemul 
competițional. Sînt pentru o 
competiție pe plan național 
stimulativă, care să dea po
sibilitate verificării permanen
te a jucătorilor, să determine 
preocuparea pentru pregătirea 
și creșterea acestora. Ideal ar 
fi divizie națională de juniori 
cu o serie de 16 echipe cu 
meciuri tur — retur. Interese
lor majore care se pun acum, 
ar corespunde și divizia cu 
6 serii.

Pentru aceasta e nevoie ca 
rezolvarea problemelor finan
ciare să nu fie lăsate numai 
pe seama cluburilor și asocia-

înainte de meci, adesea sînt 
adunați de pe stradă, în rîn
durile lor strecurîndu-se der
bedei și huligani notorii, care 
de cele mai multe ori folo
sesc în joc mijloace nepermi- 
se, ce duc la accidentarea 
juniorilor în care ne punem 
speranțe, provoacă scanda
luri pe teren, se comportă ne
civilizat.

In ce mă privește, eu sînt 
pentru o competiției naționa
lă. Dar nu aceasta rezolvă 
problemele în speță : creșterea 
unor juniori care să asigure, 
cu brio, schimbul de mîine. 
Instruirea e totul. Aceasta tre
buie făcuta — după ce se 
realizează cadrul organizatoric 
— printr-un antrenament 
specific vîrstei, în funcție de 
posibilitățile fizice, tehnice, 
volitive ale juniorilor, precum 
și de natură materială, con
trol medical riguros, alimenta* 
ție etc. Competiția ar urma 
să reflecte gradul de instruire, 
să cizeleze și să finiseze apti
tudinile, să materializeze 
munca de pregătire. Pentru e- 
tapa actuală este nevoie nea
părat să se organizeze o com
petiție care să cuprindă echi
pe de valori apropiate indi
ferent ca-i vorba de 3—4 sau 
5 serii. Dacă nu se face așa, 
pentru vîrfuri este o simplă 
plimbare, un dezinteres total 
care nu poate duce decît la 
formarea unor deprinderi ne* 
sănătoase, de subestimare a 
adversarilor, de supraapreci
ere iar pentru cei slabi apare 
fenomenul de crispare, dispare 
încrederea în sine, dorința 
de afirmare.

ȘCOLILE - PRIN
CIPALA SURSĂ 

DE TALENTE

Prof.
DINCĂ SCHILERU
antrenor al echipei naționale 

de tineret

Desființarea campionatului 
republican a prejudiciat în 
mare măsură promovarea rea
lă, eficientă a talentelor către 
echipele de performanță, di

Dezbatere organizată de 
VASILE CĂBULEACum aș putea defini hotă- 

rîrea Federației de a desființa 
campionatul republican de ju
niori ț O măsură arbitrară, 
negîndită. N-a fost întrebat 
nimeni. Competiția — după 
sistemul campionatelor locale 
— a dus la diluarea accentua
ți a interesului care și așa 
era scăzut pentru pregătirea 
corespunzătoare a juniorilor 
fotbaliști. Știu că mulți an
trenori de copii și juniori îm
părtășesc aceste opinii. în dis
cuțiile pe care le-am avut cu 
Gh. Scâișteanu de la centrul 
din Craiova, cu Adam Mun- 
teanu de la Constanța și cu 
alți colegi din alte părți, am 
ajuns la părerea că într-un 
asemenea cadru pe care-1 o- 
feri campionatele locale, dis
puta. concurența, lupta pentru 
Jntîietate a dispărut total la
ri nd loc îndeplinirii unor sim
ple formalități. Ce întrecere 
poate oare să mai fie. să zi
cem, intre echipa de juniori a 
Universității Cluj, de cîteva 
ori campioană republicană, și 
echipa reprezențativă, A-CO- 
munei Someșeni, Feleac sau 
Cojocna ? Mai miră pe cineva 
scorurile astronomice 15—0, 
20—1 ? Aceasta pe de o par
te. Pe de altă parte, nu numai 
că aceste campionate locale 
nu mai au un echilibru, o 
valoare intrinsecă, n-au omo
genitate dar prin modul cum 
se alcătuiesc adversarele ce
lor 2—3 echipe de vîrf. gene
rează un cadru antiedneativ, 
un climat cu totul ieșit din a- 
tributele și semnificațiile în
trecerii sportive. Componenții 
acestor formații de ocazie, 
înjghebate cu un sfert de ceas

(Urmare din pag. I)

Wl E firesc deci să ne punem în
trebarea : ce gîndește un tînăr 

a la această vîrstă despre lume și 
™ despre viață, ce știe el despre 

sine însuși și despre alții, în
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Dirijor : GICA ZDRAVKOVICI

care con-

OLÂ
naf ionale

GHEORGHE
antrenorul echipei 

de juniori

A neglija juniorii, 
rtituie temelia oricărui sport, 
pe care se clădesc edificiile

ORCHESTRA SIMFONICA A FILARMONICII 
DIN BELGRAD

In program lucrări de: H. Berlioz, D. Sostakovici și 
Mocraujac

V. AKACHELIAN

MIRCEA IONESCILCERC AL

TINERILOR

CIBERNETICIENI

PASIUNI POLITICE

Un tezaur dacic

OCTAVIAN LRSULESCU

torni anunț : „Vlnâ în condi
ții convenabile, avantajoase 
și urgent soț inginer, brun, 
de preferință pe teren sigur".

LA PESCUIT 
CU PLASE DE FLUTURI

O 
sica

raritate zoologică : „Pi- 
sălbatecă cu bot de 

cîine"

COMITETUL DE STAT PENTRU CULTURA ȘI ARTA 
ȘI OFICIUL DE SPECTACOLE ȘI TURNEE ARTISTICE

in turneu la București în ziua de 9 iunie la Atenenul Român, 
la Timișoara 7 iunie și Cluj 11 iunie

Pentru spectacolele din București biletele se vînd la Casa 
’ O.S.T.A. Calea Victoriei 68—70., telefon 13.53.75., iar pentru 

spectacolele din orașele Timișoara și Cluj la Agențiile, Tea
trele din localitățile respective.

Dovids (România) și Șt Chi- 
țu (România'.

La clasa 500 cmc., pe pri
mul ioc s-a clasat tot un spor
tiv cehoslovac: Pavel Hora. 
L-au urmat în clasament aler
gătorii români Ovidiu Puiu și 
O. Stephani.

