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„SCRIEM DIRZ IN PAMINE,'. Primiri la tovarășul
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> //£? și cimne
A

MESE LEGĂMil\IE“ Directorul general al F. A. 0.

„VENIȚI CU TOȚI LA MUNCA / E CEA MAI ÎNALTA 
PORUNCA". Acesta e legământul. Un legăraînt cu puternice 
rădăcini în tradițiile, la fel de puternice, ale muncii voluntar* 
patriotice, care au însoțit în fiecare an activitatea tineretului 
nostru. Un legămînt care a răsunat și-acum, în acorduri 
solemne și pline de semnificații adinei, îndemnînd la o pre
zență statornică a întregului tineret pe toate șantierele țării. 
A fost rostit de miile de studenți care, la îndemnul organizației 
U.T.C., au pornit în această zi, de început de iulie, să-și consa
cre, potrivit tradiției, o parte din vacantă muncii pe ogoarele 
patriei. S-u rostit, de asemenea, vibrantul legămînt pe șantie
rele naționale ale tineretului, o dată cu venirea schimbului aJ 
doilea, de alte sute de tineri care au îmbrăcat salopeta de bri
gadier dornici să-și dăruiască prinosul hărniciei lor unor im
portante edificii ale patriei. Martori ai acestor momente deose
bite petrecute în cursul zilei de ieri în facultăți și pe șantiere 
reporterii noștri relatează:

ivi

...

Luni după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C. al P.C.R., președintele 

x ? - - A Consiliului de Stat, a primit peParam ci plead m cacanfa. V H gener^
Acopensera peronul cu larma lor, « — ................... ° — -
cîntau voioși, se chemau unii pe 
alții și își luau surizind rămas 
bun de la cei care veniseră să-i 
conducă. Erau aproape 350 de A 
studenți bucureșteni și buna lor 
dispoziție mă făcuse să le deduc 
intr-un anume fel itinerariul vii- 
tor. Socoteam, după ținuta lor 
sportivă, că țintesc spre cabanele a 
din munți, că au de gtnd să stră- " 
bată răcoroasele păduri și că 
perspectiva înălțimilor îi incintă A 
încă înainte de a descoperi la ca
pătul potecii căderile de apă. A- 
veam la îndemână atitea argu- 
mente pe temeiul cărora să-mi 
creez imaginea inexactă a ceea ce a 
350 de studenți își propuseseră " 
să înfăptuiască în săptăminile ur
mătoare. Pentru că de fapt, ceea 
ce îi atrăgea pe ei nu era tihna 
brazilor, nici odihna binemeritată 
după anul abia încheiat și trecut 9 
peste pragul exigent al sesiunii 
de examene, ci șesul de pe terasa A 
Brăilei și timpul închis între di- " 
gurile din marea insulă a Brăilei. 
Acolo se va auzi, începînd din di- 
mineața zilei de astăzi salutul so
lemn al tuturor șantierelor națio- 
nale ale tineretului și ei, cei 350, 9 
vor fi cei dintîi care-i vor răs-

— Bună dimineața, tovarăși 9 Ambasadorul Republicii Populare Bulgaria 
brigadieri I

Așadar, alături de celelalte șan- a 
tiere naționale de muncă patrio- ™ 
tică, s-au mai deschis două în 
județul Brăila. Șantierul de îm- A 
bunătățiri funciare din Insula 
Mare a Brăilei, cunoscut pentru 
amploarea lucrărilor implicate, a- A 
gită imaginația. In fiecare an a- 
proape 40 000 de hectare de stu
fărișuri, pășuni și păduri erau a- A

al Organizației Națiunilor Unite 
A pentru alimentație și agricultură. 
w (F.A.O.).

La primire au luat parte tovară
șii Iosif Banc, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și Nico
lae Giosan, președintele Consiliu
lui Superior al Agriculturii.

In timpul întrevederii au fost 
abordate probleme privind par
ticiparea României la diferite 
forme de cooperare organizate de 
F.A.O. la dezvoltarea cercetării 
științifice în domeniul agricultu
rii, precum și aspecte ale dezvol
tării activității de colaborare și 
cooperare internațională a acestei 
organizații.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

M. TACCIU

(Continuare in pag. a IlI-a)

Unde mă duci, măi, trena
te ?*... Nu! Cei aproape 300 
de studenți nu au pus această 
întrebare. Trenul 7005 i-a dus 
acolo unde ei și-au exprimat 
dorința să ajungă: la Brăila, 
pe șantierul de hidroamelio

rații din Insula Mare
Foto: GH. CUCU

Directorul general al Organizației
Internaționale a Muncii

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat, 
a primit luni după-amiază pe 
David Morse, directorul general 
al Organizației Internaționale a 
Muncii.

Au luat parte tovarășii Petre 
Blajovici, ministrul muncii, și 
Petre Lupu, președintele Comi
tetului de Stat pentru Probleme 
de Organizare și Salarizare.

în cadrul convorbirii au fost

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat, a primit luni, 1 iulie a.c., 
pe ambasadorul extraordinar și

cusubliniate diferite aspecte 
privire la Centrul de perfecționare 
a pregătirii cadrelor de con
ducere din întreprinderi, or
ganizat in România cu spri
jinul O.I.M. și la activitatea 
pe care o desfășoară această or
ganizație pentru cooperarea in
ternațională, exprimîndu-se dorin
ța reciprocă de a dezvolta pe mai 
departe această activitate.

Întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

{>lenipotențiar al Republicii Popu- 
are Bulgaria la București, Gheor- 
ghi Bogdanov, la cererea acestuia. 

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească.

Tineri constructori
in casa noua

Luni după-amiază, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor- 
ghe Maurer, Gheorghe Apostol, 
Paul Niculescu-Mizil, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Leonte 
Răutu, Mihai Gere, Manea 
Mănescu, Dumitru Popa, Va- 
sile Patilineț au vizitat expo
ziția „Revoluția de la 1848 o- 
glindită în arta plastică", des
chisă în sălile Muzeului de 
Artă al Republicii Socialiste 
România.

La sosire, conducătorii de 
partid și de stat au fost în- 
tîmpinați de tovarășii Pompi- 
liu Macovei, președintele Co
mitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Brăduț Covaliu, 
președintele Uniunii Artiștilor 
Plastici, Ovidiu Maitec, vice
președinte al Uniunii Artiști
lor Plastici, și M. H. Maxy, di
rectorul Muzeului de Artă al 
Republicii Socialiste România. 
Erau prezenți membrii Birou
lui Uniunii Artiștilor Plastici, 
artiști expozanți, critici de 
artă.

Salutînd pe conducătorii rie 
partid și de stat, președintele 
Uniunii Artiștilor Plastici a 
exprimat satisfacția și mulțu
mirile creatorilor din acest 
domeniu al artei pentru grija 
deosebită manifestată de partid 
și guvern pentru dezvoltarea 
artelor plastice.

în continuare, conducătorii 
de partid și de stat au vizi
tat sălile expoziției. Explica
țiile au fost date de directorul 
Direcției artelor plastice din 
C.S.C.A., Dan Grigorescu.

Revoluția din 1848, pe care 
au slăvit-o în lucrările lor nu
meroși poeți, prozatori și com
pozitori, a fost, în același timp, 
izvor de nobilă și generoasă

inspirație pentru artiștii plas
tici din trecut și constituie un 
motiv de inspirație pentru ar
tiștii plastici contemporani. 
Expresie a acestei bogate sur
se de inspirație, expoziția „Re
voluția de la 1848 oglindită în 
arta plastică" grupează un ma
re număr de lucrări — dintre 
cele mai reprezentative. Vas
tă frescă a neuitatului an re
voluționar 1848, expoziția cu
prinde, în prima sa parte, lu
crări ale pictorilor români din 
secolul al XIX-lea, la loc de 
frunte situîndu-se tablourile 
executate de Ion Negulici, C. 
D. Rosenthal, Barbu Iscovescu, 
participanți direcți la revolu
ție. Artiștii acelei vremi s-au 
ridicat la o înaltă conștiință 
patriotică, punîndu-și opera în 
slujba reprezentării elanurilor 
revoluționare ale poporului. In 
chipurile revoluționarilor și 
ale cărturarilor — deschizători 
de drumuri noi în istoria pa
triei — se dezvăluie gînduri, 
sentimente și credințe izvorîte 
din marile idealuri naționale 
pentru caro a luptat generația 
de la 1848. Aspirațiile de li
bertate și de unitate ale luptă
torilor revoluționari din Țara 
Românească, Moldova și Tran
silvania sînt înfățișate într-o 
suită de picturi, gravuri și li
tografii, creații ale unor artiști 
plastici martori ai memorabi
lului eveniment.

în cea de a doua sală a ex
poziției sînt prezentate picturi 
și sculpturi — opere ale unui 
mare număr de artiști plastici 
contemporani, care preiau, în 
noi viziuni artistice, ideile 
luptelor revoluționare de la

1848, dezvoltînd astfel tradiția 
artei noastre plastice în oglin
direa principalelor eveniment» 
din istoria și activitatea crea
toare a poporului nostru. Lu
crările expuse *în această sală 
a expoziției constituie o ex
presie a faptului că actualii 
artiști plastici — vîrstnici și 
tineri — dau viață hotărîrilor 
luate la recenta Conferință pe 
țară a artiștilor plastici — de 
a pune mai bine în valoare 
tradițiile artei noastre plastice 
și strălucirea artei populare, 
de a promova necontenit toate 
talentele, pentru a da an de an 
artei plastice românești noi 
străluciri, noi opere de artă 
caracteristice pentru viața nouă 
a poporului nostru construc
tor al României socialiste.

Conducătorii de partid și de 
stat s-au oprit îndelung în fața 
a numeroase opere de artă 
prezentate în expoziție.

în încheierea vizitei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a fe
licitat pe organizatorii expozi
ției — Uniunea Artiștilor Plas
tici, Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, precum și pe 
artiștii expozanți care au re
ușit să redea în splen
doarea și măreția sa tre
cutul .«de luptă al poporu
lui nostru. Secretarul general 
al C.C. al P.C.R. și-a exprimat 
convingerea că pictorii, sculp
torii $i graficienii vor contri
bui în continuare la dezvolta
rea artei puse în slujba con
strucției socialiste și le-a urat 
succese și mai mari în realiza
rea unor lucrări valoroase con
sacrate aniversării a 25 de ani 
de la eliberarea patriei noas
tre.

(Agerprea)

De curind a fost 
dat în folosința tine
rilor constructori ai 
Grupului de Șantiere 
nr. 1 Construcții Me
diaș, un nou cămin 
care găzduiește peste 
300 de tineri.

Confort, eleganță, 
frumusețe sînt cîteva 
din atributele prin 
care se disting noile 
locuințe ale construc
torilor. Tinerii au la 
dispoziție două săli 
de cursuri unde se

pregătesc în cadrul 
cursurilor de califica
re, un club dotat cu 
mese de șah, ptnpcng, 
unde-și petrec timpul 
liber.

NISTOR LIVIA

la expoziția studenților Institutului 
de arte plastice „N. Grigorescu**

VACANȚA- 
între promisiuni 
și realitate

V-AȚI PREGĂTIT 
RUCSACURILE ?

Dintr-un tînăr județ. Bis- 
trița-Năsăud, corespondentul 
nostru ne înștiințează că be
neficiarii vacanței pot fi li
niștiți, întrucît li s-a pregătit 
cu grijă gospodărească cadrul 
vacanței. Peste 17 500 de elevi 
pornesc să-și cunoască județul.

Brașovul, generos ca întot
deauna, îi va primi pe elevi în 
tabere și excursii, județul fă- 
cînd toate onorurile de gazdă, 
așa cum se cuvine, cu pregăti
rile necesare.

Elevii hunedoreni sînt puși în 
încurcătură. Ce să aleagă mai 
întîi ? Taberele de odihnă, tabe
rele de muncă și odihnă, tabe
rele arheologice, activitățile care 
le sînt oferite pe plan local, 
drumețiile sau excursiile ? Toate 
«înt la fel de interesante și a- 
tractive.

Sute de elevi și-au propus 
fă participe Ia Tîrgul de fete de 
la Găina. După ce vor urca cres
tele munților pe jos timp de 
cîteva ore, ei vor avea satisfac-r 
ția petrecerii unei nopți în am
bianța cîntecului și jocului mo
țesc și apoi a vizionării unui 
pastel inimitabil al naturii: ră
săritul soarelui. Căutînd să 
reediteze performanța unor e- 
roi despre care au citit în 
cărți sau în ziare, 100 de elevi 
din Deva, organizează o expedi
ție cu plutele pe Mureș pînă la 
Arad. In programul expediției, 
plajă și înot, dar își vor crea 
timp si pentru a studia fauna și

flora acvatică. Dorind să cin
stească memoria aceluia pe care 
poporul l-a numit ..crai al mun
ților'1 și să reînvie o pagină de 
vitejie din cartea glorioasă a tre
cutului, mai multe zeci de elevi 
vor pleca timp de 10 zile „pe

ȘT. RACOVIȚA
I. RUS

al. bAlgrădean 
M. TACCIU 

I. BELDEANU 
V. MOINEAGU 

L. ROMULUS
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SĂ DISCUTĂM DESPRE ’TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
Citisem in nu știu ce roman 

o frază care mi s-a întipărit 
in minte: „Cu cit imbătrî- 
nesc, greșelile mele sînt din 
ce in ce mai puține*. Deci, 
mă gindeam, celebrul dicton 
latin „errare humanum est* 
nu este static, dat pentru 
totdeauna oamenilor indife
rent de virstă, experiență de 
viață sau grad de inteligență.

înaintează în timp. Dintre toa
te vîrstele, tinerețea este 
mai supusă greșelilor. Recu
noaștem frecvent că noi sau 
ceilalți din jurul nostru am 
greșit intr-o anume situație, 
sîntem uneori tentați să scu
zăm faptele noastre sau ale 
altora printr-o simplă auto
critică : „am greșit* și evi
dent urmată de promisiunea

N E
GREȘEȘTE?
Și deseori oamenii virstnici 
adaugă greșelii atributul ti
nereții, susținind, ca și eroul 
din cartea amintită, că oa
menii greșesc din ce in ce 
mai puțin pe măsură ce

de a nu mai repeta. O gre
șeală recunoscută, se afirmă, 
este numai o jumătate de 
greșeală.

Și totuși, cum și cînd se 
naște greșeala, care sînt iz

Ediție estivală .
i „Stinteii tineretului" '

in pag. a V-a.-

S-a întimplat j 
duminică, 
la mare i

voarele ei și mai ales coor
donatele prin care ea poate 
uneori determina schimbări 
mai însemnate sau mai mă
runte in viața noastră ? O gre
șeală înseamnă o încăl
care a unei norme, fie de 
etică sau de justiție so
cială, acceptată și stabilită de 
colectivitate. Astfel, greșelile 
apar ca o relație, ca un raport 
între ceea ce noi acceptăm și 
ceea ce acceptă ceilalți, un 
grup de oameni sau o societa
te. Mi s-a întimplat de nenu
mărate ori să asist la procese 
in care vinovatul recunoștea 
cu candoare : „am greșit, ono
rată instanță...* El comisese un 
act antisocial, furase, violase 
sau se manifestase ca huligan. 
Pedeapsa pe care urma s-o pri
mească era raportată nu mi
mai la gravitatea faptei sale 
dar și la modul în care însuși 
inculpatul își judeca actul. 
Există norme etice adine în
rădăcinate nu prin tradiție ci 
prin însăși esența umană a 
acceptării lor; știm din fra
gedă copilărie, din familie și 
din școală că nu trebuie să 
furi, să înșeli, că încălcarea 
unor reguli general acceptate 
se pedepsește. Ne-am obișnuit 
cu gindul că in viață avem o- 
bligația să respectăm norme 
și legi care nici nu ne mai par 
ca stabilite dinainte ci intră, 
cu vremea, în intimitatea 
noastră, le apreciem ca făcind 
parte din sistemul propriu de 
conduită și de înțelegere a 
vieții. De curind, un tânăr din 
București a fost judecat de in
stanță pentru că furase unui

GALINA BADULESCU

(Continuare In pag. < Il-aj

Luni după-amiază, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor
ghe Maurer, Gheorghe Apostol, 
Paul Niculescu-Mizil, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Leonte 
Răutu, Mihai Gere, Manea 
Mănescu, Dumitru Popa, Va- 
sile Patilineț au vizitat expo
ziția lucrărilor de sfîrșit de 
an și a lucrărilor de diplomă 
prezentate de studenții Insti
tutului de arte plastice „Nico
lae Grigorescu" din Capitală.

în întîmpinarea oaspeților 
au venit acad. Ștefan Bălan, 
ministrul învățămîntului, Ion 
Iliescu, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, membri ai 
conducerii institutului, decani

și șefi de catedre, membri ai 
Consiliului științific.

Expoziția, organizată în să
lile institutului cuprinde peste 
400 lucrări de pictură, sculp
tură, grafică, scenografie, de 
arte decorative și artă monu
mentală, toate creînd un uni
vers artistic plin de sensibili
tate, de tinerețe și prospeți
me, inspirat din bogăția folclo
rului și din inepuizabilul te
zaur al artei noastre culte. Lu
crările expuse conturează de 
pe acum talente în prag de 
împlinire.

în cursul vizitei, explicațiile 
au fost date de Costin Ioanid, 
rectorul Institutului de arte 
plastice ,.Nicolai Grigorescu",

de profesorii Alexandru Clu- 
curencu, Corneliu Baba, Mac 
Constantinescu, Boris Caragea 
și de alte cadre didactice.

Apreciind munca rodnică ce 
se desfășoară în acest institut 

de artă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat felicitări 
conducerii institutului și pro

fesorilor, urînd în același timp 
studenților noi succese în stră-* 
dania lor de a-și însuși cunoș
tințe artistice cît mai temeini
ce, pentru a deveni artiști 
valoroși, folositori poporului, 
operei de construire a socialis

mului în patria noastră.

(Agerpres)

Sosirea unei delegații a P. C. din Canada
Luni seara a sosit în Capi

tală o delegație a Partidului Co
munist din Canada, condusă de 
tovarășul Tim Buck, președinte
le partidului, care, la invitația 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român va face o 
vizită în țara noastră.

Din delegație fac parte tova
rășii : William Beeching, Mel

Doig, Maurice Rush și John 
Boyd, membri ai Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Canada.

La sosire pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată 
de tovarășii Chivu Stoica și Vir
gil Trofin, membri ai Comite
tului Executiv, ai Prezidiului

Permanent, secretari ai C.C. al 
P.C.R., Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., Barbu Zaharescu, 
membru al C.C. al P.C.R., Bu
jor Sion, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Andrei Ștefan, prim-ad- 
junct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

BRĂȚARA DE AUR
însemnări 

de GABRIELA 
MELINESCU

de la Expoziția elevilor 
din liceele de speciali
tate, școli profesionale 

și tehnice.