• Echipa de juniori a clu
bului Dinamo București par
ticipă în prezent la un turneu 
internațional de fotbal ce se 
desfășoară la Dusseldorf 
(R. F. G.). Tinerii jucători ro
mâni au obținut pînă acum 
două victorii. 1—0 cu Tu 
Diisseldorf și 3—0 cu V.F.R. 
Neuss.

LA NOI, JUNIO
RI! AU TRECUT 
PE PLANUL DOI

SI NU E BINE

Pe lingă Institutul de cal
cul din Cluj al Academiei a 
luat ființă un cerc al tine
rilor cibemeticieni, care re
unește 28 de elevi din cla
sele superioare ale liceelor 
..Nicolae Bălcescu", „Emil 
Racoviță", „George Coșbuc" 
și Liceului nr. 15. Cercetători 
științifici, doctori în științe 
matematice și ingineri elec- 
tronisti cu o bogată expe
riență predau cursuri de teo
ria informației, programarea, 
construcția și mînuirea ma
șinilor electronice de calcul, 
inițiindu-i pe tineri în tai
nele calculatoarelor electro
nice.

HARGHITA (de la cores
pondentul nostru)

întie piesele de deosebită 
valoare istorică aflate în po
sesia muzeului din Miercurea 
Ciuc se găsește un tezaur da
cic compus din 15 cupe, 2 
brățări, o fibulă și 2 monede, 
toate din argint, în greutate 
totală de 3650 grame. După 
originalele pieselor compo
nente s-au făcut 3 copii : una 
este expusă în vitrinele mu
zeului din Miercurea Ciuc 
celelalte două se află la Bu
curești și Tg. Mureș. Tezau
rul a fost descoperit întîm- 
plător în anul 1953 la Sîncră- 
ieni (un kilometru sud spie 
halta Jigodin). Tezaurul 
ar fi fost ascuns în secolul 
I î.e.n. de teama migrațiuni- 
lor străine.

Atelier

— Cum ați putea caracte
riza arta dv. ?

— Natura se Iasă greu su
pusă : trebuie să ajungi, de 
Ia simpla priveliște, cu mij
loacele care corespund tem
peramentului, la reprezen
tări proprii. Mă preocupă 
starea de spirit degajată de 
natură, atmosfera ei, în care 
pulsează ritmuri ascunse 
(geometria undelor, mișcarea 
solară), precum și acea forță 
a elementelor, pe care eu, în 
ținutul meu interior, le 
transform în simboluri și 
înscriu în spațialitate, sub 
forma unor semne ridicate la 
rangul de semnificații, infu-

PICTURA IMI DA PUTEREA DE A LUA 
UN CONTACT SINCER CU MINE ÎNSUMI

ziile mele sufletești. Nu am 
o paletă preconcepută, ci 
pictez în dispoziția momen
tului, potențînd pînă la epui
zare (și provocînd chiar) ha
zardul. Lucrez mult mintal, 
pictînd în imaginație pentru 
a-mi crea starea de disponi
bilitate necesară. Revin mult 
asupra lucrărilor, căci „meș
teșugul" în artă este forma 
cea mai simplă și clară do 
exprimare a stării sufletești.

— Care este, după dv.. me
sajul unui tablou ?

— Tabloul trebuie să aibă 
o mare capacitate de con
templare, care să te trans
pună în stări înalte ale spi
ritului, păstrîndu-și univer
sul său determinat de obse
sia unor forme sugerate de 
natură. Prezența pictorului, 
sub orice formă este inutilă, 
căci opera, odată comisă, își 
ia zborul ca o pasăre, deve
nind un bun etern, detașat 
de artist. Personal nu mă 
consider pictor abstract, căci 
abstracțiunea e o realitate

interioară. Eu fac o pictură 
sugestivă, care-mi permite 
• eliberare totală și îmi dă 
puterea de a lua un contact 
sincer cu mine însumi.

— Ce ați pictat în ultimul 
timp șl, ce proiecte aveți ?

— Dintre ultimele mele ta
blouri amintesc : „Navă-, 
„Delta I-, „Omagiu Iul Ray 
Brown". Ultimele apariții pu
blice: am 3 pînze într-o ga
lerie din Frankfurt, parti
cip cu „Zona neutră, la 
o expoziție colectivă în 
Cehoslovacia, am expus 3 
lucrări (Delta I. II șl 
IIII) la Colocviul Brân- 
cuși, precum și lucrarea 
„Păsări" la Salonul de gra
fică. în prezent lucrez la o 
temă istorică, la un proiect 
de artă monumentală pentru 
holul cinematografului „Da
cia" din Pitești și la o serie 
de guașe din lumea apelor, 
care mă atrage prin ambian
ta culorilor și predispoziția 
spre meditație. De curînd am 
avut deschisă prima mea ex
poziție personală. în sala din 
Bd. Magheru.

— Ce importanță acordați 
raporturilor cu publicul ?

— Nu țin să rămîn necu
noscut. izolat, ci visul meu 
este să fiu înțeles, să-mi pot 
comunica sentimentele pe o 
scară cît mai largă. Mă ca
racterizează o imensă aștep
tare și răbdare, căci am în
credere în evoluția mea, pe 
care n-o forțez, tn artă nu 
există nimic finit; același 
tablou văzut peste un timp 
ți se poate părea incomplet, 
depășit. Consider că timp de 
20 de ani am experimentat, 
și că numai de 2 ani pictez 
cu adevărat.

Mare plictisea-

MUNȚI PLIMBĂREȚI

După socotelile unui geo
log, Alpii se apropie în 
fiecare an, din cauza mag
netismul pămîntului, cu 2,5 
cm, de orașul MUnchen. Da
că acest fenomen continuă, 
peste 40 de milioane de ani, 
Miinchen se va găsi la poale
le Alpilor.

In ziua în care fiul ei a de
venit major și a căpătat ast
fel drept de vot, o doamnă 
din Liverpool a dat un anunț 
in ziarul local Ia mica pu
blicitate, adresat fiului ei : 
..Dacă votezi cu conservato
rii... te dezmoștenasc. Mama".