în pag. 5
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Personalitatea artistică a 
eculptoriței Irina Codreanu (năs
cută la București, în 1896), se 
definește printr-un dualism al vi
ziunii, fără înțelesuri antinomice. 
E o structură la care sinteza s-a 
desăvîrșit pe o zonă largă, gene
roasă, delimitată însă precis unor 
coordonate afective și livrești 
(datorate formației și suficiente 
sieși), dincolo de limitele cărora 
n-a mai încercat tentația sonda
jelor. ‘ Irina Codreanu, ilustrează 
mai degrabă un tip artistic in
trospectiv, calm-reflexiv (adesea 
pe teme date ca în muzică) decît 
unul neliniștit și fabulativ. Una 
dintre aceste coordonate-limită o 
reprezintă fără echivocuri sculp
tura franceză a acestui început de 
secol, dominată autoritar de pres
tigiul unui Rodin sau Bourdelle 
(căruia din anul stabilirii sale de
finitive la Paris, 1918, i-a fost 
elevă pînă în 1924). In lucrări, 
condiționate de model ca portre
tele compozitorilor „Charles 
Munch" și „C. Brăiloiu", „Ame
ricană" și „Adolescență”, de pildă 
un modelaj sensibil strălucitor, 
de efecte impresioniste amintește 
vădit de Rodin, în timp ce alte 
lucrări cu tendințe alegorice se 
înscriu decis sugestiei bourdellli- 
ene, prin latura lor ușor barocă, 
prin volumele decorative și stiliat 
înțelese, prin simbolica lor im
plicită („Orizont", „Odaliscă", 
„Grațioasa", „Sirenă" etc.). De- 
părtîndu-se de suflul monumen
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• 17.30 — Pentru cei mid i Povestiri pe degete i „Pălă
riile lui Minciunilă*. Prezintă Brindușa Zaița- | 
Silvestru. Filmul „Căciulița fermecată". ;

• 18,00 — T. V. per.tru specialiștii din industrie Tema 1
Automatizări în mașini unelte. Prezintă ing. 
Aristide Predoi. Participă ing. Eudoxiu Proco- l 
povici. .

• 18,30 — Curs de limba engleză (lecția a 23-a).
• 19,00 — T. V. pentru școlari i 1001 de întrebări. „Yoga

și medicina**. j
• 19,30 — Telejurnalul de seară.
• 19,50 — Buletinul meteorologic. ■

— Publicitate.
• 20,00 — Film serial i rThierry la Fronde-.
• 20,26 — Opinia dumneavoastră. Tema i „Implicațiile

indiferenței- '
• 20.45 — Seară de teatru i ..Oameni și șoareci" de J. .

Steinbeck. Interpretează un colectiv al Tea
trului Național „L L. Caragiale-. In distribu- | 
ție : Valeria Gagialov, Florin Piersic. Matei | 
Alexandru, Constantin Rauțki. Victor Moldo
van, Emanoil Petruț Chirii Economo, Con- | 
stantin Stănescu, Ion Her.ter. N Gr. Bălănescu. ' 
Regia i Alexandru Finți. în pauză: Filmul i 
documentar i La toate latitudinile — produc- | 
ție a studioului „Alex Sahia".

• 23,00 — Telejurnalul de noapte.
• 23,10 — închiderea emisiunii.

I

tal și austeritatea galică a maes
trului, artista a reușit să creeze 
lucrări de o autentică vibrație 
lirică, personale, exprimîndu-și, 
prin datele culturii, propria sa 
simțire, propriul univers ale că
rui trăsături sînt intimismul și o 
delicată feminitate. Cealaltă co- 
ordonată-limită în care se în
scrie creația sa este sugestia brân- 
cușiană (lui Brâncuși i-a fost, de 
asemenea, elevă și colaboratoare

IRINA
CODREANU

începînd din anul 1924 pînă în 
anul 1928), la care a sub
scris nedisimulat, nu numai 
ca viziune ci și ca tematică. Am 
cita aci cele două păsări, foarte 
apropiate unei accepțiuni folclo
rice românești, evident fără acui
tatea simbolică filozofică a celor 
brâncușiene, lucrările care evocă 
o mitologică faună terestră și ac
vatică, decorativă, expresiv con
cepută („Peștișor , „Peștele de 

aur"), portretele („Eileen") ji 
torsurile („Tors", „Demitors ). 
Tratarea e, de asemenea, simpli
ficată la maximum, redusă la 
scheme esențiale volumetrice și 
ideatice cu apel frecvent la me
talul polizat, înscris implicit unor 
principii de cinetică optică. Deși 
tonusul general e reținut, sobru, 
apolinic, există în aceste sculp
turi sintetice, un lirism mai te
restru dacă ne raportăm din nou 

la creația brâncușiană, o concep
ție mai acuzat decorativă, o geo
metrie care se adresează mai mult 
senzualului și sentimentului de
cît ideii. Resorturile sale sufle
tești sînt altele, și știe să și le 
dezvăluie atent, sensibil în aceste 
tipare ale unui limbaj plastic ino
vator. Asemenea unei alte ar\ 
tiste, influențate vădit de creația 
lui Brâncuși, Milița Petrașcu, I- 
rina Codreanu, revine adesea la

(Urmare din pag. I) 

coleg de muncă un ceas ți alte 
cîteva obiecte personale. Din- 
du-i-se cuvintul in apărare, 
l-am auzit disculpindu-se i

— Am greșit, recunosc a- 
ceasta, dar nu mi-am dat 
seama...

Cu alte cuvinte, nu știa că 
nu este permis să furi, scuză 
pe care n-o putea crede insă 
nimeni. Se ascundea, in cuvin
tele lui poate nu numai necu
noașterea unor norme dar mai 
ales urmările încălcării lor. 
Tinărul iți oferise sieși o per
spectivă deformată a actului 
său, sperase că nimeni nu l 
va descoperi. în fond, greșeala 
răminea greșeală, dar el se 
mingtia cu gindul că numai el 
știe acest lucru.

La Timișoara fudecătoarea 
Ileana Chirmigiu imi poves
tea un alt caz edificator. Un 
soț ți-a bătut in ața fel soția 
incit a nenorocit-o pe viață, 
i-a rupt un picior, a desfigu
rat o Conștient totuși cd co
mite o gravă infracțiune omul 
a „mascat* gestul, dind ra- 
dio-ul la maxim. pentru ca ți
petele sofiei maltratate să nu 
fie auzite de vecini In in
stanță. a cerut, nici mai mult 
nici, mai puțin, decis circum
stanțe azenuante. motivind că 
a fost beat, că o asemenea 
greșeală nu trebuie judecată 
prea aspru, fiind o problemă 
personală. A pnmit insă pe
deapsa maximă și au fost muiți 
care l-au compătimit. Comisese 
in fond o greșeală care distru

expresia figurativă, oscilând între 
sugestia naturii și viziunea sim
bolică, alegorică asupra lumii, 
și-am vedea în acest gest de com
plementaritate nu inconsecvență 
ci onestitate și probitate în con
știința unui artist. Ceea ce uni
fică lucrările sale, aparent diver
se, este tocmai atmosfera ref
lexivă, de o abstrasă melancolie, 
de o mare subtilitate și rafina
ment, este exprimarea poeziei în 
orice ipostază volumetrică și ma
terială, o puritate și un înțeles 
moral asupra artei, care nu ni 
se pare nici desenat, nici didac
tic. Arta acestei autentice sculp- 
torițe vădește că emoția artisti
că, adecvată sau nu programatic 
unor formule prestabilite de artă, 
nu e condiționată de formă, că 
portretul, nudul, compoziția sim
bolică (ca și sonetul sau madri- 
fȘalul de pildă, dacă caută simi- 
itudini în domeniul literaturii), 

își pot păstra încă expresivitatea 
pentru secolul nostru. Elogiem 
aci nu numai valoarea unei crea
ții, ci și o viață închinată cu sin
ceritate și modestei artei, fără 
gesturi emfatice, a cărei răsplată 
e larga apreciere de care se bu^ 
cură în cercurile artistice din lu
mea întreagă (numeroase lucrări 
ale artistei figurează în muzee și 
colecții particulare din Franța, 
Anglia, ÎUA, Japonia, Norve
gia, România etc.).

CORNEL RADU 
CONST ANTINESCU

sese viața unei femei, distru
sese o căsnicie. Este aproape 
de necrezut cum a mai în
drăznit omul să ceară îngă
duință. cum l-au scuzat unii, 
diminuindu-i gravitatea gre
șelii.

Recunoaștem, in generai, că 
tint greșeli ți greșeli. Unele 
sancționabile, altele nu. U- 
nele care lezează pe alții, al
tele care împiedică doar pro
priul nostru drum. Deci, nu 
putem exclude greșeala din 

CINE GREȘEȘTE?
viața noastră, pentru ci. dia
lectic, ea are ți o valoare crea
toare învățăm de la alții dar 
mai ales din propriile noastre 
greșeli. în procesul de accep
tare ți acomodare cu realita
tea. de stabilire o unor relații 
cu semenii noștri, facem ne
numărate greșeli, confundabile 
uneori cu încercările nereușite. 
Putem, așadar, discuta pro
blema atitudinii față de gre
șeală care, pentru om și pen
tru societate, este mas impor
tantă decit greșeala in sine. 
Al&turi de evoluția noastră 
spre cunoașterea și înțelegerea 
normelor și legilor de convie
țuire socială, are loc ți pregă
tirea noastră pentru a înfrunta 
și a ne corecta greșelile, pen
tru a discerne intre gradele

Sveltețe
Desen de ION GRIGORE

de gravitate ți consecințele 
lor Valoarea unui om iese în 
evidență ți după felul în care 
ia atitudine față de greșeala 
lui sau a altora.

Ne-am putea întreba dacă 
există oameni care nu greșesc. 
Teoretic, poate există ; oameni 
care se feresc conștient și cu 
multă atenție de a comite cele 
mai mărunte gesturi de non
conformism. confundind lași
tatea cu corectitudinea. în
drăzneala de a gindi mai de

parte eu obligația rigidă de a 
te limita numai la ceea ce ți 
se impune. Greșim adesea, 
mai evident sau mai puțin 
grav, dar important este să 
găsim in noi resursele de a ne 
depăși Și depășirea este strîns 
legată de o serie de trăsături 
rizibil educabile i autocunoaș- 
terea. voința, maleabilitatea in 
judecarea d&Lor din jur și in
transigența in judecarea noas
tră. Nu o intransigență rigidă, 
definitivă care dă sentințe 
formale ?i o dreptate echili
brată, umană. O intransigență 
rece este ți nesinceră, poate 
determina pe cineva să se 
complacă in greșeală, să se 
inrâiască. Putem oare obliga 
pe cineva să-și ia in brațe 
greșeala atunci cind ea nu-l

reprezintă, cind este efectul 
unui moment de slăbiciune, 
regretat, depășit după aceea ? 
Intransigența, dacă ea există 
in fiecare dintre noi, ne o- 
prește să comitem a doua 
oară aceeași greșeală și de 
fapt, acest lucru este esențial, 
să nu dăm unei abateri oare
care caracter de greșeală con
tinuă, să nu-l permitem să se 
cuibărească în atitudinea și 
comportarea noastră cotidi
ană

E drept că sînt greșeli de la 
bun început catalogate astfel 
și pedepsite conform codului 
scris al justiției sau celui nes
cris al moralei. Oamenii care 
trăiesc cu adevărat, in miezul 
vieții, totdeauna dornici de a 
depăși o etapă, sînt, evident, 
supuși greșelilor. Dar exis
tența lor activă, interesată, le 
dă posibilitatea de a-și judeca 
limpede greșelile, de a lua a- 
titudinea cea mai justă, de a 
găsi calea de a le evita. De a- 
ceea se spune probabil că, o- 
dată cu vîrsta numărul greșe
lilor scade, maturizarea aduce 
o stabilitate a concepțiilor de 
viață, o înțelepciune care dis
cerne pasivitatea de greșeală.

Discutind despre greșelile 
mai mari sau mai mici pe care 
le comitem fiecare, ne putem 
analiza implicit și spiritul au
tocritic, simțul care ne per
mite o reală judecare a posi
bilităților noastre cît ți asupra 
manifestării lor in activitatea 
zilnică.

GALINA BADULESCU

(Urmare din pag. 1)

urmele lui Avram Iancu**. Vor 
face astfel cunoștință cu monu
mentele istorice întîlnite în cale, 
își vor rememora întîmplări și 
episoade petrecute în Transilva
nia în anul revoluționar 1848 și 
vor admira frumoasele priveliști 
ale naturii. Pornind de la aceeași 
idee, mai mulți elevi din Petro
șani și-au propus să reconstituie 
străvechiul drum al țării care 
ducea din orașul lor peste 
munții Paring și Sebeș la Sibiu. 
Avînd acum cunoștință de toate 
acestea, este lesne de înțeles de 
ce multi stau la îndoială. Pînă 
la urmă ei fac o alegere nepu-. 
tînd renunța la farmecul unei 
excursii. Mal ales cînd află că 
vor fi cazați în împrejurări ro
mantice în corturi, cabane, șuri 
și pe la stîni. La înapoiere 
traista cu povești a fiecăruia va 
fi plină.

„ATENTAT- LA BUNUL 
MERS AL VACANTEI

Corespondentul nostru ne 
înștiințează că, deși în Arad 

: i^CAifTA-

* înfre promisiuni

• și realitate

s-au stabilit planuri frumoase 
de vacanță, în dreptul realiză
rii lor stau semne de întreba
re. Ce fac elevii care rămîn în 
localitate ? „In orașul Arad — 
declară tovarășul Nicolae Blă- 
gău, responsabil cu resortul 
sportiv la Consiliul sindical ju
dețean — nu se poate organiza 
un centru de canotaj pentru 

• elevi, întrucît lipsesc ambarca
țiunile și bărcile de salvare. 
Ștrandul de la „A.S. Vagonul**,

• singurul existent în oraș, nu 
poate fi folosit pentru învăța-
rea înotului decît după orele 

• 20—21“. Ciudat program de 
ștrand pentru elevi. Noaptea ? 
Dj altfel organele locale ale 
C.N.E.F.S. au declarat și ele că 

• nu pot pune la dispoziția elevi
lor material sportiv pentru
cercurile 
chet etc. 
elevii au 
ziașm la

de fotbal, volei, baș- 
Și cînd te gîndești că 
răspuns cu mult entu- 
chemarea de a lucra 

voluntar la construirea diver- 
0 selor baze sportive din oraș.

Continuînd raidul nostru, ne 
oprim la Botoșani. Aici, ca și 

• la Săveni sau Dorohoi, va func
ționa un club al elevilor.

— Clubul — ne spune tovară
șa Ana Adochiței, de la comi- 

A tetul municipal U.T.C., va avea 
mal mult un profil turistic. Se
diul clubului va fi, probabil, la 

• Liceul „M. Eminescu*.
— Dar de ce probabil ?
— Nu se știe încă pentru că 

este in funcție de baza mate- 
V rială. Noi am discutat cu con

ducerile școlilor din oraș și ur
mează să stabilim locul. Tot în 

A cursul zilelor ce urmează (dis- 
cutia noastră a avut loc cu pu-

țin timp înaintea închiderii a- 
nului școlar), vom stabili și 
grupul de elevi care răspunde 
de conducerea clubului.

— Ce activități se vor orga
niza în ’cadrul clubului?

— Precis nu vă pot spune.
Există și în acest județ pla

nuri și gînduri de vacanță, in
tenții, dar concretizarea lor s-a 
lăsat pentru ultimul moment.

Elevilor nu 11 s-a cerut pă
rerea asupra programului de 
vacanță, n-au fost înștiințați 
unde și ce invitații vor primi 
pentru zilele vacanței. '

Tabăra de la Soveja a primit 
în prima serie 250 elevi din ju
dețul Vrahcea' și 5.0 de copii 
preșcolari. Totul a decurs nor
mal, programul a oferit elevilor 
zile plăcute de vacanță. Dar... 
Există un dar despre care ne-a 
vorbit tovarășul Gheorghe VI ă- 
dău, administratorul taberei. A- 
provizionarea cu legume și fruc
te se face necorespunzător. Este 
chiar o lipsă îngrijorătoare d« 
care se fac răspunzători tovară
șii de la întreprinderile legume- 
fructe Focșani și Panciu. între
prinderile amintite nu se simt 
obligate să-și respecte contrac- 

tele. încheiate. Apoî, lipsește 
mașina ; o singură mașină care 
să facă aprovizionarea — un 
I.M.S. pus acum la dispoziția 
taberei nu poate acoperi nece
sitățile. Mașina care trebuie să 
deservească tabăra va sosi toc
mai la sfîrșîtul seriei a III-a. Șl 
pînă atunci ?

Se știe că litoralul este cel 
mai solicitat ca sediu de vacan
ță. în Constanța vor funcționa 
doar două tabere turistice cu o 
capacitate de 280 locuri pe o pe
rioadă foarte scurtă : 60 zile.
Nu puteau fi deschise mai 
multe tabere tiyistice ? Să 
facem o socoteală.' La ConstA- 
ța funcționează, în afara șcW- 
lor ale căror internate au fost 
reținute pentru taberș turis
tice, încă cîteva : Liceul E- 
forie-sud, Școala profesională 
de operatori chimiști din Nă
vodari, Grupul școlar profesio
nal și tehnic al C.S.V.P.A., 
Grupul școlar cooperatist, cen
trul școlar profesional și teh
nic, Grupul școlar comercial — 
toate cu o capacitate de 1 000—- 
1 500 de locuri. Aflate la dispo
ziția ministerelor de resort, in
ternatele acestor școli se trans
formă însă în timpul verii în 
spații de cazare pentru schim
burile de experiență organizate 
— de ce ? — pe litoral. Inter
vențiile Comitetului județean al 
U.T.C. la respectivele ministere 
au rămas pînă la ora actuală 
fără nici un răspuns. Să le fie 
oare acestor ministere indiferen
tă vacanța elevilor ?

CÂDEREA IMPERIULUI RO
MAN — filme pentru ecran pa
noramic

rulează la Patria (orele 12,45 ;
16.30 : 20).

VICONTELE PLĂTEȘTE PO
LIȚA — cinemascop

rulează la Republica (orele
9.15: 11.30: 14; 16 15: 18 45 ;
21.15) ; Grivița (orele 9 : 11,15;
13.30 . 16 . 18,15 ; 20,30) : Melo
dia (orele 9 ; 1115 ; 13.30 ; 16 ;
18.30 ; 20.45).

ALEGERE DE ASASINI
rulează la Luceafărul (orele
8.15 : 10.30 : 12.45 . 15 : 17.30 :
20.15) ; Festival (orele 9,15 ;
11 30: 13.45 ; 16; 18,30; 21,15): 
Circul de Stat (orele 9.30 : 13 ;
17.30 : 20,30)

DOMNIȘOARELE DIN ROCHE
FORT — cinemascop

rulează la Capitol (orele 11; 
14 : P ; 20)

PRIN KURDISTANUL SĂLBA
TIC — cinemascop

rulează la București (orele 
8 : 10 ; 12,15 ■ 14.30 ; 16,45 ;
19; 21,15); Feroviar (orele 
9,45 ; 12 ; 14 15 ; 16.30 : 18,45 ; 
21) : Excelsior (orele 8,45 ; 11 ;
13.15 : 15 30: 17.45; 20); Glo
ria (orele 9 : 11,15 : 13.30 : 16 :

18,15 • 20.30) ; Modern (orele 
9.30; 11.45; 14: 16.30; 18.45;
21.15).

ZOLTAN KARPPATHY — ci
nemascop

rulează la Lumina (orele 9
15.45) în continuare 18,30;
20.45) .