Se apropie vacanța...
In actuala vacanță vor fi organizate numeroase 

tabere pentru pionieri și școlari cu preocupări co
mune. în „Tabăra tinerelor condeie", vor petrece, 
de pildă, membrii cenaclurilor literare, în cea de
numită „Ex-terra-68", vor veni cei mai tineri radio
amatori ș’ electrotehnicieni. „Roza vînturilor" va fi 
locul de întîlnire al membrilor cercurilor de orien
tare turistică, iar „Cupa Delfinul", al înotătorilor.

Un mare număr de elevi vor fi cuprinși în tabe-, 
rele de pe litoral — Năvodari, Schitu și Costinești 
— sau în stațiunile Bran, Timișul de Sus, Sinaia, 
Cheia, Homorod, Bucșoaia, Novaci, Moneasa, Izvoa
rele. Paralel cu acestea vor funcționa și taberele 
inspectoratelor județene, iar 91 000 de școlari vor 
merge în excursii interjudețene.

Peștele zburător originar 
din vestul Africii, poate 
zbura pe o distanță de cîțiva 
metri, scăpînd astfel de duș
mani și prinzînd în același 
timp muște, cu care se hră
nește. Poate fi prins cu 
plasă de fluturi.

vînzAri-cumpArAri

In tipografia unui ziar Ja
ponez, dintr-o regretabilă e- 
roare, rîndurile de la rubri
cile vinzări și anunțuri ma
trimoniale de la mica publi
citate s-au încurcat, astfel 
că ziarul s-a vîndut cu urmă-

sine însuși și despre , , 
A ce măsură judecata sa poate 

constitui temeiul unei adevărate 
scări de valori și în ce măsură 

A această scară de valori îl poate 
ajuta la o mai sănătoasă și justă 
judecată, la o mai corectă pre- 

A cizare a rostului generației sale 
în viață ?

La multe dintre aceste între
bi bări ar trebui să răspundă îna

inte de toate tinerii înșiși. Nu- 
mai ei pot formula gama bogată 

Q și variată a preocupărilor gene
rației lor. Mulți ar putea da un 
astfel de răspuns, valabil cel pu- 

VSj țin în articulațiile sale particu
lare, dacă nu totdeauna în con- 

• cluziile sale finale. Este adevă
rat că unii n-au fost puși în 

• situația să o facă, alții nu au 
crezut necesar să o facă. Expe-

zează — cel puțin în țările soci
aliste, unde orice tînăr capabil 
poate ajunge oriunde vrea — 
printr-o încredere în posibilități
le tehnice ale omenirii, prin vic
toria spiritului uman asupra tu
turor enigmelor nedeslușite ale 
universului. încredere căreia 
nu i se poate reproșa nimic, da
că ea nu ar atrage după sine o 
anumită subestimare a uriașului 
efort depus de alte generații 
pentru a ajunge la acest moment 
al cunoașterii universului și a le
gilor sale.

In al doilea rînd se poate a- 
firma că în mintea multor tineri 
victoria minții omenești asupra 
naturii, victoria tehnicii moderne 
înainte de toate, pare că a dus 
la o subestimare a valorilor etice, 
fără de care lumea n-ar putea fi 
dat tot ceea ce a dat ca sacrificiu 
și dăruire de sine.

Să nu ne grăbim însă să cădem 
și noi, la rîndul nostru, în păca- 
catul judecăților categorice și în 
aparență definitive. Raporturile

UNIVERSUL
ADOLESCENȚEI

dintre oameni, ca și raporturile
dintre concepțiile lor etice, nu 
pot fi rupte de evoluția întregii 
societății, înainte de toate de 

de pro-

riența altei generații ar putea să 
ne ajute să urmărim măcar în 
chip parțial cîteva dintre aceste 
probleme.

Se cuvine să distingem mai 
întîi din acest punct de vedere 
cele două aspecte majore ale 
problemei: ce știe un tînăr în 
pragul maturizării sale despre 
lume și despre sine însuși ? Din 
cel dința punct de vedere, răs
punsul e net în favoarea actualei 
generații. în raport cu genera
ția noastră, ce nu cunoștea încă, 
dezvoltarea excepțională atinsă de 
tehnica moderna în ultimele trei 
decenii, ce nu știa încă nimic 
de energia nucleară și cu atît mai 
puțin de zborul omului în cos
mos, actuala generație a tinerilor 
de 17 ani, cu cunoștințele fizice 
și tehnice obținute în școala me
die, cu radio și televiziunea pu
să la îndemîna tuturor, are o idee 
mult mai clară despre lume de
cît o puteam avea noi cu ani în 
urmă. E firesc ca și orizontul 
acestei generații să fie, măcar 
din acest punct de vedere, mai 
larg, dacă nu mai complet. Evi
dent am în vedere pe cei care 
profită de toate aceste surse de 
informații, asimilînd organic noi 
și noi cunoștințe și nu de igno-

0 ranții care memorează cîțiva ter
meni de mare circulație pentru 

• a-i putea folosi în diverse îm
prejurări.

Trepidația lumii modeme, pe 
A de altă parte, pare a oferi mai 
w puține momente de răgaz pentru 
_ o cunoaștere mai nuanțată a 
V propriului său eu și a raporturi

lor sale cu ceilalți oameni. îmi 
• îngădui această observație înainte

de toate din faptul că, în chip 
obiectiv, ponderea disciplinelor 

• umaniste în raport cu discipli
nele fizico-matematice a scăzut 
Nu uit, evident, că această ob- 

a servație nu e valabilă în chip 
“ nediferențiat. Concepția materia

lismului dialectic și istoric permi- 
A te și din acest punct de vedere 

tinerilor din țările socialiste o 
mai rapidă adaptare la realitățile 

£ lumii contemporane decît aceea 
a tinerilor din țările capitaliste. 
Dezvoltarea acestora din urma 
este în chip firesc stînjenită de 
servitutile societății în mijlocul 
căreia ei trăiesc și se dezvoltă, 
servituți capabile să frîneze chiar 
cele mai strălucite inteligențe, 
care nu au norocul să apară în 
mijlocul unor clase sociale mai 
favorizate.

•
 Cu toate aceste limite, o anu
mită viziune a lumii și societății 
umane nu poate lipsi niciunui

•
 tînăr în pragul maturității sale, 
înainte de toate ea se caracteri-

societății, înainte 
evoluția forțelor sale 
ducție.