CINEMATOGRAFE
HIROȘIMA DRAGOSTEA MEA 
— cinemascop

rulează la Centra! (orele 9 ;
11.15 ; 13 30 ; 16 : 18 30 ; 21)

BOMBA DE LA ORA 10.18
rulează la Union (orele 15,30 ;
18 ; 20.30)

SPARTACUS
rulează la Doina (orele 11.30 ;
16 ; 19 30)

SFÎNTUL LA PlNDA 

rulează la înfrățirea (orele
10, 15 »; 17.45; 2U).

DIRIJABILUL FURAT
rulează la Buzești (orele 15.30;
18).

SAMBA
rulează la Dacia (orele 8—
16.30 în continuare. 18.45 ; 21) 

NEBUNUL DIN LABORATO
RUL NR 4

rulează la Bucegi (orele 9:

11,15 ; 13» ; 16.15 ; 18.» ; 21); 
Flamura (orele 9—16 în conti
nuare, 18 15 ; 20,30).

SFTRȘITUL AGENTULUI W 4C 
rulează la Unirea (orele 15.30: 
18)

FREDDY. LOVEȘTE TU INTÎ1! 
rulează la Lira (orele 15 ; 
17.15; 19 30). Progiesul (orele
15,30 ; 18,30) ; Miorița (orele 
9 • 11.15 ; 13,30 ; 16 : 18,15 ;
20.»).

OSCAR 

rulează la Drumul sării (ore
le 15 ; 17.50 ; 20 : — duminică 
matineu ora 11)

UN DOLAR GĂURIT
rulează la Giuleștl (orele 10;
15 30 ; 18 ; 30,30). Tomis (orele
9—15.45 în continuare. 18,15). 

* Aurora (orele 8.30 ; 10.45 ; 13 ;
15.15 ; 17 45 ; 20.15).

BA VA RÎDE
rulează la Cotrocenl (orele

15.» ; 18 ; 20.30)
EDDIE CHAPMAN, AGENT 
SECRET

rulează la Pacea (orele 15; 
17,45 ; 20,»).

INIMA NEBUNA,.. NEBUNA 
DE LEGAT

rulează la Floreasca (orele 9;
11.15 ; 13.» ; 16 ; 18,15 ; 20.») ;
Moșilor (orele 15,»; 18 20,30) 
Arta (orele 9,15—16 în conti
nuare, 18,15).

OBSESIA

rulează la Volga (orele 9; 
11,15; 13»; 15,45; 18,15;
20.45).

EL DORADO
rulează la Viitorul (orie 15.» ; 
18 : 20.»).

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU

rulează la Popular (orele 15,M; 
18 ; 20,»).

PENTRU CIȚÎVA DOLARI IN 
PLUS

rulează la Munca (orele 9.»; 
12 ; 15 ; 17 45 ; 20.15).

NUNTA LA MALINOVKA
rulează la Flacăra (orele 15.»; 
18 ; 20,30).

ÎMPUȘCĂTURĂ
rulează la Vitan (orele 15 ; 
17.» , 20).

PASAREA TIMPURIE
rulează la Rahova (orele 15,»; 
18).

MUMIA INTERVINE
rulează la Ferentari (orele
15.30 ; 18 ; 20.»).

TOPKAPI
rulează la Crîngași (orele 
15.» ; 18 : 20.30).

nocus—pocus
rulează la Cosmos (orele 15.»;
18 ; 20,30). De la 3 iulie RAZ-

BUNAREA HAIDUCILOR (ore
le 15,» : 18 ; 20,»). Fațada cinematografului din cartierul Țiglina — Calați

HARALAMB ZINCĂ

IAING
ROMAN

(Text prescurtat)
Mihai Mîroia, vameș în portul Constanța, moare In condiții 

misterioase. Cazul i se încredințează căpitanului de miliție Liviu 
Roman. Acesta descoperă că Miroiu făcea parte dintr-o organiza
ție de contrabandiști. în continuare, bănuielile anchetatorilor cad 
asupra Luizei Urseanu, fosta iubită a vameșului, dar și asupra 
ospătarului State de la bufetul „La marinarul vesel**.

IX Patru împușcături fără zgomot

I se înmînă un raport. Roman îl citi imediat: Mi-am găsit un 
loe in apropierea telefonului. Localul ,,La marinarul vesel" era 
plin de consumatori. Pe Purje, gestionarul, l-am găsit foarte
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bine dispus : își servea clienții fredonînd. La întrebările unora 
cum s-au petrecut faptele cu State și cu marinarul din Sorrento, 
a preferat să tacă. La 9,55 Purje a telefonat undeva ; a fost ne
voit să formeze numărul de trei ori. După primul apel, m-am 
ridicat în picioare, prefăcîndu-mă a căuta ceva, și am putut să 
observ că Purje forma numărul 13.62. Abia după al treilea apel, 
l-am auzit rostind : „Cu Mitică”, după care a pus receptorul în 
furcă. Peste exact zece minute, telefonul a sunat. Purje s-a re
pezit să ridice receptorul. De altfel în momentul acela se afla 
prin apropiere. De data asta, l-am auzit spunînd : „Da, eu... Cu 
berea e în ordine**. Pe urmă a ascultat fără să mai scoată o vor
bă. Doar la încheierea convorbirii, l-am mai auzit spunînd : 
„Am înțeles Am observat că nu mai era la fel de bine dis
pus. La 10,30 m-a schimbat locotenentul Dinică *.

Roman zăbovi îndelung asupra acestui raport scurt și opera
tiv. Se aflau consemnate, pe acel petec de hîrtie, cîteva date 
care-i dădeau de gîndit. Ieri, după „contrabanda cu ceasuri**, își 
formase părerea că Purje era un om cinstit. Raportul însă... 
Nu cuvintele : „Cu berea e în ordine" rostite de Purje la telefon 
îl puseră pe gînduri. ci cu totul altceva. își aminti că Luiza îi 
mărturisise că pînă a fi ridicat Miroiu receptorul, aparatul su
nase de trei ori. Iar acum raportul atentului ofițer semnala că 
Purje formase de trei ori la rînd același număr, rostind apoi 
cuvintele: „Cu Mitică**, după care închisese telefonul. „Să fie 
vorba doar de o simplă coincidență ? se întrebă Roman, căutîn- 
du-și prin buzunare micuța și discreta pipă dăruită de Lili. O fi 
telefonat omul la vreo bază. Oare cele două cuvinte : „Cu Mi
tică". să aibă semnificația unei parole ? Ar fi cam stupid... iar 
între cele trei apeluri și telefonul primit după exact zece mi
nute, există oare vreo legătură ?“.

Semnatarul raportului reținuse și un număr de telefon. Dacă 
ochiul și memoria nu-l înșelase ră, informația ar putea să fie ne
sperat de prețioasă. Dintr-o pornire spontană, Roman formă 
numărul. Va afla imediat dacă la celălalt capăt al firului se găsea 
sau nu vreun depozit de desfacere a mărfurilor. Dar, spre 
surprinderea sa, nu i se răspunse. Se feri să repete apelul: nu 
care cumva să apese pe vreun buton de alarmă al bandei. Ceru 
atunci să i se stabilească urgent unde și, eventual, la cine se 
găsea Instalat aparatul 13.62. Răspunsul primit îl derută : numă
rul aparținea unui telefon public de pe strada „23 August". „Ia
răși un telefon public ! ? se enervă Roman. Ce naiba ! ? Să fi 
greșit omul nostru ?"
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Luă atunci o mașină, se repezi pînă în strada „23 August" unde, 
după cum i se raportase, era instalat telefonul public 13.62. La 
volan, un șofer morocănos care parcă mîncase cuie, răspundea 
la mai toate întrebările căpitanului doar prin „DA !“ sau „NUI“ 
Soarele dogorea, străzile erau mai puțin animate. Roman îi ceru 
șoferului să staționeze în fața Casei ofițerilor. Coborî. Cînd a- 
junse pe strada „23 August“ constată că, într-adevăr. telefonul 
se afla în fața unei farmacii, chiar lîngă intrare. Farmacia, la 
rîndul ei, era încadrată de cîteva magazine. Roman cercetă de 
la distanță poziția telefonului și își spuse că n-ar fi rău să for
meze de trei ori același număr de telefon. Oare va ridica cineva 
receptorul ? Peste drum de farmacie zări o „Alimentară” ; *o 
tăbliță indica existența unui telefon public în incinta magazinu
lui ; observă, nu fără bucurie, că, foîosindu-se de acest aparat, 
putea să telefoneze și să țină sub observație fațada farmaciei. 
Formă de trei ori consecutiv numărul telefonului de peste 
drum. Nimeni însă nu veni să răspundă celor trei apeluri. 
Scrîșni înciudat din dinți. „O fi greșit omul nostru... N-a re
ținut bine numărul...** Părăsi supărat magazinul. I se făcu pe 
neașteptate sete și intră într-un lacto-bar din apropierea far
maciei, singurul loc unde se putea bea bere în liniște. Goli la 
repezeală o sticlă. Apoi jnai comandă una. Ideea „telefoanelor 
publice4* îl chinuia într-una, fără milă, nelăsîndu-1 să bea în 
tihnă berea. „Nu, își zicea, e nevoie să rezolv pînă la capăt pro
blema4*. Ieși din local cu gîndul să mai stsa o dată de vorbă cu 
Jugănaru. (însă convorbirea cu marinarul arestat nu aduce ni
mic nou).

Totuși de obsesia telefoanelor publice nu-i fu dat să scape. 
II stăpinea fără contenire o vagă senzație de nemulțumire ca 
și cum ar fi putut să întreprindă ceva și ar fi ezitat. „Oricum, își 
spuse el, ar fi util să-mi lichidez „centrala telefonică din cap44... 

Părăsi din nou sediul D.R.M.-ului. Porni de astă dată, pe jos. 
De parcă i-ar fi cunoscut intențiile, pașii îl călăuziră din nou 
spre farmacie. Și lui Roman nu-i păru rău că ajunsese din nou 
acolo. Stătu de vorbă cu casierița farmaciei și află un lucru pre
țios.

2
Luiza Urseanu se ținu de cuvînt, nu se duse la înmormântare, 

în schimb, îl rugă pe Ben să meargă el la cimitir și să asiste la 
înhumare, după care să vină să-i povestească cine a fost de față,
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dacă sicriul era sau nu acoperit si cum a decurs în general pro
cesiunea.

— Și tu. ce-ai de gînd să faci ? o întrebă Ben învăluind-o cu 
o privire plină de compătimire.

— O să rămîn acasă... n-o să ies nicăieri. Hai, du-te, îl în
demnă. îl sărută pe frunte și-1 împinse spre ușă.

De fapt, îl mințise. Ieși din casă. La ora cînd știa că are loc 
înmormîntarea lui Miroiu, Luiza se îmbrăcă în doliu ; își pre
gătise din vreme o rochie și ciorapi negri. Apoi se repezi la 
biserica din apropierea locuinței. Nu mai trecuse de vreo zece 
ani pragul unei biserici. Dintr-o dată, o cuprinsese o dorință 
inexplicabilă să cadă în genunchi în fața icoanelor și să se în- 
chinej La ceasul acela de ziuă nu so oficia nici o slujbă. Luiza 
se refugie într-un colț ce i se păru mai întunecos : căzu în ge
nunchi în fața Sfintei Fecioare și începu să se roage în gînd. 
Lacrimile i se prelingeau în neștire pe obraji... Bolta înaltă și 
afumată a bisericii, lipsa de lumină, mirosul de parafină al lu
minărilor o tulburau și mai mult, înfricoșînd-o./. Se ruga, recu- 
noseîndu-se vinovată de toate. Altă dată aceleași cuvinte rosti
te de ea sau de altcineva ar fi făcut-o să pufnească în rîs. Plîn- 
gea, iar lacrimile îi topeau șî-i ușurau piatra ce-i apăsa sufle
tul. Era atît de pierdută în propriile-i rugăciuni, îneît nici nu 
observă că un bătrînel, îmbrăcat sărăcăcios, îngenunchiase lin
gă dînsa. Omul începu să facă cruci și să bată mătănii. Și pe 
măsură ce se închina, înainta cîte puțin spre Luiza Urseanu.

— Domnișoară Luiza... șopti el după una din mătănii.
Ea însă nu-l auzi iar cînd,-în sfîrșit, îl auzi, ^vu senzația că 

una dintre icoane îi rostise numele și se cutremură de spaimă.
— Dumneata ? ! ! se sperie ea zărindu-1 pe bătrînel.
Omul, zîmbind smerit, duse două degete la buze : semn să 

tacă. Apariția atît de, neașteptată -a domnului Cristescu pe care 
nu-l mai văzuse de multă vreme, o zăpăci, îi risipi, ca prin mi
nune euforia mistică.

Tot închinîndu-se, el -îi șopti:
— E cineva care yresCsă sț^ăj.'de vorbă cu tine. Are cîteva 

documente de Ja Mihai;., cică te interesează direct... Trebuie să 
ți le arate... să se sfătuiască cu tine.

— Să vină atunci la mine... , *
— Nu poate... nu poate... bătu el mătănii. Ii e teamă de cele 

întâmplate...

(VA URMA)
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colo supuse inundațiilor și primă
vara o mare de apă gălbuie și no
roioasă acoperea orizontul. Astăzi, 
încă, excesul de apă din sol crea- 
ză probleme constructorilor și pri
mul detașament al tinerilor sosit 
pe șantier își va uni eforturile cu 
acelea ale oamenilor aflați în- 
tr-unul din cele șapte sisteme de 
desecare independente care eva
cuează direct în Dunăre prin sta
țiile de pompare și repompare a- 
pele colectate pe canalele de de
secare. Contribuția lor la întreți
nerea sistemelor hidroameliorative, 
la deschiderea unor canale noi, 
la executarea lucrărilor de artă, 
poduri, podețe, etc., va avea, in
discutabil, virtutea muncii califi
cate. Jumătate din acest prim de
tașament îl alcătuiesc studenții 
Institutului de construcții Bucu
rești.

— In fond — ne declara unul 
din ei înaintea plecării din Capi
tală — cefe două săptămîni de 
șantier vor fi atât pentru noi cît 
și, firește, pentru colegii noștri de 
la Academia de Studii Economi
ce, o bună perioadă de practică. 
Ne vom putea verifica pe viu cu
noștințele teoretice dobîndite apli- 
cîndu-le, iscodind, de ce nu, so
luții proprii pentru rezolvarea u- 
nor probleme tehnice curente.

Sosiți ieri după-amiază la Brăila 
cei aproape 350 de etudenți Bucu- 
reșteni au avut surpriza unei pri
miri emoționante organizate de 
Comitetul județean Brăila al 
U.T.C. Împodobită cu stegulețe 
tricolore, fațada gării, cu aspec
tul ei sărbătoresc, ura bun sosit 
tinerilor studenți care vor lucra 
pe șantierele naționale de muncă 
patriotică deschise în județul 
Brăila. Buchetele de flori dăruite 
de pionieri și muzica fanfarei au 
concentrat atenția locuitorilor ora
șului asupra tinerilor lor oaspeți. 
Autobuzele așteptau pregătite 
pentru turul de două ore al mu
nicipiului. Milea Baicu, primul 
secretar al Comitetului județean 
Brăila al U.T.C. le urase briga
dierilor în cuvinte simple, dar pli
ne de căldură, succes în munca 
pe șantier, încredințîndu-li-se, 
dată fiind specialitatea pentru 
care se pregătesc, sarcini privind 
asigurarea asistenței tehnice a 
unor lucrări.

Așadar, zorii zilei de azi vor 
auzi în Insula Mare a Brăilei sa
lutul primului detașament al 
muncii patriotice pe cel de-al 
cincilea șantier național al tine
retului.

Spor la muncă, studenți briga
dieri 1

scrisori de pe șantiere
Gara Livezeni rămîne undeva 

în urmă, iar în locul ei încep să 
se perinde arbori și stînci, apoi 
apa înspumată și fumurie a Jiu
lui, care însoțește linia ferată 
pînă la ieșirea din defileu. Cei 
100 de brigadieri, elevii de la 
școala „Cimentul“-Tg. Jiu și de 
la liceul din Peștișani. care au 
lucrat în sectorul Polaviștea al 
șantierului Bumbești-Livezeni 
s-au strîns ciorchine la geamuri. 
Unii mai păstrau încă în minte

clamă Nicolae Radu. Nu mai 
este așa de semeață cum a fost 
la început. Știi cit am scos din 
ea ? 2 000 m.c. de piatră. Dacă 
mai adăugăm alți 1 000 m.c. de 
piatră brută pe care am faso
nat-o, îți dai seama...

— Uite și zidul de sprijin pe 
care l-am executat noi, intervine 
Vasile Verdeș, care pînă acum 
stătuse mai retras. Are peste 
100 de metri pătrați. De cîte ori 
voi trece pe aici o să-1 văd.

constatat însă că pot face și mai 
mult. Peste un an, cînd voi ter
mina școala, și voi lucra ca mun
citor pe șantier nu o să mai am 
nici o emoție.

— Șederea noastră a constituit 
și un prilej de a ne cunoaște 
mai bine, îl completează altul. 
I-ai văzut pe Marinescu, Spiță 
și Stoica ? După cîteva zile au 
încercat să fugă. Sînt niște fri
coși. Cîtă deosebire între ei și 
Ion Perțea, și Vasile Crișan, de

Tradiției, j
o cununa i

„Vrem și prin aceasta
să răspundem grijii

cu care sîntem înconjurați Fotoreporterul intervine: „Zimbiți, vă rog!"

noi, studenții patriei44
Prima dimineață a lunii iulie.

Și în incinta Institutului politeh
nic „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ 
din București, sute de studenți 
s-au adunat cu genți și valize, 
cu chitare și magnetofoane. A- 
ceeasi întrebare — unde plecați 
— ^c$pătă răspunsuri diferite : Ia 
I.A.S< Alexandria, sau la Ciocă
nești, Borcea, Valea Călugăreas
că... Toți discută cu însuflețire 
ce vor face acolo, cu/n vor spri
jini aceste unități agricole în e- 
fectuarea lucrărilor, cum prin 
prezența lor vor instaura o at
mosferă de întrecere în hărnicie 
și voie bună. Ici-colo se mai aud 
și comentarii despre recentele 
examene promovate, despre e- 
moțiile care i-au dominat. Dar 
însuflețirea are un alt subiect.

— Vreau din toată inima să 
muncim cu spor, ne declară stu
dentul Zoltan Bogdan, de la 
Facultatea de chimie industrială. 
Nouă ni s-au creat condiții foar
te bune de studiu și de viață 
și e o datorie a noastră să răs
pundem grijii cu care sîntem în
conjurați prin fapte.

— Zilele de activitate pe care 
le vom avea în cadrul I.A.S.-ului 
Alexandria, unde plecăm peste 
cîtf^ăLclipe, vor ajuta și la în- 

■ a colectivului
nostru rde studenți din anul I. 
Eu sînt dintr-un sat din județul 
Bihor și, simțind în mine încă 
pulsul pămîntului, abia aștept să 
ajung în mijlocul ogoarelor. După 
un an de studiu în amfiteatre și 
săli de lectură, va fi o reîntâl
nire emoționantă.