Pășind — și sîntem 
început — în faza ei 
omenirea își modifică _„r_ ___
mentele judecății sale tehnice, 
economice, politice și morale. 
Ceea ce tinerii de 17 ani ar tre
bui să cunoască nu e imuabili
tatea, în fapt inexistentă, a rela
țiilor de producție și a relațiilor 
sociale, ci direcția ascendentă a 
dezvoltării lor, precum și obliga
țiile sociale și etice pe care nu 
are dreptul să le neglijeze nici un 
om și nici o generație, chiar da
că la 17 ani totul ți se pare în
vechit și de înlocuit. O dată mai 
mult cred că avem dreptul să 
adăugăm că, de pe urma proce
sului mai înaintat de adaptare la 
realitățile lumii contemporane 
a țărilor socialiste, orizontul ti
nerilor noștri e cel puțin mai ar
monios dacă nu mai larg decît 
acela al tinerilor din țările capita
liste. Dovadă — spre a da un 
singur exemplu — exasperarea 
față de inerția societății capita
liste pe care o reflectă mișcările 
studențești, adeseori violente, din 
occidentul Europei.

Dacă la toate acestea mai 
adăugăm că la 17 ani spiritul 
critic al acestor tineri face pro
grese uimitoare dînd din acest 
punct de vedere de multe ori 
un exemplu altor generații, 
dacă mai adăugăm că sentimentul 
demnității umane e mai sensibil 
ca niciodată, putem afirma că vi
ziunea omului tînăr despri lu
me și viață nu e în fond gre
șită. Cel mult se poate întîmpla 
ca ea să capete contururi mai 
precise decît o îngăduie cunoaș
terea reală a faptelor. Cel mult 
se poate afirma că uneori acest ' 
tineret anticipă unele din schim
bările pe care noile cuceriri ale 
omenirii contemporane le va im
pune cu siguranță. Marea pro
blemă a echilibrului dintre ge
nerații nu constă numai în a 
pune în lumină unele inconsec
vențe ale omului tînăr —- și a le 
corecta dacă este necesar — dar 
și de a acorda suficientă atenție 
unor anticipări pe care genera
ția sa, mai sensibilă poate la re
alitățile actuale și viitoare ale 
lumii contemporane, le poate a- 
duce ca o contribuție proprie la 
dezvoltarea omului modern și a 
orizontului său social și etic.

de-abia la 
nucleară, 

rapid ele-



□
Mișcarea revendi
cativă din Franța
Luni, în Franța au continuat convorbirile dintre reprezen

tanții sindicatelor, ai guvernului și ai patronatului, începute 
de săptămîna trecută, în condiții în care larga mișcare re
vendicativă a greviștilor se desfășoară mai departe în în
treaga țară.
In sectorul particular au inter

venit o serie de acorduri locale, 
pe baza cărora, marți, urmează 
să fie reluat lucrul. Dar, după 
cum anunță agenția France 
Presse, în sectorul public și cel 
naționalizat au apărut dificultăți 
care împiedică în mare măsură 
restabilirea activității normale în 
țară. In urma tratativelor dintre 
diferitele sindicate ale căilor fe
rate și ministrul transporturilor 
nu a rezultat nici o soluție defi
nitivă care să facă posibilă re
luarea traficului feroviar. Intr-un 
comunicat al Biroului Federal al 
Confederației Generale a Muncii 
se arată că „nu se întrevede nici 
un acord asupra nici unuia din 
punctele esențiale, deoarece sta
tul se menține pe poziția de a 
trata pe lucrătorii din căile fe
rate în mod diferit de ceilalți lu
crători din întreprinderile publi
ce și naționalizate". Sindicatul 
Organizației radioteleviziunii fran
ceze (O.R.T.F.) a anunțat că, în
cepînd de luni seara, ziariștii de 
la rețeaua de radiodifuziune 
„France-Inter" au intrat în gre
vă. Ei au luat această hotărîre 
în urma unor tratative dintre re
prezentanții sindicatului și noul 
ministru al informațiilor, Yves 
Guena, tratative care nu s-au sol
dat cu un răspuns satisfăcător la 
revendicările privind libertatea 
de opinie și autonomia adminis
trativă a O.R.T.F. ^Această grevă 
a fost urmată, luni seara, de de
misiile directorului radiodifuziu
nii, Pierre de Boisdeffre, directo
rului televiziunii, Emile Biasini, 
și subdirectorului actualității te
levizate, Edouard Sablier. Reluări 
ale lucrului Unt anunțate

Banca Franței, în industria pe
trolieră începînd de marți, in in
dustria chimică, unde s-ar fi a- 
juns la un protocol de acord, de 
asemenea, în industria metalur
gică din Normandia și industria 
siderurgică din Lorena, unde ac
tivitatea urmează să fie reluată 
în cîteva zile. Marți urmează să 
înceapă convorbiri între noul mi
nistru al educației naționale, 
Franșois Ortoli, și reprezentanții 
Federației educației naționale 
(F.E.N.). Ministrul, se spune în
tr-un comunicat al F.E.N., a re
cunoscut necesitatea de a înscrie 
în bugetul pe 1968 credite su
plimentare pentru educația na
țională și de a angaja o discuție 
aprofundată asupra reformei uni
versitare. In cursul zilei de marți, 
urmează să aibă loc numeroase 
alte consultări cu muncitorii 
greviști, consultări care sînt me
nite, după cum scrie agenția 
France Presse, să limpezească o 
situație socială încă foarte con
fuză.

□pest

SESIUNEA 0. N. U
Demonstrație la Ciudad de 
Mexico în cursul căreia 
partidpanții și-au exprim 
mat solidaritatea cu lupta 

poporului vietnamez

ayț SOLC VtH Mii

Proiect de rezoluție
->

la

Peisaj economic 
tunisian

Poporul tunisian a sărbătorit în prima zi a lunii iunie o 
dublă aniversare : 13 ani de cînd Tunisia s-a proclamat stat 
independent și 10 ani de la adoptarea de către Adunarea 
Națională a noii constituții — legea fundamentală care stabi
lește direcțiile principale ale evoluției țării.

Această zi este scumpă poporului tunisian pentru că a 
deschis țării largi perspective spre progres și civilizație, pen
tru că a însemnat un moment esențial al luptei pe care toa
te forțele națiunii o duc pentru construirea unui viitor pros
per în toate domeniile — social, economic și cultural.

„Speranța noastră, spunea președintele Burghiba, este de 
a cîștiga această mare bătălie pe care o ducem începînd cu 
1 iunie 1956 pentru dezvoltarea economică și socială".

Tunisia oferă în prezent imaginea reconfortantă a unei 
țări cu o economie angajată activ pe drumul dezvoltării, di
versificării și modernizării. „Noi am înțeles, scria în aceste 
zile ,,L’Action", că nici o expansiune economică nu poate fi 
realizată pe o structură arhaică și sclerozată, că progresul 
țării poate fi realizat numai printr-o manieră armonioasă și 
integrată pe plan economic, social, cultural și spiritual".

Țară tinără, angajată într-o luptă neîncetată împotriva 
rămînerilor în urmă, acumulate de-a lungul secolelor. Tunisia

De la trimisul nostru

Expunerea 
premierului
Pompidou

Primul ministru al Franței, 
Georges Pompidou, a expus luni 
presei punctul de vedere al gu-
vemului privind rezolvarea pro
blemelor sociale și studențești 
din țară. După ce a precizat că 
„se manifestă tendința de relua
re a lucrului, el a subliniat ne
cesitatea reluării pretutindeni a 
activității într-un timp cît mai 
rapid posibil, relevînd că cele 
trei săptămîni de grevă reprezin
tă pentru Franța o pierdere de 
aproximativ 6 la sută din pro
ducția națională. El a afirmat că 
„guvernul își va respecta toate 
angajamentele fără excepție".

Abordînd problema universi
tară, vorbitorul a arătat că gu
vernul a pregătit o reformă pro
fundă a universității.

în încheiere, G. Pompidou s-a 
referit la apropiatele alegeri par
lamentare. Ca și președintele de 
Gaulle în cuvîntarea radiodifu
zată de joia trecută, el a încer
cat să arunce răspunderea pentru 
actuala situație din țară asupra 
forțelor de opoziție și în special 
asupra comuniștilor. El a chemat 
la făurirea unei majorități „cres
cute și importante" a gaulliștilor, 
în parlamentul care va fi for
mat după scrutinul din 30 iunie

Rezultatele practic definiti
ve ale alegerilor prezidenția
le desfășurate duminică în 
Ecuador indică victoria lui 
Jose Maria Velasco Ibarra, 
care a deținut de patru ori 
pînă acum funcția de preșe
dinte al țării. Astfel, după nu
mărarea a peste 90 la sută din 
voturile exprimate, Velasco 
Ibarra totaliza 226 028 voturi. 
Dintre ceilalți patru candidați, 
un număr apreciabil de voturi 
a obținut Andres Cordova 
(217 890) și Camilo Ponce 
Enriquez (195382), care au 
deținut, de asemenea, în tre
cut mandatul prezidențial.

Tot duminică au fost aleși 
52 de senatori și 80 de mem
bri ai Camerei deputaților.

Președintele provizoriu al 
Ecuadorului, Otto Arosemena, 
a declarat că alegerile s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
calm. Cu toate acestea la 
Guayaquil, principalul centru 
economic al țării, s-au sem
nalat unele incidente între 
sprijinitorii diferiților candi
dați la postul de președinte. 
Armata a intervenit trăgind 
focuri de armă în aer, dar nu 
au fost operate arestări și nici 
nu s-au semnalat răniți. In 
schimb, un incident produs 
între două grupuri rivale în 
provincia Esmeralda, s-a sol
dat cu un mort.

Ultimele alegeri preziden
țiale s-au desfășurat în Ecua
dor în 1960 și s-au încheiat tot 
cu victoria lui Velasco Ibarra. 
El a ocupat doar un an foto
liul prezidențial, fiind înlătu
rat de la putere în 1961 în 
urma unei lovituri de stat. 
Pînă la actualele alegeri pre
zidențiale, țara a fost condusă 
de președinți interimari, cu 
excepția perioadei 1963—1966 
cînd o juntă militară a deținui 
puterea.

NEW YORK 3 — Trimisul special Agerpres, Nicolae 
Ionescu, transmite : La Palatul Națiunilor Unite din New 
York a fost difuzat, luni dupâ-amiazĂ, proiectul de rexoluție 
în legătură cu problema Africii de Sud-Vest

Aoeat document, elaborat da 
grupul statelor afro-asiatice, 
va fi prezentat oficial ședin
ței plenare a Adunării Gene
rale la următoarea întrunire a 
acesteia. Proiectul de rezoluție 
reflectă punctele de vedere 
exprimate de marea majorita
te a delegațiilor în cursul am
plei dezbateri desfășurate timp 
de aproape o lună și r^mă- 
tate în Adunarea Generală a 
O.N.U. Astfel, în acest docu
ment se „reafirmă dreptul 
inalienabil al poporului din 
Africa ce Sud-Vest la libertate 
și independență și legitim-:^.

sale împotriva 
străine* 

guvernul 
pentru 

persistent 
rezoluții

tea luptei 
ocupației 
„condamnă 

de Sad 
său

cii 
zul 
respesLa rezoluțiile AdimA 
Generale și Consiliului de Se
curitate, de a se retrage din 
teritoriul Africii de Sud-Vest*. 
și pentru acțiunile sal 
dreptate spre consol 
controlului său ilegal ș 
distrugerea unității poporui 
și integrității teritoriale 
Africii de Sud-Vest“.

Subliniind că „prin refu2 
de a-și retrage administrația 
din teritoriu, guvernul Africii 
de Sud a împiedicat acest te
ritoriu să obțină independenta 
conform rezoluțiilor Națiuni
lor Unite", documentul atrage 
atenția asupra „gravelor con
secințe ale continuării ocupă
rii de către Africa de Sud a 
teritoriului Africii de Sud- 
Vest, fapt care constituie o 
gravă amenințare la adresa 
păcii și securității internațio
nale".

Considerînd că perpetuarea 
ocupării acestui teritoriu „con
stituie un act de agresiune șl 
o amenințare gravă la adresa 
păcii și securității internațio
nale", Adunarea Generală re
înnoiește, prin acest proiect de 
rezoluție, „cererea sa ca gu
vernul Africii de Sud să re-• ••••••••

Și astfel ultima afacere PanamaȘi astfel ultima afacere Panama s-a în
cheiat (sau, cel puțin, poate fi considerată 
încheiată, dacă nu se mai ivesc „compli
cații"). Ultimele telegrame sosite de peste 
Atlantic anunță că după trei săptămîni de 
numărare asiduă, tribunalul electoral pana
mez l-a proclamat cîștigător — cu un avans 
de peste 40 000 de voturi — pe candidatul 
opoziției, Arnulf o Arias.