Iar cuvintele se străduiesc să 
exprime, mereu altfel, aceleași 
sentimente care îi stăpînesc pe 
toți. Dar Gh. Hubcă, secretarul

organizației U.T.C. din anul I B, 
sintetizează: „Toți colegii mei 
s-au angajat să muncească in 
așa fel, incit să depășească aș
teptările celor ce ne vor întâm
pina la Alexandria. Vom da un 
ritm nou ogoarelor unde vom 
merge". Par așchie Toader, repre
zentantul I.A.S. Alexandria, ve
nit să-i conducă spre destinație, 
răspunde : ,Sînteți așteptați cu 
nerăbdare. La noi au mai mun
cit și anul trecut studenți și am 
fost foarte mulțumiți de activi
tatea lor. Sîntem încredințați că 
și anul acesta, după trei săptă- B 
mini, vom face un bilanț asemă- ■

I
nător“. Secretarul U.T.C. conti
nuă dialogul : „Lucrările care ne 
cor fi încredințate spre efectuare 
vor fi de calitate. Cum vom a- _ 
lunge acolo intenționăm să or- ■ 
ganizăm și acțiuni specifice or- " 
ganizației noastre, acțiuni cultu- 
ral-distractive".

Alte sute de studenți grupați 
în alte puncte. Cîteva chitare 
inundă dimineața cu i 
șinile s-au umplut. Studenții 
Cristian Teodorescu, Valentin ■ 
Gruberg și Teodor Burghelea ■ 
discută cu înfocare. Se dă ple
carea. Semne de bun rămas. Ma
șinile demarează spre Alexan
dria, Ciocănești, Valea Călugă
rească, sx __ ___1_ 2__2__
căldura miezului de vară. Miine 
dimineață, cei aproape 2 000 de 
studenți de la Institutul politeh
nic din București vor începe 
prima lor zi de muncă la recol
tare sau la întreținerea culturi
lor. Aurul roadelor și al soarelui 
va lumina ființele lor spre noi 
deveniri, în ritmurile 
lui „Gaudeamus4 
lor de brigadieri.

iteva chitare ■ 
ritmuri. Ma- |

.îocanești, Valea Caluga- m 
spre ogoarele încinse de H 
mio'Tii1iiî

Și
străvechiu- 
al cîntece- I

I

BUMBEȘTI- 
LIVEZENI CEL

CÎSTIGUL»

i de cinste 1
i

MAI DE FRET
ultimele imagini de la festivita
tea predării drapelului către bri
gada care a venit să le ia locul, 
alții nu se saturau să admire 
minunatele priveliști ale naturii.

— In toamnă întreaga șosea va 
fi asfaltată, remarcă Viorel 
Popa, șeful echipei nr. 1.

— Așa-i că au trecut repede 
cele două săptămîni ? îl întrea
bă, în loc să-i răspundă, Con
stantin Matei, comandantul bri
găzii 4 Polaviștea.

Dar nici prietenul său nu-i 
răspunde la întrebare. Semn că 
în sinea sa îl aprobă.

Ceilalți nu erau atenți la dis
cuțiile celor doi colegi. Urmă
reau șoseaua pentru a recunoaș
te locul unde au lucrat ei.

— Uite, Floriane, stînca aceea 
pe care am rănguit-o noi, ex-

devenit tot mai 
repezi, 

convingă
Discuțiile au ____

vioaie, dialogurile mai 
Fiecare încerca să-i 
pe ceilalți să privească spre lo
cul unde a lucrat echipa lui, să 
vadă ce-au fost ei în stare să 
facă.

Și cu toții încearcă să desprin
dă foloasele pe care le-au do- 
bîndit lucrînd pe acest șantier 
al tineretului.

— Nu mă refer numai la banii 
obținuți, le spune el. Și nici la 
rolul muncii noastre pentru eco
nomia țării. Foloasele mele mai 
mari sînt de altă natură. în pri
mul rînd mi-am cîștigat încre
derea în forțeile proprii. Mă simt 
parcă altul. La început îmi era 
teamă că nu o să rezist celor 8 
ore de muncă, precum și pro
gramului sever de brigadier. Am

pildă, care după ce își făceau lu
crul lor mergeau să lucreze în 
orele libere și la perforator.

Pe neașteptate s-au trezit la 
Tg. Jiu, unde trebuiau să coboa
re. Aici s-au întîlnit cu membrii 
brigăzii nr. 1 Meri, de pe ace
lași șantier, elevii de la Grupul 
școlar forestier-Tg. Jiu, de la 
liceul din Motru, care se întor
seseră și ei acum cu mașinile. 
S-au înfiripat din nou discuții. 
Aveau și aceștia cu ce să se 
mîndrească : valoarea lucrărilor 
pe care le-au executat depășea 
suma de 400 000 lei. Dar nici ei 
nu uitau niciodată să adauge că, 
pentru ei, nu acesta a fost cîș- 
tigu cel mai

— Am venit aici K să mun
cim. Știm că nu e o joacă.

Cuvintele acestea rostite de I 
elevii Grupului școlar minier- I 
Baia Mare sau de cei ai licee
lor din Sighetul Marmației a- I 
veau semnificația unei angajări I

pe cale să I 
i să devină I

I

At.

mare, ci altul.

BALGRADEAN

mature și chibzuite, exteriori
zau un entuziasm ] 
se materializeze și _
durabil ca stîncile muntelui. 
Bătălia începută a fost o școa
lă a muncii, o cunună de sen
timente înalte săpate în inima 
Gutinului ca să rămînă drept 
mărturie unei generații i 
cum avem atîtea mărturii w 
20 de ani încoace. La sfîrșitul 
a 14 zile de muncă brigada 
nr. 1 Maramureș și-a înfipt 
drapelul la kilometrul 19. Pînă 
aici au avansat lucrările la șo
seaua care va traversa Gutl- 
nul.

„Cu toate că timpul a.fost \ 
scurt, ne spunea tovarășul in-

rept I

I

A A A

I 
giner Orban Laszlo, șeful lo- I 
tului Gutin, contribuția bri^țo* | 
dierilor s-a concretizat pri»- 1 
tr-un avans substanțial al iu- I 
erorilor. Deși lipsiți de ex-1 
periență, brigadierii au parcun 1

„SCRIEM DIRZ IN PAMINT,

♦ ▲ ♦ ▲ ♦

BUCUREȘTI - 
PITEȘTI

Și au venit alții, cu forțe 
proaspete, cu aceeași sete de 
muncă, dar parcă mai nerăbdă
tori să dea curs și începutului 
lor. Coborînd din mașini, s-au 
sprijinit cîteva clipe in unelte 
și au zis : „De aici mai depar
te". Și cei 105 elevi de la li
ceul „Gh. Lczâr" din București 
care au luat locul, in frontul 
muncii, liceenilor de la „D. 
Bolintineanu**, ca adevărați lup
tători, și-au ridicat o nouă ta
bără. Aici la Ciorogirla,

Intr-o atmosferă de mare en
tuziasm, cu prilejul ridicării 
drapelului, tinerii adresează o 
scrisoare către C.C. al U.T.C. în
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L BAIA SPRIE-
SIGHET

In fier și cuvint
ACEST LEGĂ MINT"
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școala șantierului în mers, cu 
o voință și un entuziasm im
presionant.

— Am venit aici să mun
cim...I

I Aceste cuvinte sînt susținu
te de fapte. Echipa I și-a de
pășit aproape zilnic norma cu

I......

Gara (!)bor, ora 7,30. Pe ori
cine ai întreba cine sînt acești 
300 de tineri nerăbdători, ți-ar 
răspunde, fără ezitare : „Nu-i 
cunoști ? Sînt studenți. Să nu știi 
atâta lucru..." O bănuială de re
proș citesc pe chipul imagina
rului interlocutor. O consemnare 
matinală în fața unei gări domi
nată de curiozitatea și nerăbda
rea plecării. Apropierea de acești 
tineri te obligă să-i cunoști. Fraze 
ori propoziții întretăiate sînt pro
logul resortului interior ce diri
jează și dezvăluie manifestările 
dominate de pasiune.

„Cînd plecăm ?“ „Nu ple
căm ?“ „Abia după-masă !“ „De 
ce ?•’. In sfîrșit, lucrurile se lă
muresc. Se va pleca, totuși. 
După-amiază. Destinația a ră
mas neschimbată. I.A.S. Ostrov, 
Apropierea Dunării, cules de 
piersici, legatul viei. O atmo
sferă de romantism se distilează 
printre cuvintele interlocutorilor. 
Magdalena Ivanov, Teodora Ior
dan, Edith lonescu sînt studente 
în anul I la Biologie. Au ținut 
neapărat să fie nedespărțite. 
Pentru ele e prima dată cînd 
fac parte dintr-o brigadă de 
muncă voluntar-patriotică. Ceea 
ce nu poate fi vorba și despre

colegii săi,Mircea Popescu 
Teodor Stoica și 
din anul al III-lea al Facultății 
de chimie, deja „veterani". Din 
arhiva memoriei se desprind a- ■ 
mintiri. Anul trecut au lucrat cu ■ 
toții la Dedulești, pe combină. — 
De dimineața pînă seara, recol- ■ 
tau griul din lanurile aurii. ■ 

„A fost o muncă severă, care 
mă tndîrjea. In facultate mi-am 
cunoscut într-un fel colegii. A- 
colo i-am cunoscut mai bine. 
Seara, în ceasurile rămase dinain
tea odihnei, ne povesteam. Ideea 
despre muncă se verifica practic. 
In ultima zi mi s-a comunicat 
că sînt declarat fruntaș in mun
ca patriotică. A fost o surpriză 
răsplătită cu un bilet in tabăra a 
de la Costinești. Am spus sur- ■ 
priza, fiindcă nu m-am gtndit ■ 
nici o clipă la așa ceva. Mun
ceam din plăcere".

Așadar, o răsplată a 
prețuiri a muncii. Și din 
vacanță al cărei itinerar începe ■ 
în gara Obor și se prelungește ■ 
apoi, timp de trei săptămîni, pe 
ogoarele întreprinderii agricole ■ 
din Ostrov.

Și
Iulian Trancă

înaltei 
nou o

i
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„De aici 
mai 

departe"
care se angajează în mod. 
solemn să adauge tradițiilor de 
muncă voluntar-patriotică o 
nouă pagină de tinerețe și 
hărnicie.

Tinerii au început apoi să-și 
concretizeze angajamentul. îna
intarea continuă metru cu me
tru. Mulți se opresc cite o clipă 
și ascultă • nu cumva se aud e- 
couri ale muncii brigadierilor 
de la Petrești, alt punct de lu
cru de pe autostrada București- 
Pitești ? Nu cumva ei înaintea
ză mai repede decît noi și vor 
trece și în propria noastră ju
mătate ? Asemenea întrebări ii 
fac să intensifice ritmul. Dar 
după un timp vor pleca și ei 
și vor veni alții să le ia locul. 
Cine vor fi cei care se vor în
tîlni cu brigadierii de la Pe- 
trești ? Cine vor fi acei briga
dieri care înaintînd în ambele 
sensuri se vor întîlni la jumăta
tea distanței dintre București 
și Pitești ? Oricine ar fi acești 
continuatori momentul întâlni
rii lor va fi un prilej de mare 
bucurie și pentru cei de acum. 
Și oriunde vor fi atunci vor 
spune la fel: „De aici mai de
parte".

L C.

Foto: ION CUCUBrigadierii de la Petre ști interpretează un cîntec compus de ei

_ , A ------- ------ .na cu |
15 la sută; a Il-a cu 10 la I 
sută iar a treia cu 8 la sută. 1 
Echipa I, în primele zile se 

(descurca mai greu, rămăsese
în urmă. Cînd se înmîna dra
pelul altor echipe, cei dintr-a- 
ntîia plecau capul. Dar în a- 
ceste momente, cînd aveau de 
Recuperat rămîneri în urmă, 

(acești elevi, colegi de an, care 
veniseră de acasă hotărîti să 
cucerească primul loc, nu și-au

I
cucerească primul loc, nu și-au i 

I pierdut elanul. Și hotărîrea lor I
s-a împlinit peste cîteva zile, 1 
cînd li s-a decernat drapelul, | 

Icînd bucuria lor a izbucnit I 
spontan, formînd un fluviu nă- 
Vfllnir» îmnrpimX - riann'roo ■valnic împreună cu dăruirea 
și entuziasmul. Satisfacția a- 
cestui moment au trăit-o încă 
de șase ori și iată-i acum pe 
membrii acestei echipe cîști- 
gători ai întrecerii pe brigadă 
privind cutezători drapelul care 
se înalță pe catarg, cu fețele 
arse de soare, cu privirile cal
de, parcă mai maturi și mai 
bărbați, căliți de muncă, de 
izbîndă. Comandantul brigăzii, 
tovarășul Augustin Nichita, le 
strînge mîna bărbătește fiind
că știe că toți și nu numai cei 
din echipa I merită felicitări.

Replica brigăzii Maramureș 
a dat-o brigada din Sighetul 
Marmației, același ritm înalt 
de întrecere, aceeași atmosferă 
de muncă spornică, dătătoare 
de satisfacții. Aceste două pri
me brigăzi, prezente pe șan
tierul Baia Sprie — Sighetul 
Marmației, au realizat cele 
circa 200 000 lei ce i 
valoarea globală a lucrărilor 
efectuate. Este motivul de < 
mîndrie căruia numai munca , 

I i-a putut da naștere.
■ IOAN RUS |

lizat cele ■ 
reprezintă |

Cînd am poposit în tabăra 
de la Petreștii de Găiești, era 
ora 14,30 minute. Brigadierii 
se întorceau de la muncă. Din 
înfățișarea lor doar zîmbetul 
destins, avântat zîmbet al tota
lei dăruiri, mai amintea ținuta 
festivă în care-i cunoscusem 
la deschiderea șantierului. Sa
lopetele purtate, acum, firesc, 
dezinvolt mulate pe trupurile 
lor tinere și puternice, pasul 
larg, apăsat, trădează familiariza
rea cu șantierul și cu toate atri
butele lui. Dar și zîmbetul 
rise metamorfoza zilelor și 
ților dăruite șantierului.

Iată-i, după un timp în 
au servit masa strînși în grupuri 
și pe echipe în curtea cantona
mentului, discutînd aprins și 
relaxat Grupuri și echipe tot
atîția trimiși ai Fienilor, More- 
nilor, ai Pucioasei și ai celor din 
Titu. Și toate aceste grupuri

sufe- 
nop-

care
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și echipe la un loc însemnînd 
energie și dăruire aservită ace
luiași scop : construirea magis
tralei din beton și asfalt Bucu
rești—Pitești. Deci iată-i de la 
primii lcr pași deveniți brigadi
erii romantici ai muncii volun- 
tar-patriotice. Verva lor nedo
molită cu nimic ne pune la dis
poziție nouă și cititorilor ziaru
lui, perle ale unui dublu dia
log ; cel al întrecerii în muncă 
precum și cel al incisivității 
frazelor și al mînuirii expresiei,

a 
la 
Și

posibilitatea de a recupera și 
concura cu șanse serioase 
cîștigarea locului de fruntaș 
deci în final la cîștigarea drape
lului de brigadă.

Aii, drapelul, oful nostru !
— Nu știți cine este

Mai?
Maiul 
vinge 
cine-1 
important e 
nu stă, brațele noastre îl saltă 
§i-l izbesc de taluz și noi icnim,

Moș
Nici noi n-am știut, 

nu trebuie să stea, con- 
dînsul, nu interesează 

saltă și-l izbește în taluz, 
să nu stea. Și

cinci zile drapelul a fluturat în 
zona lor de lucru. Și tot cei 
de la Moreni :

— Ce zi e astăzi i 
(Tebeică Cornel, elev,

— 24 iunie.
— Numai atît, e 

se poate italianule să 
apoi e dojenit, afla italianule că 
astăzi e ziua noastră port-dra- 
pel.

Ah, drapelul, oftează briga
dierii din Pucioasa. Creioanele

italianule ? 
, Pucioasa)

persiflat, 
nu știi, și

ROMANTICII
R I G A D I E R i

dublu dialog ce se cere transcris.
Cei de la Fieni, (spun despre 

ei cei de la Moreni) au surcla
sat încă din prima zi celelalte 
echipe și continuă să o facă și 
asta pentru că mîinile lor știu 
să muncească. Desigur mai
daugă ei i zicala : „Teoria ca 
teoria, dar practica te omoară".

Și tot cei de Ia Moreni:
— Dar pentru noi Moș Mai e 

totul. Maistrul acesta inimos 
și demn de tot respectul înseam
nă pentru noi, mai spun ei.

a-

Moș Mai în sus, Moș Mai în jos, 
dar Moș Mai nu ne mai aude, 
dînsul este de mult la altă echi
pă.

— Maiul nu trebuie să stea 
mă, băieților, mă doare-n piept 
de cît strig la voi, îmblînzește 
vorba meșterul.

Ah, drapelul, oful nostru !
Cei 40 de „profesioniști" din 

Fieni au venit cu sculele de 
acasă. Comandantul echipei lor, 
Gheorghe Voicu, joacă tare. 
De două ori în mai puțin de

recon- 
sîntem 
pentru 
zilnică

și carnețelele intră urgent în 
acțiune. Socotelile sînt știute și 
simple dar se merită a fi 
siderate. Va să zică noi 
35, ori 7 metri liniari 
fiecare dintre noi normă
înseamnă că astăzi am realizat 
atît. Și mai departe : vasăzică 
nouă brigadierilor din Titu ne 
revin din totalul de 11 kilo
metri liniari, șosea taluzată gata 
pregătită pentru betonare, atîția 
kilometri și dacă la ceea ce am 
realizat adăugăm cu astăzi în-

seamnă că... Așa precum noi 
brigadierii din Fieni va trebui 
să mai executăm atîția alți ki
lometri...

Ah, drapelul, oful nostru !
Ce splendid flutură azi aici 

în zona Fienilor, mâine în zona 
celor din Titu, poimîine în zona 
Morenilor. 150 de tineri s-au 
alcătuit în brigada nr. 3 Dîmbo
vița și au răspuns chemării. C.C. 
al U.T.C..

— Ce zi e astăzi Cornel Te
beică, întreabă cei din Pucioa
sa ?

— 25 iunie.
— Așa este „italianule". Dar 

mai este și ziua noastră port
drapel, minunată zi.

■La ora cînd filele carnetelor 
noastre se populau cu nume, 
date și elemente verbale ale 
acestui dublu dialog, comandan
tul brigăzii nr. 3 Dîmbovița, pe
dagogul Dumitru Petrescu, pre
zenta raportul prins într-un bi
lanț, profesorului Dumitru 
Mircea, activist al Comitetului 
U.T.C. județean Dîmbovița. O 
primă etapă importantă fusese 
parcursă, a sunat concluzia ci
frelor.

Ne vom întîlni la întîi ale lu
nii iulie în dreptul km 65 al 
magistralei, mai exact vom 
joncționa în dreptul punctului de 
lucru Corbii Mari cu brigada 
care ne vine în întâmpinare. 150 
de tineri s-au alcătuit într-o 
brigadă de muncă voluntar-pa- 
triotică, 150 de fațete ale acelu
iași nestemat — tineretul patriei 
noastre socialiste — nestemat ce 
se șlefuiește în zilele noastre cu 
migală și răspundere ; în școală, 
în organizație, în familie și care 
se verifică prin muncă.