Făcînd toate rezervele de vigoare — 
printre altele că victoria lui Arias ar putea 
să nu fie recunoscută de echipa aflată la 
putere, în care caz ar izbucni tulburări care 
ar duce la anularea alegerilor etc. — obser
vatorii constată că rezultatul anunțat depar
te de a constitui o surpriză era, în ultima 
vreme, tot mai mult pronosticat. Arias cîș
tiga pe zi ce trece tot mai mult teren în 
războiul... număratului, începînd să aibă 
chiar și o presă bună, mai ales peste hotare. 
De unde această schimbare ?

Cheia enigmei a fost căutată — și, după 
părerea multora, găsită — în atitudinea 
armatei panameze, cunoscută sub numele 
de Garda națională. La izbucnirea conflic
tului între președintele Robles și parlament, 
care mai unsese ca președinte și pe Max 
Delvalle, în unele cercuri politice se vor
bea de posibilitatea ca șeful Gărzii naționa
le, generalul Bolivar Vallarino, să profite 
de ocazie și să preia el puterea. în felul a- 
cesta Panama ar fi devenit țara cu trei pre
ședinți, situație cu adevărat fără precedent 
în istorie, dar întrutotul demnă de faima pe 
care acest stat și-a cîștigat-o la începutul 
secolului nostru. Vallarino s-a mulțumit î isă 
cu postura mai modestă de „arbitru" al si
tuației. Cînd și-a făcut cunoscute intențiile 
în acest sens, toți cei interesați și-au pus în
trebarea în favoarea cui va fluiera ?

Prima dată a fluierat în favoarea lui Ro
bles și, implicit, a candidatului guverna
mental la președinție, David Samudio. Da
torită sprijinului din partea armatei, actua
lul șef al statului a izbutit să-și păstreze

tragi 

nona:

din teritoriul Afridi ce 
est. imediat și necondi- 
, toate forțele sale mîli- 

«I

Adunarea 
de la Brno

După cum transmite agenția 
C.T.K., la Brno a avut loc luni 
o adunare republicană a acti
vului lucrătorilor de partid 
cin organizațiile de bază ala 
partidului din industrie, șan
tiere de construcții și trans
porturi, convocată de Comite
tul Gentral al P. 0. din Ceho
slovacia.

La Adunare a luat cuvîntul 
Alexander Dubcek, prim-'se- 
cretar al C.G al P. C. din 
Cehoslovacia, care a adus la 
cunoștința celor prezenți ho- 
târîrile Plenarei Comitetului 
Central El a arătat că senșul 
principal al muncii comu
niștilor constă în întări^ 
rea conducerii politice a socie
tății socialiste de către partid 
ca forță politică hotărîtoare

Adunări ale activului de 
partid, consacrate lucrărilor 
plenarei din mai a <3.0. al 
P.C. din Cehoslovacia au avut 
loc luni în toate regiunile 
Cehoslovaciei și în armată. Tunis, 4 iunie

prec

Evoluția planetei Icarus

țium.or cap 
tei OJX.U, 
înlăturarea imediată 
lui de ocupație st 
din Africa de Sud-Vest

R. P. BL LG ARIA. Construcții moderne înălțate la Sofia

își consacră principalele eforturi «pre punerea în valoare 
a resurselor naționale. Principala ramură a economiei tu
nisiene rămîne, în continuare, agricultura. Dar cultura pămîn- 
tului, cu toate eforturile făcute, ocupă numai cu puțin mai 
mult de jumătate din suprafața agricolă a țării. Acest fapt 
vorbește de la sine despre marile rezerve ce există în acest 
domeniu. Punerea lor în valoare necesită, însă, mari efor
turi umane și materiale. Aceste eforturi se fac de către gu
vernul tunisian care a alocat pentru dezvoltarea agricultu
rii o treime din totalul investițiilor. Ele sînt îndreptate în 
două direcții: recuperarea pentru cultură a noi terenuri ne- 
cultivate și lărgirea suprafețelor irigate. în același timp 
se desfășoară ample acțiuni de modernizare a plantațiilor 
de măslini și palmieri, se aplică măsuri eficiente pentru 
combaterea efectelor nocive ale nisipului adus de vînturi 
din deșert.

în sectorul industrial, alături de marile ateliere manu
facturiere prezente în aproape toate centrele țării, care în 
ultimii âni au cunoscut o perioadă înfloritoare, se dezvoltă 
fabrici și uzine moderne care, după părerea autorităților, 
rămîn forma principală — cea mai eficace — de valorificare 
a resurselor naturale. Beneficiind din partea statului de un 
volum de investiții egal cu cel repartizat agriculturii, pro
ducția industrială marchează o creștere constantă în fiecare 
an. Surprinzător este volumul construcțiilor. în fiecare din 
orașele vizitate pe litoralul Tunisiei, am remarcat numeroa
se obiective aflate în fază de construcție sau de curînd ter
minate. Un ritm rapid cunoaște în această parte a țării con
strucția de hoteluri Un reprezentant al Secretariatului de 
stat pentru afacerile externe, îmi spunea că în acest an se 
scontează că aproximativ 500 000 de turiști străini să viziteze 
Tunisia, o țâră căre-și clădește 
destin.

cu perseverență propriul

VASILE BARAC

funcția, în ciuda demiterii sale de către 
parlament. Se cristalizase după aceasta pă
rerea că, avînd pe militari în spate, Samu
dio va cîștiga fără doar și poate. Dar, la 
cîteva zile după începerea faimoasei numă
rări, „Garda" a început să mărșăluiască în 
chip original, doi la dreapta, doi la stingă, 
stîrnind multă mirare și făcînd să apară in 
textele telegramelor de presă multe semne 
de întrebare.

Adevărul este că la început Vallarino nu 
știa nici el prea bine pe cine va declara cîș
tigător. începuse el cu echipa lui Robles

Garda
națională

a ales
dar avea îndoieli că a început-o bine. Căci 
de la Washington nu venise nici un indiciu. 
Și în lipsa unui astfel de articol militarii 
căutau să dibuiască, pe ghicite, dincotro 
bate vîntul.