I. CUCU
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CALENDAR
Soarele răsare la ora 4.35 
apune la 20,08

I • Numele lunii derivă de 
la cuvîntul latin JULIUS. 
La început purta numele 
Quintilis, adică luna a cincea, 
pentru că la romani anul în
cepea la 1 martie. Antoniu 

Iji schimbă numele în cinstea 
lui Iulius Cezar, care se năs
cuse în această lună (100 

Iî.e.n.k Popular, i se mai 
spune luna lui cuptor sau a 
fierbințelilor, pentru căldurile 
mari ce o însoțesc.

I

I
I
I
I
I

• TIMPUL PROBABIL : 
Apele Oceanului Atlantic în- 
calzindu-se, circulația aerului 
de pe ocean pe continent în
cetinește, fiind înlocuită cu 
alta dinspre nordul Africii și 
bazinul Mării Mediterane, 
unde se creează un regim de 
mare presiune atmosferică. 
Presiunea scăzută din Europa 
face să se îndrepte spre noi

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Pînă deunăzi puteai întâlni, pe 
crestele mai puțin umblate ale 
Pietrei Craiului, un grup de ti
neri (să tot fi fost 30—40) împo
vărați de rucsacuri parcă peste 
măsura obrazului încă neatins de 
lamă. Treceau cu mișcări ciudate, 
cîntărind povîmișurile, la umbră 
de cetină și zvon de stâncă. A- 
propiindu-te numai, puteai se
siza, prins în piept ori pe mî- 
neca hainei, triunghiul de pînză 
colorată, pe care scria: Bucu- 
rești-Camping club. Cu aceasta 
știre aflată, n-am mai așteptat 
întoarcerea temerarilor alpiniști. 
Am refăcut drumul invers — și 
am ajuns la sursa ciudatei cara
vane montane.

...Era pe cînd se pregătea floa
rea de cireș să iasă în lume. 
Martie continua să mai trimită 
răbufneli friguroase de acolo de 
unde plecase, dar aprilie se îm
puternicea peste anotimp. In-

tâmplător — sau poate anume — 
era o zi senină, împrumutând 
ceva din optimismul ei și celor 
aproape doua sute de chipuri 
îmbujorate la flacăra aceleiași 
idei. La Clubul elevilor din Ca
pitală avea loc prima întâlnire a 
îndrăgostiților de cărările dru
meției pentru constituirea cercu
lui de turism. Dar nu turism în 
generpL Prietenii crestelor opta
seră pentru turismul practicat

mulele organizatorice au fost 
„escaladate” repede. Poate de
veni membru al Camping-clu- 
bului orice elev de liceu care 
învață și se comportă bine, cu
noaște legile nescrise ale drume
ției, cele ale acordării primului 
ajutor și a participat la Cîteva 
acțiuni-camping. De altfel, toți 
membrii clubului sînt legitimați 
și în cercurile turistice din lice
ele respective. Fiecare, însă, are

TRIBUNA EXPERIENȚEI

întîi, să călătorească. Spuneam 
că recent o parte dintre ei s-au 
întors din Piatra Craiului. Peste 
o sută se pregătesc acum pentru 
litoral, în timp ce alții (grupuri 
de 30—40 $le membri) vor ataca 
Parîngul și Făgărașul. (Comite
tul municipal U.T.C. le-a pus

LA START, CAMPIRECLUBVL 
ELEVILOR DIN CAPITALĂ

sub formă de camping. Știau, de
sigur, că dificultățile erau mai 
serioase, dar pasiunea lor trecea 
dincolo de kilometrajul oricărui 
tren accelerat Și mai știau că — 
vorba proverbului — acolo unde 
calcă pasul, văd ochii și crede 
inima. Era aceasta, deviza Iar 
esențială. Așa s-a hotărît, de alt
fel, ca cercul turistic să poarte 
numele de Camping club. For-

o predilecție deosebită pentru 
călătoria cu pasul, pentru pregă
tirea hranei ad-hoc, la foc de 
pădure, pentru dormitul în cort

In ceea ce privește activitatea 
Camping clubului, la o primă 
vedere lucrurile ar părea sumare. 
Zic ar părea, pentru că membrii 
lui au hiat o hotărâre cât se poate 
de' sănătoasă : sezonul fiind priel
nic călătoria, tu bot irit. mai

anume la dispoziție corturi, sal
tele, tot echipamentul necesar). 
Vor trece, o dată cu începerea 
cursurilor, și la aite genuri de 
activități. E drept, și pînă acum 
au avut câteva întâlniri, la care 
au discutat probleme de specia
litate, în cadrul cărora, convor
birea cu tovarășul profesor Va
leria Tebeica, recunoscut alpi- 
met, fost de un ajutor deo-

sebit. In toamnă, însă, vocr trece 
la „catalogarea" impresiilor din 
călătoriile pe munți, se vor cris
taliza învățămintele, experiența. 
Vor întreprinde, apoi, acțiuni de 
cunoaștere și aprofundare teore
tica a tainelor drumeției de acest 
gen, vor discuta pe marginea căr
ților despre mari exploratori ai 
lumii, se vor întâlni cu alpiniști 
oonsacrați. Var avea, totodată, și 
o festivitate, în cadrul căreia vor 
fi înmînate, celor evidențiați, ta
loane : galben — pentru buna 
cunoaștere a zonei de șes ; verde 
— pentru zona subcarpatică și 
roșu — pentru alpinism, turism 
de creastă. Cu acest prilej vor 
primi legitimații, ecuson și in
signă noii membri primiți în dub.

...Răsfoiam acum, Ia această 
primă documentare, un album și 
un jurnal turistic. Cîteva foto
grafii și cîteva însemnări fugare. 
Am avut, însă, convingerea că la 
o nouă revedere, jurnalul de 
creastă al temerarilor de la Cam
ping-club mă va întâmpina, cu 
voluminoase pagini de bibliogra
fie turistică. Așadar, pe cutând.

Sontfa
foto: SORIN DAN

• TURIȘTII aproape

PENTRU
BIBLIOTECA
DUMNMVOASTRA

I
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ALECUI
R U S S OI

I

I

AZI VĂ RECOMANDĂM:

I

I

MIRIFICA ÎMPĂ
RAȚIE A DELTEI

mase de aer saharian, însoți
te de călduri mari, canicu
lare. Temperatura trece ziua, 
în mod frecvent, peste 80 
grade.

• VlNATORII rfimîn preo
cupați, în continuare, de că
priori. Continuă, de aseme
nea, combaterea răpitoarelor. 
Puii de lup, deveniți acum 
cățelandri, pot fi încă distruși 
la culcuș.

APOSTOLORU M...

VAS1IE

• PESCARII au la dispo
ziție, în totalitate, apele de 
munte, șes și marea. Rezul
tate bune se obțin la plătică 
și ocheană. Crapul „bate" în 
primele două ore ale dimi
neții și seara după ora 20. 
Linul trebuie căutat mai ales 
seara. In general, pescuitul 
sportiv oferă în această lună 
depline satisfacții.

ALECSANDRI

ochii și sufletul! locuri 
pline de aducere aminte a 
strămoșilor noștri, de po
vești fantastice și mai ales 
de doine armonioase !“ — 
mărturisea cel care a iubit 
atit de mult cîntecul popular, 
l-a cules și prelucrat, lăsîn- 
du-ne culegeri de o nease
muită frumusețe.

I nu au de ales : litoralul 
tisface toate gusturile. Delta 
Dunării păstrează încă din 
splendoarea lunii iunie. Desi- 

Igur, îndrăgostiții de munte 
pot căuta noi 
bră și răcoare.

L___ Scrutînd zările
Foto: O. PLEC AN

VAI, CE BINE
NEAM DISTRAT!

Am ajuns pe vîrful muntelui 
sau, mă rog, în apropierea lui. 
N-am găsit nici-o tăbliță pe care 
să scrie „Poposiți și ascultați li
niștea !* dar am poposit, am as
cultat din proprie inițiativă și tot 
n-am auzit nimic. De aceea 
ne-am întristat, și ca să ne treacă 
întristarea, am intrat cu toții în 
cabană și ne-am apucat să ne 
distrăm. Pe noi, cei de la „Bo- 
binajul artistic*, în materie de 
distracții nu ne bate nimeni. Ori 
ne distrăm, ori la loc comanda! 
Așa că am scos din rucsacuri tot 
tatimul, de la cele trei magneto- 
foane portabile și pînă la chitara

electrică-bas. Intre „de la* și 
„pînă la* se includeau: micile 
aparate cu tranzistori, roșiile Cu 
brînză, țigările, conservele, țuica 
de prune și vinul de regiune.

După ce le-am pus pe mese, 
am început să le atacăm cu fre
nezie. Magnetofoanele își făceau 
de cap simultan și pe întrecu- 
telea, aruneînd către noi prin 
difuzoare rockuri, adamouri și 
concertul opus 31526 pentru un 
os fi cor de tiini, de Azorică 
Hamham. Mă rog, antren I Chi- 
tara-bas manevrată în manieră 
sud-americană de un virtuoz 
bubuia ca un contra-bas, iar 
tranzistoarele transmiteau unul 
un meci ele fotbal între o echipă 
și o altă echipă, nu mi-am dat 
exact seama, al doilea un con
curs cine știe nu se știe ce,

tiștigă, iar ultimul, celebra me
lodie „Liniște** cu Drăghici in 
rolul principal. $i ca antrenul să 
fie complet, am înjghebat cu toții 
un concert de linguri, furculițe 
și ceaune de mămăligă, în ca
drul căruia fetele apăreau ca so
liste la lingurițe de desert.

Așa excursie mai zic și eu I 
La 6 dimineața plecasem de aca
să, la 9 eram pe vîrf (sau lîngă 
el), iar la 9 și 15 eram deja în 
toiul distracției.

Ce-am mai ris / Excursioniștii 
care nu avuseseră fericirea să 
facă parte din grupul nostru 
și-au luat potecile (timpi nu prea 
erau pe acolo) și, după ultimii 
umoriști, se pare că au dormit în 
păduri seculare, înveliți cu raze 
de lună. 11 tiini de la stînile 
aflate pe o rază de 25 km. au 
turbat, seismografele a trei sta
țiuni geodezice au înregistrat 
cutremure de diferite grade, 
urșii au ieșit din bîrloguri și, 
complet astenizați, s-au predat 
primilor vinători ieșiți în calea 
lor, iar stația meteorologică de pe 
Omul a anunțat iminenta apro
piere a unui anticiclon. Se pare 
că deasupra vîrfului acelui munte 
se ridica un atit de bogat fum 
de țigară, întit un turist a foto
grafiat totul, sigur că asistă la 
spectacolul unic al erupției unui 
nou vulcan. Intre timp, noi ju
cam cărți. Pe la 3 noaptea, am 
plecat acasă, la 7 trebuia să fim 
la lucru. Nu știu ceilalți, dar eu, 
unul, n-am prea ajuns acolo. 
Nu știu de ce, dar mă cam doare 
capul. Ronțăi acum antinevral
gice și algocalmin.

La revedere, veniți și voi du
minică cu noi, la aer curat, o să 
ne distrăm grozav I Avem de 
gînd să aducem în plus doi 
trompetiști, o sirenă de mare 
capacitate și un troleibuz cu 
frînele neunse de șase ani.

„Alecsandri este în primul 
rînd și mai presus de toate 
un memorialist, un călător 
cu impresii fragede, cu as
cuțită curiozitate, cu instinc
tul jurnalului de diligentă 
sau al jurnalului de bord, în 
vine. Și nu este unul din 
farmecele cele mai mici să 
întâlnești în scrisul cu inge
niozități lexicale, al lui Alec
sandri. întrunit în aceeași 
pagină, duhul călătorului 
nostru dintâi, logofătul Dinicu 
Go’.escu si arta descrierii, 
proprie romanticilor- — 
scrie Perpessicius în ale sale 
Mențiuni critice despre Bar
dul de la Mir ce ști.

Alecsandri a fost de-a lun
gul întregii sale vieți un că
lător pasionat. In vara anu
lui 1839 vizitează, împreună 
cu Costache Negri, o serie 
de orașe italiene: Florența, 
Roma. Livorno, Bologna, 
Padova, Veneția. în 1846 că
lătorește împreună cu Elena 
Negri prin Italia și Germa
nia. în 1853 urmează un lung 
traseu prin Africa și Spania, 
care-i prilejuiește cunoaște
rea lui Prosper Mărimăe.

Dar eăldtoria care va ră- 
mine memorabilă în istoria 
culturii noastre este cea pe 
care o întreprinde în 1842 îm
preună eu Alecu Russo și 
alfi prieteni prin munții 
Moldovei, în cursul căreia 
va descoperi minunatele fru
museți naturale ale patriei 
noastre și tezaurul poeziei 
populare. „Multe scrieri de 
peisaje am văzut prin deose
bite țări, dar rareori am în
tâlnit acea frumusețe mă
reață și sălbatică, prin care 
se deosebesc munții Moldo
vei... Cum să nu-ți bată ini
ma de bucurie și de multă- 
mire în sînul unor locuri atât 
de mărețe și de poetice, lo
cuite de un neam de oameni 
a căror înfățișare îți umple

„Care e mai mîndră decît 
tine între toate țările se
mănate de Domnul pre pă- 
mînt ? Care alte se împo
dobește în zilele de vară cu 
flori mai frumoase, cu grîne 
mai bogate? Verzi sînt dea
lurile tale, frumoase pădurile 
și dumbrăvile spînzurate de 
coastele dealurilor, limpede 
și senin cerul tău ; munții 
se înaltă trufași în văzduh ; 
riurile, ca brîie pestrițe, oco
lesc cîmpurile. nopțile tale 
încintă auzul, ziua farmecă 
văzduhuL."

Cel care a scris „Cîntarea 
României** a fost un excursio
nist neobosit, parcurgînd în 
nenumărate rînduri drumu
rile și potecile ce străbat 
munții din partea de sus a 
Moldovei, descoperind fru
musețea și măreția priveliș
tilor românești, interesîn- 
du-se de obiceiurile și dati- 
nele localnicilor. ascultând 
legende, căutând urme ale 
trecutului istoric, notând 
versuri străvechi de baladă.

în 1839 Alecu Russo face o 
excursie de lungă durată în 
Munții Neamțului, ale cărei

amănunte, impresii și reflec
ții le găsim descrise în pa
ginile de proză memorialistică 
ce alcătuiesc bucata „Piatra- 
Teiului". Trei ani mai târ
ziu vizitează ruinele palatu
lui lui Duca-Vodă de pe 
Cetățuie, lîngă Iași. în 
toamna anului 1842, alături 
de Vasile Alecsandri și Mihai 
Cuciureanu, face altă ex
cursie. de data aceasta pe 
valea Bicazului, care va fi 
relatată în introducerea la 
legenda „Stînca-Corbului".

Dar Alecu Russo nu se 
mulțumește în paginile sale 
doar să zugrăvească, ci în
deamnă direct și convingă
tor pe contemporanii săi la 
cunoașterea frumuseților pa
triei prin drumeție : „Mulți 
dintre compatrioții noștri 
s-au dus, se duc și se vor 
mai duce poate în străinătate. 
Călătoria e un lucru frumos 
și bun, care ne dezvăluie, cu 
mult mai bine decît cărțile, 
viața intimă a civilizațiilor... 
și după ce am străbătut o 
parte a lumii, după ee au 
grămădit atîtea nume șl ora
șe și atitea poziții geografice, 
numai (ara noastră nu ne-o 
cunoaștem, țara noastră 
care... cuprinde tot felul de 
vederi, îmbogățite de podoa
bele naturii... sapă urmele 
răspîndite ici-colo și o să al 
a scutura pulberea de pe 
vreo cetate romană ; o să 
găsești săgeata unui aro da
cic, ori frîntura unei săbii a 
lui Traian... amintiri mari 
șl simple, ca și natura care le 
înconjoară..."

V. VĂDUVĂ

florin ionescu

Vlăstar al Dunării și al Mării
Negre,_ Delta își păstrează ani
mația în trei din cele patru ano
timpuri. împărăția stufului, a 
peștilor și-a păsărilor exotice 
este străbătută de coloane de 
ambarcațiuni. Turistul care vine, 
în acest anotimp, în Deltă 
poate admira, pe lîngă frumu
sețea neîntrecută a peisajului,
noile întocmiri apărute aici in ultimii ani: un autentic orășel 
cu blocuri moderne, magazine și hotel turistic la Măline, com
plexul pescăresc de la Mila 35 cu o modernă cherhana și cabane- 
aormitor confortabile, cabana Ugani — punct de atracție pentru 
vinători $i pescari, unitățile economice de la Crișan, Rusca si 
Padma etc.

Delta, cu suprafața de 5 000 km. pătrați, e ca un evantai 
uriaș în care, la fiecare pas, întâlnești o infinitate de chipuri 
și culori. Cele peste 250 000 de ha de stufării formează un ma
siv unic în lume. Așezată în calea migrați ei peștelui marin în 

Dunăre pentru reproducere. Delta formează un amestec foarte 
bogat de faună piscicolă.

La poarta de intrare a Deltei, pe locul străvechiului Aegisoc, 
a luat ființă, în anii noștri, un oraș nou — Tulcea — cu străzi 
și cartiere împînzite de blocuri moderne. Nu trebuie uitat aici 
muzeul unde vizitatorul poate admira bogata faună și floră a 
Deltei. Cîteva itinerarii spre inima Deltei : cu vasul „Pasage
rul" străbați „Bulevardul Deltei" pînă la Sulina, cu popas la 
cabana Ugani, complexul pescăresc de la mila 35, Ostrov, Maliuc, 
satul pescăresc Crișan, Mila 23 — orașul cu cea mai dulce climă 
din tară, celebrul „Porto-Franco" al lui Jean Bart, locul unde 
Dunărea îmbrățișează marea.

Există însă și o altă rută : Tulcea—Mahmudia—Sf. Gheorghe. 
Pescarul amator va poposi cn siguranță la Sf. Gheorghe. unicnl 
loc unde se pot pescui renumitele scrumbii de Dunăre, și, în 
același timp, singurul punct de pescuire organizată a sturionu
lui. Pe ruta Tulcea—Chilia Veche se poate ajunge Ia Perîprava 
și apoi în pădurea Letea, cn diferite soiuri de arbori, arbuști 
și plante, liane încîlcite printre trunchiurile copacilor. Te aș
teaptă apoi un drum pe canalele Dranov unde, în dreptul ghio
lului cu același nume, se prinde crapul cel mai bun din lume. 
Continuînd călătoria ajungi la ruinele străvechilor cetăti His
tria și Eracleia din apropierea Razelmulul.

Multe sînt însă drumurile Deltei, care mal de care mai minu
nat, mai ispititor. întinderea imensă de apă și de stuf, a cărei 
geografie se naște și se modifică de la o zi la alta, a intrat 
în circuitul valoric al economiei naționale, fiind. în același timp, 
unul din cele mai pitorești și mai frecventate colțuri turistice ale 
țării.

Chemarea irezistibilă a 
cunoașterii îndreaptă pașii 
tinerilor spre cele mai di
verse obiective. Un contact 
direct eu frumusețile pa
triei, cu trecutul attt de 
bogat în istorie, cu noile
dimensiuni ale realizărilor 
economice, sociale, cultura
le este mijlocit prin 
excursii și drumeții, deve
nite atit de obișnuite și co
tidiene în activitatea orga
nizațiilor de tineret. Un 
punct de reper intr-o ase
menea întreprindere este 
întotdeauna necesar și bi
nevenit indiferent sub for
ma în care se dă. „Dicțio
narul turistic pentru tine
ret", editat recent sub egi
da Comitetului Central 
U.T.C., vine să facă cunos
cut iubitorilor de excursii 
unele recomandări orienta
tive. In cele peste 120 de 
pagini, „Dicționarul" pre
zintă, într-o formă succin
tă și agreabilă, cu ilustrații 
și desene explicative, in
tr-o grafică excelentă, o 
seamă de sfaturi practice 
referitoare la modul de 
pregătire al excursiei (al
cătuirea colectivului, fixa
rea itinerariilor și întocmi
rea programului excursiei, 
echipament etc.), la orien
tarea fn teren necunoscut 
prin diferite mijloace, la 
modul de apreciere al stă
rii timpului, la locurile de

• • • • •

Pagină organizată

de ION ANDREIȚĂ

Pe Valea Sebeșului

Foto: SORIN DAN

Legendă marină
Se zice că trăia odată în Dobrogea un 

pașă care dorea să aibă în haremul lui o 
mîndră femeie româncă, cu ochi verzi ca 
marea și părul ca spicele holdelor. Dorința 
i-a fost îndeplinită. Femeia, împreună cu 
fetița de care n-au putut-o despărți, a găsit 
adăpost într-un palat, clădit pe măsura 
frumuseții ei, la țărmul mării. După un 
timp, însă, prin trădare, sultanul a aflat 
despre minunea ascunsă în palatul de pe 
țărmul dobrogean. Corăbiile acestuia au 
pornit în taină s-o fure. Au legat-o și, cu 
căluș la gură, au dus-o pe corabie, lăsînd 
pustiu palatul și gărzile lui măcelărite. Pe 
țărm, o singură suflare omenească, fetița 
care plîngea privind pînzele caiacului um
flate de vînt: »,Mamaia I" „Mamaia r... 
Plînsul ei zice-se, a dat numele frumoasei 
stațiuni din preajma Constanței.

Știați că 1
...învățatul grec Eratostenes, (anul 200 

î.e.n.) a măsurat cel dintâi lungimea unui 
grad terestru, în Egipt, între Syene și 
Alexandria, calculînd apoi meridianul pă- 
mîntesc ? Valoarea de 250 000 de stadii 
aflată prin calculul lui, nu este mult deo
sebită de valoarea reală.

...cea dintâi traversare a Tibetului a fost 
întreprinsă, în anul 1328, de călătorul 
italian Ode Pardenone ?

...cel dintâi adăpost turistic în munți a 
fost construit în Alpi, în anul 1815 ?

...compasul marin, cunoscut instrument 
de navigație, a fost inventat în anul 1302 
de marinarul italian Flavio Gioja ?

...busola a fost inventată de împăratul 
chinez Hoang-Ti, în anul 2637 î.e.n., des
coperind primul însușirea acului magnetic

de-a arăta, cu unul din capetele sale, tot
deauna nordul ?

...diligența, o trăsură specială, care tran
sporta la început numai corespondența, iar 
apoi și pasageri, a apărut în anul 1464 ?

...geamantanul intră în uzul curent, pen
tru transportat bagajele călătorilor, pe la 
mijlocul secolului al XV-lea, în Flandra și 
Italia (1460) ?

...Lacul Roșu s-a format în- anul 1837 
cînd, în timpul unei furtuni, o stâncă s-a 
prăbușit peste cursul unui pîrîu, zăgăzu- 
indu-i apele ?

Bucurețtiul în 7 exemplare
Desigur, în mod deosebit este reținută 

denumirea legată de capitala patriei. Acest 
nume, însă, îl poartă și alte localități. 
Cităm cîteva, după istoria întocmită de 
G. I. Ionescu-Sion : București din fostul 
județ Tecuci ; București din părțile Vîlcei ; 
București de pe apa Vedei ; București de

lîngă Rm. Sărat ; București din județul 
Brăila, București din părțile Hușului. Se 
mai cunoaște, de asemenea, o comună 
București în Ardeal, lîngă Brad.

Enigmă
Cu cîțiva ani în urmă, la Istanbul, în 

palatul Topkapu, s-a descoperit o serie de 
vechi hărți de navigație maritimă. Datate 
din 1513 și 1528, ele aparținuseră unui 
amiral otoman Piri Raiz, care într-o in
scripție pe marginea uneia dintre ele afir
mă : „...le-am întocmit plecînd de la 20 de 
hărți mai vechi, portugheze, spaniole, dintre 
care una desenată de însuși Columb, și 
grecești foarte vechi. Ele sînt corecte pen
tru navigația pe cele șapte mări ale lumii...**

Examinate cu atenție aceste hărți abso
lut autentice, spre marea stupoare a spe
cialiștilor hidrografi și geografi care le-au 
consultat, au dovedit o corectitudine ului
toare în ceea ce privește conturul indicat 
pentiu coastele americane și africane ale 
Oceanului Atlantic. Este însă de-a dreptul 
de neînțeles faptul că ele indică cu o corec-

titudine absolută și Antarctica — pe care 
primii corăbieri au început s-o „pipăie** 
în expedițiile lor de abia după anul 1599 
— după cum Groenlanda este arătată ca 
fiind alcătuită din 3 insule mari, despărțite 
prin brațe de mare, lucru verificat exact 
de abia în 1958, cu prilejul Anului Geofizic 
Internațional, și prin mijloace tehnice ul
tramoderne.

Geografii nu știu încă ce explicație să 
dea ciudatelor hărți, care indică pe alocuri 
conturul exact al unor coaste care de cel 
puțin 10 000 de ani zac sub mantia ghețu
rilor polare. Singura explicație ar fi — la 
ora actuală — existenta unor izvoare geo
grafice vechi de mai bine de 10 000 de ani, 
pierdute azi, dar de care s-a servit la redac
tarea hărților sale amiralul otoman. în orice 
caz. expedițiile A.G.l. i-au verificat însu
șirile de cartograf, apreciindu-le drept ului
toare.

Pentru 32 de zile I...
Căpitanul Scott, comandantul balenierei 

„Terra Nova”, a plecat la 1 noiembrie 1909, 
din portul Plymouth, cu misiunea de a 
cuceri Polul Sud. In iunie 1910, expediția 
ajunge în împrejurimile Polului Sud, la 
bariera Ross. unde-i prinde iama antarctică. 
Poneii de Manciuria; care serveau la tran
sportul alimentelor, s-au prăpădit osteniți 
de drumul dificil. Cele trei sănii cu motor 
s-au dovedit inutilizabile, benzina înghe
țând în rezervoare. Au rămas doar cîteva 
sănii obișnuite trase de cutii. La 3 ianuarie 
1912, Scott, Evans și Oates formează o 
echipă care pornește în ultima etapă a 
expediției. Polul e la 278 km. La 17 ianua
rie, în singurătatea absoluta, ei observă o 

, siluetă neagră la orizont. Un animal ? O 
stâncă ? Un miraj ? Nu. Un pavilion norve
gian care flutură aici de 32 de zile î O 
scrisoare într-un sac impermeabil atestă 
că la 14 decembrie 1911, orele 15, explora
torul Amundsen a luat în posesiune aceste 
pământuri în numele Norvegiei. Amundseri 
câștigase întrecerea...

popas și organizarea adă
posturilor (confecționarea 
și instalarea corturilor), la 
aprinderea focului. Ciclo- 
turiștii vor găsi in „Dicțio
nar" un capitol rezervat 
lor, din care nu lipsesc re
gulile și indicatoarele de 
circulație rutieră.

îmbarcarea, modul de 
confecționare și dirijarea 
ambarcațiunilor, echipa
mentul necesar sînt lucruri 
ce trebuie cunoscute de că
tre cei care practică turis
mul nautic. Acestea stnt, 
de asemenea, prezente in 
paginile lucrării amintite, 
în timpul excursiilor pot fi 
organizate concursuri de 
orientare turistică. Cum ? 
Vom găsi răspuns și aces
tei întrebări in capitolul 
respectiv. Un amplu capi
tol este rezervat îndrumă
rilor privind modul de ac
țiune in diverse situații ne
prevăzute. primul ajutor, 
întrebuințarea și conținu
tul trusei de excursie A- 
proape jumătate din conți
nutul „Dicționarului turis
tic", această parte fiind 
după părerea noastră deo
sebit de interesantă, este 
rezervată excursiilor ce ur
măresc itinerarii tematice 
(..Pe urmele armatelor lui 
Traian în Dacia*, „Pe ur
mele lui Ștefan cel Mare", 
sau ale lui Tudor Vladimi
rs seu și Mihai Eminescu*. 
trasee arheologice în Do- 
brogea, itinerarii de etno
grafie și folclor etc.) Mu
zeele și colecțiile de artă 
din țara noastră sînt pre
zentate cu scurte referiri 
la conținutul lor și progra
mul de vizionare „Dicțio
narul turistic pentru tine
ret" . .
două hărți ce indică 
t>eele și locurile 
mai importante din lanțul 
Carpaților românești, pre
cum șt cele mai interesan
te itinerarii turistice cu 
temă Acest „Dicționar tu
ristic" este un ajutor pre
țios tuturor tinerilor ama
tori de excursii și poate fi 
oricind consultat cu garan
ția utilității pe care o pre
zintă

este ccftnpletat cu 
tra

de popas

V. RAVESCU
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Tovarășul Gheorghe Apostol 
s-a înapoiat în Capitală

Luni după-amiază, tovarășul 
Gheorghe Apostol, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., s-a înapoiat de la Ber
lin, unde a participat la festivi
tățile prilejuite de aniversarea a 
75 de ani de la nașterea tova
rășului Walter Ulbricht, prim-se- 
cretar al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane.

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, erau prezenți tovarășii 
Virgil Trofin, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Vasile Vlad, șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., și Mircea 
Malița, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe.

Au fost de față Ewald Moldt, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București, și membri ai amba
sadei.

La plecarea din Berlin, pe ae
roportul Schonefeld, tovarășul 
Gheorghe Apostol a fost salutat 
de Herbert Wamke, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Uniunii 
Sindicatelor Libere Germane, 
Hermann Axen, membru su
pleant al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.S.U.G., Giinther 
Kleiber, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
și alte persoane oficiale, precum 
și ambasadorul Republicii Socia
liste România la Berlin, dr. ing. 
Nicolae Ghenea.

★

în cursul dimineții de luni, to
varășul Gheorghe Apostol a vi
zitat șantierul de construcții din 
centrul Berlinului.

(Agerpres)

Sosirea în București a ministrului
afacerilor externe

al R. S. Cehoslovace
LUNI după-amiază, a sosit în 

București ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Ce- 
hoslovacejiri Hajek. care, la in
vitația Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
face o vizită oficială In țara noas
tră.

Pe aeroportul Băneasa, unde 
erau arborate drapelele de stat 
ale celor două țări, au fost pre
zenți Comeliu Mănescu, ministrul

afacerilor externe, George Maco- 
vescu, prim-adjunct al ministru
lui, Mircea Malița și Vasile Șan- 
dru, adjuncți ai ministrului a- 
facerilor externe, Ion Obradovici, 
ambasadorul României la Praga, 
și alte persoane oficiale.

Erau de față Karel Komarek, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. S. Cehoslovace la București, 
și membri ai ambasadei.

Metafora nu este întîmplă- 
toare, meseria este brățară de 
aur; dacă cumva o ai — și, 
într-adevăr, cel mai greu lu
cru este să o ai, s-o dobîn- 
dești — ești un om fericit, 
brățara de aur niciodată nu 
se demodează, nu ruginește, 
frumusețea și valoarea ei este 
veșnică, asemenea metalului.

Expoziția elevilor din li
ceele de specialitate, școli 
profesionale și tehnice orga
nizată de Ministerul Invăță- 
mîntului și C.C. al U.T.C. 
ne-a surprins și ne-a entu
ziasmat. Lozinca „Tehnica se 
însușește încă din ani* de 
școală" nu reprezintă niște 
cuvinte goale, lipsite de sens, 
dimpotrivă, intrînd în expo
ziție am fost cuprinși de un 
sentiment de măreție, de în
credere și totodată de uluire 
pentru maturitatea, pricepe
rea și bunul gust al elevuor.

în fiecare zi sosesc aici 
grupuri de elevi și specialiști 
care semnează în cartea de 
aur a expoziției elogiind ta
lentul, inventivitatea și apti
tudinea tehnică a micilor 
maiștri. Toate sectoarele in
dustriei noastre sînt prezente: 
industria grea șl industria u- 
soară (industria bunurilor de 
larg consum ; industria prelu
crării lemnului, industria ali
mentară). Am putea spune că 
la o scară mică elevii gîndesc 
și reproduc marea economie a 
țării.

Școala tehnică de telecomu
nicații prezintă oscilograful

informații '
LUNI după-amiază, ministrul 

afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Comeliu Mâ- 
nescu, s-a înapoiat în Capitală, 
venind de la Moscova, unde, 
din împuternicirea guvernului ro
mân. a semnat Tratatul de ne- 
proliferare a armelor atomice.

iWSECTOSUL Organizației 
Inte»t.aționaîe » î.rjncii. David 
Morse, a făcut luni o vizită Ia 
Ministerul Afacerilor Externe, 
unde, a fost primit de George 
Macovescu. prim-adjunct al mi
nistrului.

In aceeași zi primul adjunct 
al ministrului afaceri’. externe 
a primit vizita directorului ge
neral al F.A.O.. A H. Boerma, 
și a reprezentantului FAO. 
pentru Europa. Paul Lamartine 
Yates.

dial în domeniul agriculturii, 
silviculturii și alimentației, pre
cum și a utilizării experienței 
românești, în aceste domenii. 
S-au evidențiat, de asemenea, 
posibilitățile de extindere a co
laborării constructive intre ță
rile europene membre ale Orga
nizației Națiunilor Unite nentru 
alimentație si agricultură

LUNI LA AMIAZA, directo
rul general al Organizației In
ternaționale a Muncii. David 
Morse, a făcut o vizită la Minis
terul Muncii, unde a fost primit 
de Pefe Blajovici, ministrul 
muncii.

LUNI DIMINEAȚA, directo
rul general al Organizației Nați
unilor Unite pentru alimentație 
și agricultură (F.A.O.), A. H. 
Boerma, și reprezentantul F.A.O. 
pentru Europa. Paul Lamar
tine Yates, împreună cu grupul 
de colaboratori care îi în
soțesc în vizita pe care o 
fac în tara noastră, a £- 
vut o întrevedere cu Nicolae 
Giosan, președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii, pre
ședintele Comitetului national 
pențTu F.A.O. si eu membri ai 
corn* Aului.

prilej a avut loc o 
convormre privind aspecte ale 
orientării activității viitoare a 
F.A.O. ?i contribuției României 
la sporirea eficienței acesteia. 
S-a lubllniat importanța cunoaș
terii rezultatelor științific®, teh
nice șl economice pe plan mon-

• LUNI DIMINEAȚA, direc
torul general al Organizației In
ternationale a Muncii, David 
Morse, a făcut o vizită la Centrul 
de perfecționare a pregătirii ca
drelor de conducere din între
prinderi de la Otopeni, unitate 
organizată pe baza unei conven
ții între guvernul român. Pro
gramul Națiunilor Unite nentru 
Dezvoltare (P.N.U.D.) și Organi
zația Internațională a Muncii.

• MINISTRUL minelor și hi
drocarburilor din Venezuela, dr. 
Jose Antonio Mavobre. care face 
o vizită în țara noastră, a avut 
în cursul zilei de luni convorbiri 
cu Alexandru Boabă, ministrul 
petrolului, Gheorghe Cioară, mi
nistrul comerțului exterior, și cu 
Bujot Almășan, ministrul minelor. 
Cu acest prilej, au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea co
laborării economice dintre Româ
nia fi Venezuela.

(Agerprea)

de NEAGU RĂDULESCU

I Iloc la 2
lucind

egal 1,5—1,5 puncte. Urmă
toarea partidă are 
iulie. cu albele 
Korcinoi.

I
I
I
I

• ATLETUL român 
ban Ciochină a avut o 
moașă comportare 
eoneursul internațional 
pătat la Munchen. Record
manul României la triplu 
salt a obtinut victoria cu o 
performantă de 16 54 m. eel 
mai bun rezultat al său din 
acest sezon.

electromecanic, școala meta
lurgică prezintă automotoare, 
scule și piese, sisteme de an
grenaje etc.

Premiul întîi dat de Minis
terul Muncii, a revenit insta
lației de foraj tip 3 D H 200 
A a școlii profesionale „1 
Mai"-Ploiești, instalație livra
tă și pentru export.

Premiul C.C. al U.T.C. a

iova (distins cu premiul ex
poziției și al Ministerului în
vățământului), 
nant, original, 
nu de elevi, 
meni maturi 
urma lor o
riență de viață și de pro
ducție. Tractorul universal 
651, creație originală și va
loroasă a elevilor din Craiova

este impresio- 
lucrat parcă 
ci de oa- 

care au în 
bogată expe

BRĂȚARA
DE AUR

de GABRIELA MELINESCU

fost atribuit școlii profesionale 
„Electronica" București pentru 
mașina hidraulică universală 
de 10 tone, concepută după 
pioiectul maistrului Țuțuianu.

In afara pavilionului, în 
sectorul construcției de mașini 
ne surprinde creația oltenilor 
care, după glumele obișnuite, 
au ținut să fie în afara tutu
ror și total teșiți din comun. 
Intr-adevăr au reușit! Trac
torul universal 651 executat 
de Grupul școlii agricole Cra-

♦ A ♦ ▲ ♦

MINJII BATRINULUI 
SAMURAI

Bete un itânt inviorăor dinspre 
Arad, din orașul neuitatului 
„Fcd" și de pe malurile Mure
șului. Amefa (de ce oare „Va
gonul", nume sugerind subit un 
marfar de baloane culese din 
poartă ?) s-a instalat cu demni
tate in primul campionat al țârii.

Si mintii pepinierei de fotbal 
numită V.TJl, au cucerit pen
tru a treia oară, titlul national 
de juniori.

Ce nume frumoase au adoles
cenții aceștia! Ciuliți urechea și 
memaroți-le: GavrUaș, Bodea, 
Bătrina, Ghiriea, Pecican, Atodi- 
resei. Judecate numai la grama
jul lor literar, ele sint sortite să 
iacă în fotbal carieră și să defi
nească niște viitori eroi ai balo- 
rmltn.

Peste cițica ani, pariem, că le 
veți ap'.auda la rampa vedetelor. 
Să sperăm că nu vom pierde

pariul. Și mult ne-ar place să in- 
tîlnim acești tineri purtînd tot 
tricoul arădean, nu risipiți in ca
pricioasa roză a viaturilor și-a 
diverselor cluburi din țară.

Să lăsăm bătrinei bunicuțe 
U.T.A. să-și crească mai departe 
talentații nepoți și să se bucure 
ea de acest remarcabil buchet de 
talente, căci numai astfel fotba
lul nostru va progresa.