In cele din urmă — nici nu se putea alt
fel — vîntul a început să bată. Exact din 
direcția opusă, așa că generalul avea — 
tragedie! — vîntul în față. El însă nu s-a 
intimidat. Cu sîngele rece pe care regula
mentele militare îl prescriu pentru situațiile 
excepționale, Vallarino a comandat scurt 
stînga-mprejur, și, după această piruietă de

180 de grade, Arias era, orișice s-ar fi 
întimplat apoi, președinte al statului 
nama. Ca arbitru, ajutat la tușă de 
subalternii săi, cu baionetele la armă și 
„perfect orientați", șeful militar a știut ime
diat cui să-i adjudece victoria.

Dar nici vîntul n-a bătut la voia întîm- 
plăriL Intrucît grupul Robles-Samudio că
zuse mai de mult în dizgrația americană, în 
discuție rămînea deocamdată doar Arias. 
Acesta însă, ca să ciștige voturile paname
zilor, tunase și fulgerase împotriva prezen
ței americanilor în țară, a deținerii de către 
S.U.A. a zonei Canalului etc. Cu toate că 
părea destul de straniu la un politician de 
dreapta — COMBAT zicea chiar „de nuan
ța fascistă" — antiamericanismul lui Arias 
a fost notat de către Washington, care nu 
s-a grăbit să-l sprijine. Alegerile odată tre
cute, au început însâ „aranjamentele de 
culise". Și in timp ce comisia electorală 
transpira nu mărind, Arias a lăsat-o din ce 
în ce mai moale. De unde înaintea alegeri
lor ceruse cu tărie naționalizarea Canalului, 
in ultimul timp nu mai vorbea decît de „a- 
corduri mai echitabile", „îmbunătățire" etc. 
Unele ziare au opinat deschis că metamor
foza s-a petrecut după mai multe pertrac
tări cu ambasada americană. Restul este cu
noscut. După ce Washingtonul a ales, q 
ales fuga marș și Garda națională.

Prezența lui Amulfo Arias în palatul pre
zidențial de la Ciudad de Panama este însă 
considerată ca episodică. Nu atît pentru că 
el a mai eșuat și altădată în acest post, cît 
mai ales pentru faptul că desemnarea sa nu 
prezintă nici o garanție că marile probleme 
ale țării vor fi rezolvate. Și atîta vreme cît 
aceste probleme — în fruntea cărora se si
tuează Canalul Panama — vor rămîne în 
suspensie, mișcările revendicative ale pana
mezilor vor continua, oricine ar ocupa foto
liul prezidențial.

mai 
Pa- 
toți

ION D. GOIA

□
Luptele 

de la
Saigon

Agențiile de presă transmit 
că în cartierul Cholon din 
Saigon au continuat luptele și 
în cursul dimineții de luni. E- 
licoptere americane au lansat 
bombe cu gaze lacrimogene 
asupra unor poziții deținute 
de detașamentele forțelor pa
triotice, care, în ciuda asal
turilor repetate ale trupelor 
americane, rezistă pe aceste 
poziții de mai multe zile. 
Bombele cu gaze lacrimogene 
au fost lansate în același loc, 
unde duminică șeful poliției 
saigoneze, colonelul Van 
Luan, și o parte din ofițerii 
din statul său major au fost 
uciși de rachetele lansate din 
eroare de un elicopter ameri
can. Se precizează că este 
pentru prima dată cînd ame
ricanii întrebuințează gaze la
crimogene în luptele din in
teriorul capitalei sud-vietna- 
meze.

Agențiile de presă au trans
mis unele amănunte în legă
tură cu desfășurarea luptelor 
de duminică în districtul Cho
lon din Saigon. Se precizea
ză că un elicopter american 
a lansat, din greșeală, cîteva 
rachete asupra postului de 
comandă sud-vietnamez din 
Saigon, omorind șase ofițeri 
superiori, printre care șeful 
poliției, colonelul Van Luan. 
Au fost, de asemenea, răniți 
primarul SaigOnului, colonelul 
Van Cua, și colonelul Nguyen 
Van Gian, comandantul dis
trictului militar al SaigonuluL

Deși autoritățile americane 
au încercat să dezmintă ace\ 
fapt, ofițerul William Blal ■ 
care face parte din batalionul 
30 da infanterie dl S.U.A. și 
care conducea operațiunea 
diptr-Un alt elicopter, a re
cunoscut că rachetele au fost 
trase din elicopterul american. 
El a declarat că rachetele au 
căzut la o distanță de apro
ximativ 50 de metri de țintă, 
lovind în plin postul de co
mandă sud-vietnamez. Un aii 
ofițer, de data aceasta saigo- 
nez, care nu a vrut să-și dez
văluie identitatea, a afirmat 
că în momentul acela el a a- 
nunțat prin radio echipajul e- 
licopteruluî american să înce
teze focuL

INCIDENTELE 
DE LA BELGRAD

MOSCOVA 3 (Ageipres). — 
Directorul Institutului astronomic 
„Sternberg" din Uniunea Sovie
tică, Dimitri Martinov, a decla
rat presei că minuscula planetă 
Icarus, care în noaptea de 14 spre 
15 iunie va trece la o distanță de 
aproximativ 6,4 milioane de kilo
metri de Pâmînt (depărtare ce 
depășește de mai bine de 16 ori 
distanța Pămînt-Lună), nu va pu
tea fi văzut decît de astronomi, 
care beneficiază de telescoape 
electronice speciale. Acest aste
roid, cu un diametru de aproape

1,6 km, a fost descoperit în iunie 
1949 de astronomul american 
Baade.

Icarus este una dintre puținele 
planete care evoluează mai a- 
proape de soare. Odată la 19 ani 
ea poate fi observată și de pe Pă- 
mînt. Oamenii de știință sovietici 
au pregătit instalații speciale pen
tru a urmări evoluția minusculei 
planete deoarece ea nu poate fi 
observată cu ochiul liber.

Astronomii cunosc aproape 2 000 
de mici planete asemănătoare 
lui Icarus.

BELGRAD 3 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
Taniug, în cursul nopții de .2 
spre 3 iunie, la „Novi Beo
grad" s-a produs un incident 
între grupuri de tineri briga
dieri pe de o parte și grupuri 
de studenți care au vrut să 
intre cu forța 6n sala Univer
sității muncitorești, unde avea 
loc un spectacol în cinstea 
brigadierilor, participanți la 
acțiunea de muncă „Novi Beo- 
grad-68“. Au fost provocate 
dezordini și s-au produs stri
căciuni în sală. Chemată la 
fața locului, miliția a lichidat 
incidentele și a operat a- 
restări.