Să nu-l rupem, de exemplu, pe 
Atodiresei din încrengătura echi
pei arădene și să-l zvirlim (stri- 
cîndu-l) la odihnă, pe banca neu
tilizatelor rezerve, la cine știe 
care echipă.

Este nevoie să învățăm odată 
pentru totdeauna că un club este 
și o familie. Să cultivăm acest 
sacru sentiment de familie și nu

italiei-
eiștigata 

de F. C. To-
„CUPA 

fotbal a fost 
această ediție 
rin o care a totalizat 9 puncte 
in clasamentul final. în 
ultimul meci Torino a dispus 
cu 2—0 de Internazionaie 
Milano. Bologna a învins eu 
2—1 pe A. C. Milan.

• DUPĂ CUM »e știe, cea 
de-a 3-a partidă a semifina
lelor turneului candida iilor 
la titlul mondial de șab din
tre Tal și Korcinoi s-a între
rupt Ia mutarea a 41-a. La re
luare cei doi jucători au 
căruț de acord asupra remi
sei. In prezent, scorni este

a Tnru-• ETAPA A 4-A _
lui ciclist al Franței Roubaix- 
Rouen (239 km), a revenii 
francezului Georges Chappe. 
cronometrat cu timpul de 
6 h 23’3®”. în clasamentul 
general individual pe primul 
loc a trecut Jean Pierre 
Genet (Franța), urmat de 
Int’ven (Belgia) ]a 11”, Ven- 
denberghe (Belgia) la 29” 
Fostul lider, belgianul Van 
Springel, se află pe locul 7 
la *15”.

I
I
I
I

vom avea decit de cîștigat acolo 
unde, în genere, ne-am tot învă
țat cu desaga goală a pagubei. 
Echipa de juniori U.T.A. trebuie 
să rămînă intactă. E o datorie 
și a clubului arădean și a talen- 
taților săi nepoți și mai ales a 
acelora care în loc să-și crească 
odraslele proprii, trag cu ochiul 
în permanență peste gardul ve
cinilor, rivnind la ce nu au pus 
ei umărul și dragostea.

Și în timp ce U.T.A. tyi așează 
în rafturile sale această nouă și 
tinerească cunună, la București, 
iată că un bătrîn samurai, cu par, 
alb, cu fața pîrjolită, oțelita și 
brăzdată de vijeliile și soarele 
stadioanelor, intră din nou in 
arenă. E neobositul Petre Stein
bach. Prin intermediul ziarului 
„Sportul", bătrînul samurai al 
fotbalului nostru, îi inițiază ne 
toți „mînjii" în tainele joctdui 
care vrăjește spectatorii pe majo
ritatea meridianelor lumii.

11 țineți minte ce-a făcut din 
juniorii Unirei Tricolor ?

E un dascăl entuziast pentru 
care balonul și jocul de fotbal 
nu mai are taine.

Deși nu știm în ce măsură arta 
lui Pele și Eusebio, ca să nu mai 
vorbim decit de acefti doi mari, 
se poate preda și pe hirtie, pe co
loanele de ziar croite asemenea 
pistelor de atletism, decit pe ga
zon, totuși mini-cursul lui Petre 
Steinbach e un fapt care se cere 
consemnat și aplaudat.

Bătrînul samurai a început să 
răsfoiască pentru mînjii săi, atît 
de iubiți, din experiența tumul
tuoasă a unei vieți închinată fot
balului.

Să-l ascultăm și sd-l citim cu 
atenție ! Merită.

I

și a maiștrilor lor, așteaptă să 
intre în producție.

Din sectorul industriei ușoa
re, școala profesională Dîmbo
vița pentru lucrările de ma- 
rochinărie și încălțăminte a 
primit premiul C.C. al 
U.G.S.R.. Mașina de cusut cu 
un ac, executată de elev-mais- 
trtd Mănduț din Timișoara 
este originală, modernă și, de 
ce nu, 
fecțiile 
tentate

chiai frumoasă. Con- 
și încălțămin tea pi ti
de elevii școlilor pro-

fesionaie dovedesc aptitudini 
pentru creația modernă, spi
rit inventiv, talent și pasiune 
pentru meseria pe care și-au 
ales-o.

Și industria alimentară este 
prezentă, cu ostentație chiar, 
pentru că produsele expuse 
sînt prezentate atrăgător și o- 
riginal, deosebit de cele cu 
care sîntem obișnuiți în piață. 
Deci, atenție, oameni marii

Premiul special al C.C. al 
U.G.S.R. a fost acordat Școlii 
profesionale forestiere Codlea, 
pentru sculptură în lemn. Ne 
sînt prezentate mobile sculp
tate cu motive naționale și ar
haice, obiecte de uz casnic e- 
fectuate din lemn, piese de 
decor separate. Peste tot se 
simte gustul crud, aș zice, par
ticular al tinerilor, din care nu 
lipsește fantezia.

Expoziția elevilor este o 
lecție: ea dovedește seriozita
te, competență și spirit mo
dem. Aceste obiecte din ex
poziție ar trebui recomandata 
marii industrii, iar cele din in
dustria ușoară vînzării pentru 
a populariza și a întreține ma
terial aceste talente, aceste 
mari școli de meserii.

Meseria deci este o aură 
scumpă, o brățară de aur cum 
spune adine și exact poporul, 
ea se transmite din om în om, 
din generație în generație, nu 
piere, nu ruginește, ci este me
reu vie, eternă, lipită 
care o poartă ca un 
suprem al său.

Je cel 
atribut

▲ ♦ ▲ ♦ ▲ A ♦ ▲ ♦
Duminică, tinerii din Priseaca. 

județul Olt, au participat la o 
festivitate deosebită organizată 
de Comitetul comunal al U.T.C.: 
sărbătorirea a 20 de ani de la în
ființarea asociației sportive.

De la acest frumos jubileu 
n-au lipsit desigur „veteranii". 

1 ‘ , i care, în vara lui
1948, pe terenul viran unde le 
plăcea să joace, duminica, min
gea au luat hotărîrea că trebuie 
să se organizeze, că trebuie con
stituită asociația. An trecut, de 

Iatilnei, două decenii........Vetera
nii” au predat acum ștafeta ti
nerilor între care, mulți. nici nu 
au 20 de ani : ștafeta păstrării 
nnor Brumoase tradiții, a dezvol
tării pe mai departe a activității 
sportive din comuna lor dragă. I Festivitatea s-a desfășurat 
după tipicul marilor competiții î

I
In-au lipsit des; 

Acei entuziaști n«> fprcni

I

I

I

I
I
I
I

tinerelului

Jubileu 
la 

Priseaca

Îmi caut fatal, 
să-i dau 

o fotografie
BOT VIRGIL, comuna 

Sintandrei nr. 264 judejvl 
Bihor; Am 22 de ani. Mama 
m-a părăsit la o virstă foarte 
fragedă, lăsîndu-mă pur fi 
simplu in stradă. Sint opera
tor la Fabrica de zahăr. Pe 
mama am descoperit-o: este 
in sat cu mine la Sintandrei 
fi nici acum nu vrea să mă 
recunoască. Nu-mi imaginez 
însă cum mi-ar suna tn urechi 
Cuvmtul iată deoarece n-am

rt-» lipsit demonstrați» de des
chidere a sportivilor, premierea 
„veteranilor*', apoi un meci de 
fotbal demonstrativ in care s-au 
întrecut^ foștii fotbaliști ai co- 

aceea, pe terenuri
le frumoasei baze sportive, ame»I întrecut foșt: 
munci. După frnnmn.al

Inajată sărbătorește, au început 
întilnirile de volei, handbal și 
fotbal la care au luat parte mai 
bine de 200 sportivi din Prisea- 

Ica șl comunele învecinate invi
tate : Slătloara, Coteana si Valea o nnn -1- -__

bine de 20® sportivi din Prisea-

Mare. Cei 2 000 de spectatori 
I prezenți în jurul terenurilor au 

urmărit eu mult interes dispute
le, mindri de sportivii și asocia- 

Iția h»r. Tocmai acest interes ma
nifestat „la scenă deschisă" ca 
și aplauzele care l-au răsplătit 
Pe cei mal buni, sînt o dovadă 

I ei sportul face parte integrantă 
a tinerilor

I prezenți 
urmărit 
Ie. mind

POPICELE BUCLUCAȘE

S-A ÎNTÎMPLAT DU

pionul de popice tn patul său 
de la hotelul Modern I

mul taberelor Budila și Ztzm. 
Bineînțeles in afara oame- 

nilor de le munte sau din 
cimpiile țării care au venit 
să-și petreacă concediul de 
odihnă la mare, am inălrut 
ieri și cițica dintre cei care 
au plecat din Constanța tn va
canță la munte. De pildă, 
sclariați din diferite între
prinderi constănțene, au ple
cat ieri la Predeal și Borsec. 
La capitolul plecări am mai 
adăuga unul singur. Tot du
minică, t-a dat startul și altei 
excursii in străinătate — in 
afara celei în direcția Vama. 
Este vorba de cea organizată 
de O.N.T. la Istambul cu au-

țimea pestriță, tm băieți, 
de-o șchioapă, care doar de 
vreo doi am știe să meargă 
ți să vorbească, degajat de 
mina bunicii a pășit singur 
în mare. Bunica l-a supra
vegheat un timp din ochi ți 
apoi... ah, bunicile I sau mai 
bine zi: ah, femeile ’ — s-a 
așezat sub o umbrelă la o 
discuție cu o cunoscută Deo
dată a ars-o fierul roșu: in 
mulțimea care se mijea con
tinuu nepoțelul dispăruse. 
Cuprinsă de panică, a început 
să alerge (auvă prima gre
șeală, aceea de a lăsa copi
lul singur, în mare, urma cea 
de a doua, părăsirea locului

Jocul electronic de popice 
— bonding tips — de la 
Mamaie, se bucură de un 
mare succes. Caracterul său 
competitiv antrenează deopo
trivă turiști autohtoni și 
străini. Printre alți jucători, 
ieri la popicele electronice 
s-au format două redutabile 
echipe: prima compusă din 
trei nordici iar în formația a 
doua au intrat trei germani / 
Miza partidelor s-a stabilit în

UN RECORD 
SUI-GENERIS

Asaard, pe ringul de dani 
al restaurantului Continental 
in ritmurile frenetice ale zwing- 
ului, un navigator străin 
a izbutit un record care 
a umplut de admirație 
întreaga asistență a loca
lului. In mai puțin de 6 mi
nute, pe parchetul lustruit al 
ringului, grăsuțul matelot a 
reușit să cadă nu mai puțin de 
11 ori, tn hohotele generoase 
ale sălii.

avut cui îl pronunța pînă 
acum. Făcind investigații cu 
mijloacele mele modeste pen
tru a-l descoperi, am aflat că 
ar fi fratele unui inspector de 
la Banca de stat din Pitești. 
Acum 3—4 ani am fost și la 
părinții săi în comuna Giube- 
ga, județul Dolj, dar n-au 
vrut să-mi spună unde este. 
Aș fi vrut să aibă de la fe
ciorul lui măcar o fotografie. 
V-o trimit dv. pentru că, în 
felul acesta, ar putea afla 
chipul fiului său.

EDIȚIE ESTIVALĂ A „SCÎNTEII TINERETULUI"
Puțin ttânt de dimineață, 

cîțiva nori cenușii care au 
semănat panică în rîndurile 
celor care își dau •zilnic în
tâlnire cu soarele pe plaja de 
70 de kilometri a litoralului 
românesc, iată primele ima
gini cu care a început ul
tima duminică de iunie.

Ușoara instabilitate me
teorologică matinală nu a 
avut însă urmări. ■ Uriașele 
fluvii umane și-au urmat 
cursul spre nisipurile fier
binți și apele mării. Termo
metrele cufundate în valuri 
au înregistrat ieri de-a lun
gul întregului litoral +24°C, 
semn că apa mării poate 
îmbăia chiar și un prunc. Re
porterii au pornit și ei odată 
cu valul migrator al litoran- 
zilor și au fost martorii d- 
torva din întâmplările zilei. Pe 
cîteva din ele le consemnăm 
mai jos.

FLUX ȘI REFLUX

la
------------ . .
încă necomentat de geogra
fie; s-a produs flux și re-

Duminică la mare, 
Constanță, un fapt unic

flux. Garnitura lungă de tre
nuri speciale a împins prin 
gara Constanța pe litoral 
circa 2 600 de oameni și tot 
din Constanța s-au retras de 
pe litoral cam tot atîția lo
calnici sau vechi vizitatori. 
Șt nu uitați; la numărul ce
lor care au venit în grupuri 
organizate trebuie adăugate 
miile de turiști veniți cu tre
nurile obișnuite, cele 23 de 
trenuri care sosesc zilnic în 
gara Constanța, cei care vin 
cu mașinile personale sau cu 
avionul. La poarta rutieră a 
orașului, timp de o oră re
porterii au putut privi tre
cerea a 186 de turisme cu 
5—6 persoane.

Turiștii din grupurile or
ganizate au venit cu garnituri 
speciale formate în nordul 
Moldovei, Brașov și Bucu
rești. Băieți și fete, poate unii 
la primul lor sărut cu marea, 
s-au grăbit spre îmbrățișarea 
caldă și felină a nisipului, spre 
briza răcoroasă a mării. Au 
vizitat apoi orașul, muzeele, 
rămînînd mai mult lingă șar
pele fantastic sau ruinele ve
chii cetăți Tomis, acvariul cu

pești rari, au trecut, pe Ungă 
statuia lui Ovidiu, au admi
rat noile construcții de lo
cuințe. Seara, au zăbovit pe 
dig, atît cit le-a permis vre
mea de care dispuneau, pri
vind feeria de lumini multico
lore a portului, siluetele na
velor și macaralelor.

La numărul celor veniți în 
excursie pe litoral se adaugă 
și cifra 600, adică numărul 
celor care au venit ieri să-și 
petreacă două săptămîni de 
concediu la mare.

Ceilalți, cei din reflux, au 
țdecat de la mare 
multe direcții. Mihai 
directorul Agenției 
Carpați, ne-a vorbit 
excursiile organizate 
tocarul. Duminică au plecat 
din Constanța, un grup de 
excursioniști în Deltă, la Is
tria și la Varna. Cei care au 
mets în Deltă, au călătorit cu 
autocarele pînă la Tulcea iar 
de acolo au schimbat ruta 
terestră, folosind hidrobuzul 
pînă la Sulina. Ieri, un grup 
mare de elevi au plecat la 
București cu trenul iar de 
acolo în autocare au luai dru-

in nuli 
Chirifă, 
O.N.T.- 
despre 

cu au-

MINICA LA MARE
defocarele pe o perioadă

6 zile.
După cum vedeți, dumi

nică și Marea Neagră a cu
noscut mișcarea eternă de 
balans. Puternic flux și re
flux de oameni pe cardinalele 
bunei dispoziții.

A DISPĂRUT 
UN BĂIEȚEL

Nu vă alarmați: întâmplarea 
ar fi putut să aibă consecințe 
tragice, dar zeița Fortuna, 
care aici la mare este în „ape
le ei" a oferit un divertis
ment ce ne-a iscat zîmbete 
dar și mișcarea din cap în 
semn de avertisment. De di
mineață plaja Modern din 
Constanța a fost luată cu 
asalt. Marea este... mare și 
parcă tot nu oferea destul loc 
pentru toți cei care își des
fășoară paleta multicoloră de 
trupuri bronzate și albe, um
brele de soare, pălării, rațe ri 
pești din plastic etc. In mai

eu pricina). A pus în alertă 
toată plaja: un băiețel I Nu 
ați văzut un băiețel ? Băieței 
erau mulți, dar nepoțelul dis
păruse. Zvonuri contradicto
rii ca Intr-o poezie de Topîr- 
ceanu : „Era unul mic pe dig" 
sau „Fuga domnule, l-a luat 
cineva de mină și l-a dus la 
vestiare" etc. Și în timp ce 
bunica-și consuma disperarea 
încercînd gînduri sumbre, co
pilul a luat-o încet pe plațU. 
La solar a întins curios capul 
să vadă ce este înăuntru. Deși 
era un intrus nimeni nu l-a 
apostrofat. Și cavalerul ace
sta, aflat în splendidul costum 
dăruit de natură și-a zis: Pe 
plajă oamenii au costume, iar 
aici toți arată ca mine — a 
rămas să facă plajă printre 
nudiști. A fost o ședință de 
nudism care s-a prelungit la 
vreo oră fiindcă la solar nu 
l-a căutat nimeni. Cînd în- 
sfîrșit a fost găsit, am răsu
flat cu toții ușurați. Bunica, 
ou lacrimi In ochi, a reținut

funcție de băutura preferată. 
Astfel, atunci cînd pierdeau, 
germanii ofereau nordicilor 
cite trei masive doze de 
țuică, iar cînd zeița Fortuna 
surîdea nemților cei trei nor
dici, cu înfățișare de vikingi, 
invitau cu gentilețe pe în
vingători la brumata sticlă de 
bere. Bilele pocneau, pocneau 
și dopurile sticlelor se cioc
neau bile, pahare, păreri și 
opinii și rezultatul se încăpă- 
țîna să rămînă egal / A inter
venit însă un element mai 
puțin prevăzut: alcooluL El 
și-a spus în chip decisiv cu- 
vîntul. Primul abandon a fost 
declarat de un nordic, care, 
răpus de țuică, ca un popic, 
s-a retras la... culcare. Nu a 
trecut mult și berea a obligat 
la abandon pe doi din echipa 
germană. In cele din urmă pe 
(tâmpul de luptă a supravie
țuit un singur nordic, care, 
triumfător, s-a autosărbătorit 
cu o triplă doză de țuică care 
In final l-a trimis și pe cam-

AVIZ IMPRUDENȚILOR
Ziua de duminică pe litoral 

înseamnă mii de oameni veniți 
din toate colțurile țării pentru 
destindere și recreere sub cerul 
albastru și soarele reconfortant. 
Se intimplă, uneori, din păcate, 
ca nu toți cei sosiți aici cu cele 
mai frumoase speranțe să se în
toarcă acasă, la familiile ce-i aș
teaptă. Duminică, pe plaja Efone 
Sud. doi tineri s-au înecat sub 
privirile îngrozite și neputin
cioase ale miilor de cetățeni a- 
flați pe plajă și ale „Stricamur"- 
ului, aflat prea departe de im
prudența avîntați în larg, In 
ciuda avertizărilor repetate.

„Care sint cauzele care deter
mină asemenea accidente fa
tale a fost întrebarea pe care 
am adresat-o tovarășei Doina 
Prodan, de la unul din punctele 
medicale ale Eforiei, ,Jn prtmul 
rînd, imprudența, ignorare a a- 
vertizarilor date de „Salvamar" ; 
unii dintre ei sînt sau în stare 
de ebrietate, sau foarte obosiți, 
veniți la plajă direct după o 
noapte de călătorie cu trenul sau 
din schimbul de la fabrică. In 
rindul victimelor se află, de ase
menea, gurmanzii care, după o 
masă mult prea copioasă, înoată 
tn larg. In fine, o altă categorie 
de imprudenți o alcătuiesc unii 
bolnavi cronici, mai ales cei cu 
afecțiuni cardiace".

De unde procurați 
cadouri sofiei ?