Luni dimineața, a avut loc 
o întrunire studențească la ca
re a luat cuvîntul, printre 
alții, prof. Toma Bunușevaț, 
prorectorul Universității din 
Belgrad. Apoi, participanții au 
pornit spre centrul orașului 
Belgrad. Pe drum demonstran
ții au fost opriți de organele de 
miliție. La fața locului au sosit 
Veliko Vlahovici, președintele 
Conferinței orășenești a Uniu
nii comuniștilor din Belgrad, 
Miloș Minici, președintele 
Skupștinei R. S. Serbia, și alți 
conducători, care au arătat 
studenților că cerințele lor vor 
fi examinate, iar cele care sînt 
juste vor fi rezolvate. In acest 
timp unii studenți au încercat 
să treacă peste cordoanele de 
ordine ale miliției ceea ce a 
dat naștere la noi incidente.

Luni după-ami-ază, a avut 
loc ședința Vecei Executive a 
R. S. Serbia, care a examinat 
situația legată de demonstra
țiile studențești. In legătură 
cu aceasta, Djurița Ioikici, pre
ședintele Vecei, a făcut o de-

clarație în care a arătat că 
problemele studenților pot fi 
rezolvate numai pe calea con
vorbirilor cu forurile cores^ 
punzătoare de stzat și studen
țești... •

Luni ău avut loc, în mai 
multe întreprinderi din Bel
grad, mitinguri ale muncitori
lor în legătură cu evenimentele 
studențești. Muncitorii fabricii 
de mobilă „20 Octombrie" au 
adresat studenților o scrisoare 
în care îi cheamă să demaște 
pe instigatorii dezordinelor și 
să treacă la rezolvarea organi
zată a problemelor studențești.

In seara zilei de 3 iunie, 
Consiliul Universității din Bel
grad a hotărît încetarea acti
vității universității pe o pe
rioadă de 7 zile. Decanul și 
prodecanul Facultății de filo
zofie și-au prezentat demisia.

SCRUTINUL DIN TURCIA
Agenția Reuter transmite 

rezultatele provizorii ale ale
gerilor care au avut loc du
minică în Turcia, pentru re
înnoirea unei treimi a Senatu
lui, precum și pentru desem
narea noilor consilieri gene
rali, municipali și cantonali. 
Partidul Dreptății, condus de 
premierul Suleyman Demirel, 
a obținut 37 din cele 52 de 
mandate din Senat, iar Parti
dul Republican al Poporului, 
principala grupare a opoziției 
— 13 mandate. Rezultatele 
privind restul de două man
date nu sînt încă cunoscute. 
Cele 5 locuri vacante din 
Medjlis (Camera deputaților) 
au fost, de asemenea, obținu
te de Partidul Dreptății.

• POSTUL de televiziune ja
ponez N.H.K., a transmis timp 
de o oră un film despre recitalul 
dat de violonistul român Ion 
Voicu, acompaniat de pianistul 
Ferdinand Weiss, la Metropoli
tan Festival Hali, cu prilejul re
centului său turneu în Japonia. 
Ion Voicu a interpretat Sonata 
nr. 2 de Prokofiev și Balada lui 
Ciprian Porumbescu.

• PACIENTUL Enrique Se
rrano, căruia vinerea trecută i-a 
fost efecțuată o operație de 
transplantare a inimii la o cli
nică din Buenos Aires, nu și-a 
recăpătat îțicd cunoștința și su
feră, potrivit unui ultim bule
tin medical, de o complicație 
renală apărută în cursul zilei 
de duminică. Directorul clinicii 
în care a avut loc operația, dr. 
Hercules Rua, s-a arătat totuși 
optimist dectarînd că o astfel 
de complicație renală poate a- 
pare ca o reacție obișnuită în 
operațiile de prefă a inimii,

• DUPĂ cum, relatează agen
ția Anatolia, fees de-a treia fn-

tîlnire între reprezentanții gu
vernelor turc și grec, în vede
rea examinării problemei mino
rităților, care a avut loc la Vie- 
na cu începere de la 20 mai, a 
luat sfîrșit. Primele două întîl- 
niri s-au desfășurat la Atena și 
Ankara.

„Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă limpede și con
structivă, la fel ca și cele de la 
Atena și Ankara", a declarat un 
purtător de cuvînt al Ministeru
lui turc al Afacerilor Externe, 
în cursul acestei întîlniri, dele
gații au elaborat rapoarte care 
vor fi supuse spre examinare 
guvernelor lor.

• CU prilejul vizitei în Re
publica Chile, ministrul învăță- 
mîntQlul, Ștefan Bălan, a parti
cipat Ia festivitatea acordării nu

melui de „România" școlii de 
fete nr. 20 din Santiago de 
Chile.

Au fost prezcnți reprezentanți 
ai Ministerului Educației Publi
ce, oameni de cultură chilieni, 
reprezentanți ai televiziunii și 
ai presei chiliene.

Cu această ocazie a fost or
ganizată o expoziție de material 
didactic și aparatură de labora
tor, care au fost oferite școlii 
respective de către Ministerul 
Invățămîntului din Republica 
Socialistă România și I.R.R.C.S.

• AUTORUL atentatului îm
potriva fostului președinte al 
Libanului, Camille Chamoun, a 
dezvăluit numele instigatorilor 
și complicilor săi în cursul inte
rogatorului de «îmbătă, «-a a-

nunțat la Beirut. Numele com
plicilor au fost comunicate tutu
ror posturilor de frontieră, pen
tru a se lua măsuri de arestarea 
lor, scriu ziarele libaneze de du
minică. Ziarul „Orient" scrie că 
„în ciuda discreției care încon
joară ancheta, se pare că aten
tatul împotriva fostului preșe
dinte Chamoun ar fi fost insti
gat de unele cercuri din străi
nătate cu scopul de a. provoca 
dezordini în Liban".

Cu tot calmul care domnește 
la Beirut — scrie agenția Franca 
Presse — în diferite centre din 
nordul și sudul Libanului au 
avut loc demonstrații. In cursul 
unei încăierări la Becharre a 
fost ucisă o persoană, iar alta 
două rănite. La Beirut și în car
tierele periferice ale orașului, 
autoritățile au ridicat starea da 
asediu.
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