VASILE SABÂU, judecă
tor, Tribunalul județean- 
Cluj: Vi s-a întîmplat vreo
dată să nu lua fi un examen ? 
Ce-ați făcut, cum v-ați învins 
amărăciunea ? Studentul Dan 
R. de la Facultatea de medi
cină veterinară a cunoscut 
astfel de clipe și de ciuda a 
intrat într-un bufet... apoi în 
altul. In fine, a uitat de necaz 
și pe la 11 noaptea, cînd se 
întorcea acasă, s-a gîndit să 
aline și soției amărăciunea. 
Cum ? Facîndu-i un cadou. A 
deschis o mașină care stațio
na, a luat obiectele găsite și 
le-a dus plocon consoartei. 
Adevăratul „plocon" i-a ve
nit însă puțin mai târziu 
cînd, pentru fapta lui de o- 
cară, a primit 6 luni închi
soare corecțională.

Mugurii Silvaniei
V. VETIȘANU, eeicetător- 

București: In cursul acestei 
luni a apărut în orașul Șim- 
leul Silvaniei de sub poale
le Măgurii o nouă revistă 
școlară, cu titlul sugestiv 
„Mugurii Silvaniei". Redac
tată de un colectiv dl Liceu- 
lyi agricol din Șimleu, revista 
își propune să facă cunoscu
te preocupările profesionale 
ale viitoriloi tehnicieni, zoo- 
tehnicieni și contabili agri
coli. Revista însăilează gîndu- 
rile de viitor ale harnicelor 
colective de elevi de la dife
rite secții. Nu lipsesc evocă
rile despre începutul învăță- 
mîntului agricol din Șimleu, 
cu o tradiție cunoscută.

ATANASIE TOMA 
I. GRINEVICI 

V. CONSTANTINESCU
Rubrică realizată de

I. RODEA



□ □
Primarul orașului Ber

keley (California) a procla
mat duminică starea de 
urgență, ca urmare a 
demonstrațiilor împotriva 
războiului din Vietnam, or
ganizate de studenții Uni
versității locale, și a inci
dentelor violente dintre 
studenți și poliție. Poliția 
a folosit grenade cu gaze 
lacrimogene pentru a îm
prăștia cîteva sute de stu
denți participanți la un 
miting de protest împotriva 
acțiunilor autorităților. In 
urina atacurilor poliției, a- 
proape 8 000 de studenți 
s-au baricadat în orășelul 
universitar. Potrivit unor 
cifre neoficiale, în cursul 
ciocnirilor au fost rănite a- 
proximativ 50 de persoane. 
Un purtător de cuvint al 
poliției a declarat că „un 
număr considerabil” dc a- 
restări au fost operate. în 
orașul Berkeley au fost 
aduse forțe suplimentare de 
poliție din localitățile în
vecinate.

Duminică după-amiază 
au avut Ioc demonstrații 
studențești la Zurich, în 
cursul cărora mai multe 
persoane au fost rănite. 
Demonstrațiile au urmat ce
lor de sîmbătă, provocate 
de refuzul autorităților din 
oraș de a autoriza trans
formarea localurilor foste
lor magazine „Globus“ in 
„centru de întîlnire și dis
cuții" al tineretului. Parti- 
cipanții la demonstrațiile 
de duminică au cerut eli
berarea colegilor lor ares
tați cu o zi înainte.

Val de greve
m

Luni a fost declarată 
grevă generală în toate 
munele din Sicilia, care

o 
co- 

...____ __ ___  .... au
fost lovite recent de cutre
mur. Greviștii cer ca statul 
să intervină de urgență in 
vederea îmbunătățirii situa
ției în zonele care au avut 
de suferit de pe urma cutre
murului, precum și pentru 
dezvoltarea economică a 
insulei.

în același timp, la uzinele 
Italsider continuă greva de
clarată cu două săptămîni în 
urmă, în sprijinul unor re
vendicări economice.

Feroviarii din regiunea 
Milano au declarat luni o 
grevă de 24 de ore, revendi- 
cînd îmbunătățirea salariilor 
și condițiilor de muncă. Au 
circulat numai cîteva trenuri, 
ai căror mecanici au fost în- 
locuiți de soldați. Adminis
trația căilor ferate a pus la 
dispoziția călătorilor autobu
ze dar o paralizare a trafi
cului nu a putut fi evitată.

Memorandumul gu
vernului sovietic

MOSCOVA 1 (Agerpres). — La 
Moscova a fost dat publicității 
Memorandumul guvernului sovie
tic în care se arată că după în
cheierea Tratatului de neprolife- 
rare a armelor nucleare este ne
cesar ca, într-un viitor cît mai 
apropiat, să se ajungă la un a- 
cord referitor la interzicerea uti
lizării acestor arme.

Guvernul sovietic propune tu
turor puterilor nucleare să încea
pă imediat convorbiri cu privire 
la încetarea producției de arme 
nucleare, la reducerea stocurilor 
acestora, interzicerea și lichidarea 
deplină în viitor a armelor nu
cleare, sub un control internațio
nal corespunzător. Guvernul so
vietic declară că este gata să în
ceapă astfel de convorbiri cu toa
te celelalte puteri nucleare, în 
orice moment, și că este gata să 
facă, de asemenea, un schimb de 
păreri cu țările interesate cu pri
vire la limitarea reciprocă și re
ducerea ulterioară a mijloacelor 
strategice de transportare a ar
melor nucleare. Guvernul sovie
tic propune interzicerea neîntîr- 
ziată a zborului bombardierelor 
cu arme nucleare la bord din
colo de hotarele naționale ale ță
rilor lor, și realizarea unui acord 
cu privire la încetarea patrulării 
submarinelor purtătoare de rache
te nucleare dincolo de limitele 
de acțiune a acestor rachete 
față de frontierele țărilor parti
cipante la acord. De asemenea, 
guvernul sovietic declară că este 
gata să cadă neîntîrziat de acord 
cu privire la interzicerea experi
ențelor subterane cu armele nu
cleare, pe baza folosirii mijloace
lor naționale de detectare pentru 
controlul asupra acestei interzi-

EL HĂKUCHOFM

PAȘNICA
A TERITORIILOR SUBMARINE

DIN PARTEA ȚĂRII NOASTRE, TRATATUL A FOST SEMNAT 
DE CORNELIU MĂNESCU LA MOSCOVA, IAR LA WASHINGTON 

Șl LONDRA DE AMBASADORII ROMÂNIEI

Cuvintarea ambasadorului

MOSCOVA 1. — Corespon- 
tul Agerpres, N. Cristoloveanu, 
transmite: La 1 iulie, Andrei 
Gromîko, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., Llewellyn 
Thompson, ambasadorul S.U.A 
în U.R.S.S., și sir Geoffrey Harri
son, ambasadorul Marii Britanii 
în U.R.S.S. au semnat în numele 
țărilor lor Tratatul de neprolife- 
rare a armelor nucleare.

Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al UJL.S.S., 
care a participat la solemnitatea 
semnării, a anunțat — în cadrul 
unei cuvântări — că guvernul 
sovietic a adresat tuturor guver
nelor un memorandum cu privire 
la unele măsuri urgente pentru 
încetarea cursei înarmărilor și 

' pentru dezarmare.
Tratatul a fost semnat de re

prezentanți ai numeroase state.
Din împuternicirea guvernului 

Republicii Socialiste România, 
Tratatul a fost semnat de Comeliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Ro
mânia.

Luînd cuvântul cu acest prilej, 
Comeliu Mănescu, a declarat că 
Tratatul, care va prinde viață ca 
urmare a semnării și ratificării 
de către numărul de state necesar 
pentru intrarea în vigoare, este 
rezultatul unei laborioase activi
tăți diplomatice, al unor ample 
și îndelungate negocieri.

România și-a adus încă de la 
început contribuția constructivă 
la elaborarea unui tratat de ne- 
proliferare a armelor nucleare 
just și eficace, care să corespun
dă într-o măsură cît mai mare 
aspirațiilor de pace și securitate 
ale popoarelor.

Negocierile complexe care au 
avut ca rezultat elaborarea Trata
tului deschis astăzi spre semnare 
au scos în evidență necesitatea 
ca adoptarea acestui important 
instrument internațional să fie 
urmată de pași eficienți pentru 
realizarea de noi acorduri în do
meniul dezarmării, care să aibă 
ca rezultat final eliberarea ome
nirii de spectrul pericolului nu
clear. In acest sens, de primă im
portanță și urgență sînt, după 
părerea guvernului român, inter
zicerea folosirii armelor nucleare, 
încetarea experiențelor cu arma 
atomică, încetarea producției de 
armament nuclear, reducerea și, 
în ultimă instanță, eliminarea din 
arsenalele statelor a stocurilor de 
arme nucleare și a mijloacelor de 
transportare la țintă a acestora.

Guvernul român — a spus in 
încheiere vorbitorul — va depune 
în continuare, alături de celelalte 
state socialiste, alături de toate 
țările iubitoare de pace, eforturi 
susținute pentru înfăptuirea de 
noi măsuri în domeniul dezarmă
rii, pentru asigurarea unui climat 
de pace, securitate și colaborare 
internațională.

WASHINGTON 1 (Ager- 
pres). — Secretarul de stat al 
S.U.A., Dean Rusk, ambasado
rul Marii Britanfi în S.U.A., 
sir Patrick Dean, și ambasado
rul U.R.S.S. în S.U.A., Anatoli 
Dobrînin, au semnat la 1 iulie 
la Gasa Albă, în numele țări
lor lor, Tratatul de neprolife- 
rare a armelor nucleare.

Președintele S.U.A., Lyndon 
Johnson, care a participat la 
ceremonia semnării, a anun
țat că „guvernele U.R.S.S. și 

ceri. In document se propune e- 
xaminarea cailor pentru a se asi
gura îndeplinirea protocolului de 
la Geneva din 1925 privind inter
zicerea folosirii armelor chimice 
și bacteriologice amintindu-se că 
S.U.A. folosesc armele chimice 
în războiul lor agresiv din Viet
nam.

După ce se subliniază pericolul 
grav pe care îl prezintă Ia adre
sa păcii bazele militare străine 
pe teritoriile altor țări în memo
randum se propune examinarea 
de urgență a problemei lichidării 
acestor baze. Guvernul sovietic 
consideră că formarea unor zone 
denucleârizate în diferite regiuni 
ale lumii trebuie să limiteze in 
mod eficient sfera de amplasare 
a armei nucleare și să corespundă 
pe deplin sarcinii de a nu se ad
mite răspîndirea ei directă sau 
indirectă. Guvernul sovietic — se 
arată în document — sprijină 
propunerile cu privire la înfăptu
irea unor măsuri regionale de 
dezarmare și de reducere a înar
mărilor în diferite regiuni ale 
lumii. In memorandum se propu
ne, de asemenea, găsirea unei so
luții pentru folosirea fundului 
mărilor și oceanelor numai în 
scopuri pașnice.

Agenția TASS transmite că 
guvernele U.R.S.S. și S.U.A. 
au căzut de acord cu privire la 
începerea, într-un viitor apro
piat, a unor convorbiri referi
toare la limitarea complexă și 
reducerea atît a sistemelor de 
transport al armelor nucleare 
strategice ofensive, ctt și a sis
temelor de apărare împotriva 
rachetelor balistice.

S.U.A. au căzut de acord să 
înceapă în viitorul cel mai a- 
propiat discuții asupra limită
rii și reducerii atît a sisteme
lor de transport al armelor nu
cleare strategice ofensive, cît 
și a sistemelor de apărare îm
potriva rachetelor balistice**.

Tratatul a fost semnat la 
Washington de reprezentanții 
a numeroase țări.

Din împuternicirea guver
nului Republicii Socialiste Ro
mânia, Tratatul a fost semnat 
de Comeliu Bogdan, ambasa
dorul României la Washing
ton.

LONDRA 1. — Corespon
dentul Agerpres, L. Rodescu, 
transmite : La 1 iulie, a avut 
loc la Londra ceremonia sem
nării Tratatului de neprolife- 
rare a armelor nucleare. Tra
tatul a fost semnat de Michael 
Stewart, ministrul de externe 
al Marii Britanii, Mihail 
Smimovski, ambasadorul 
U.RKS., și David Bruce, am
basadorul Statelor Unite la 
Londra.

In cuvintarea rostită la so
lemnitate, Harold Wilson, pri
mul ministru al Marii Brita
nii, a apreciat că Tratatul este 
o dovadă că într-un domeniu 
de cea mai mare importanță, 
Estul și Vestul pot acționa 
împreună în direcția țelului 
comun al securității mondiale.

Tratatul a fost semnat de 
o serie de state.

Din împuternicirea guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, Tratațu] a fost semnat 
de Vasile Pungan, ambasado
rul României în Marea Brita-

LA 1 iulie. Teodor Marinescu, 
Ambasadorul Republicii Socia
liste România in Uniunea Sovie
tică. a fost primit la Kremlin, la 
cererea sa. de Vladimir Novikov, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R-S.S.

au scos 
soldați ame- 
patru avioa- 
distrus mari 
ale trupelor

• AGENȚIA de presă ^libe
rarea* informează că între 26 și 
28 iunie, unități ale Armatei 
populare de eliberare din Viet
namul de sud. care operează în 
regiunea Khe Sank, 
din luptă sute de 
ricani, au doborît 
ne inamice și au 
cantități de arme 
S.U.A.

Numai în cursul 
noapte, menționează agenția ci
tată. patrioții au scos din luptă 
peste 100 de soldați americani 
din rîndul unor trupe masate pe 
înălțimile ce domină Khe 
Sanhul.

unui atac de

• GUVERNUL israelian a a- 
probat luni schimbările propuse 
de primul ministru, Levi Eshkol, 
privind componența cabinetului. 
Fostul ministru al muncii, Yigal 
Allon. a fost numit adjunct al 
primului ministru și ministru

rara

Imagini latino-americane (ii)

OBIECTIVE CHILIENE

un
ci

po-

sau;

Poporul chilian face parte din
tre popoarele care secole de-a 
rindul a cunoscut numeroa
se servituți și sacrificii provocate 
de asupritorii străini, dar care se 
poate mîndri că istoria sa este o 
epopee a luptei pentru libertate 
și independență. în prezent lupta 
pentru consolidarea independen
ței, înlăturarea dominației mono
polurilor străine și, în primul 
rind, a celor nord-americane, 
dezvoltarea economiei naționale 
și propășirea țării constituie o- 
biective esențiale care unesc for
țe sociale și politice din ce în ce 
mai largi.

Chilienii știu să-și copleșească 

prietenii cu ospitalitatea și spiri
tul lor generos, dar in același 
timp să fie fermi în apărarea 
demnității personale și naționale. 
In timpul vizitei mi s-a oferit 
prilejul să întîlnesc diferite 
personalități politice și nume
roși reprezentanți ai organiza
țiilor de tineret și studenți, care, 
fără excepție, chiar în condițiile 
diversității de opinii și concep
ții politice, subliniau cu con
vingere necesitatea de a depune 
toate eforturile și de a milita 
pentru înlăturarea oricăror imix
tiuni, pentru a se bucura dc 
dreptul de a hotărî singuri asu
pra destinelor proprii, de a spori 
valorile materiale și spirituale 
ale țării. Intîlnirile și discuțiile 
purtate cu tineretul comunist, so
cialist, radical, democrat-creș- 
tin și cu diferiți reprezentanți 
ai vieții publice au fost relevan
te nu numai în privința preocu
părilor și obiectivelor specifice 
ci și a hotărîrii tineretului pro
gresist de a-și uni eforturile și 
a se alătura întregului popor în 
lupta pentru progresul și pros
peritatea patriei. Laborioși, în-

PENTRU FOLOSIREA

JAPONIA: Aspect din timpul unei recente demonstrații împotriva prezenței militare 
americane

Luni și-a început lucrările 
la Geneva cea de-a 31-a se
siune a Conferinței interna
ționale de instrucțiune pu
blică, organizată de UNESCO 
și Biroul Internațional al E- 
ducației. Sînt prezenți la 
dezbateri reprezentanți din 
80 de țări. în ședința de di
mineață. delegații au ales ca 
președinte al actualei sesiuni 
pe reprezentantul țării gazdă, 
prof. Andre Chavanne, iar ca 
vicepreședinte, pe șeful de
legației române, prof. univ. 
Miron Constantine seu. în 
cursul după-amiezii au în
ceput discuțiile generale pe 
marginea proiectului de re
comandare privind educarea 
tineretului în spiritul înțele
gerii internaționale ca parte 
integrantă a programelor 
școlare. Intervenția reprezen
tantului român s-a referit la 
înfăptuirile învățămîntului 
din România în ce privește 
promovarea în rîndurile ti
neretului a idealurilor de 
pace și respect între popoare.

pentru problemele imigranților 
In funcția de ministru al mun
cii a fost numit Joseph Almogi, 
deputat, membru al Partidului 
Mapai.

La miezul nopții de dumini
că spre luni a intrat în vigoa
re abolirea completa a bariere
lor vamale la produsele indus
triale între cele șase țări mem
bre ale Pieței comune. Teoretic, 
mărfurile industriale vor cir
cula de acum înainte între „cei 
șase* în mod liber. Practic, ră- 
min unele bariere fiscale, pre
cum și bariere comerciale de 
genul celor adoptate zilele tre
cute de Franța (contingentări 
la import și subsidii pentru 
exporturi).

Desființarea barierelor 
mate la produsele agricole 
interveni la 29 iulie.

va
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• DUP A calcularea a mai 
mult de jumătate din numărul 
total al voturilor exprimate în 
alegerile prezidențiale de dumi
nică din Islanda, dr. Kristian 
Eldjarn este asigurat de victorie. 
El a obținut aproximativ 65 la 
sută din voturi și se așteaptă ca 
procentul să crească în regiunile 

treprinzători și conștienți că fie
care acru de pămînt a fost stro
pit cu singe de către strămoși, 
chilienii, despre care se spune 
că întruchipează sobrietatea bas
cilor, orgoliul castilian, scîn- 
teia geniului andaluz și mîndria 
araucană, nu vor nimic altceva 
decît să dispună singuri, în mod 
liber de bogățiile și destinele 
țării. Așa cum îmi spunea lide
rul unei organizații de tineret, o 
asemenea dorință nu este 
privilegiu, nici o favoare, 
un drept sacru al fiecărui 
por.

Chile este o țară de o i 
frumusețe, care dispune de în

semnate bogății naturale ca 
salpetru, cupru, cărbune, fier, 
aur, argint, enumerarea puțind 
fi mult continuată. în condițiile 
unui sol deosebit de darnic s-a 
dezvoltat destul .de mult indus
tria extractivă. Majoritatea mi
nelor sînt concesionate, folo- 
sindu-se sistemul „fifty — fif
ty", sau un procent de 51% 
pentru statul chilian, procent 
care, juridic, îi asigură o pre
ponderență. O zi petrecută prin
tre minerii din Sewell m-a con
vins că frămîntările și grijile lor 
cotidiene reprezintă mai puțin o 
expresie a cerințelor individuale 
și mai mult o ipostază a spiri
tului de responsabilitate socială, 
în timp ce străbateam galeriile 
misiei de cupru, președintele 
sindicatului, membru al Tinere
tului Socialist și grupul de mi
neri care s-au oferit să-mi călă
uzească pașii pe cărările săpate 
sub coama munților, îmi arătau 
că este iluzorie așa zisa „chile- 
nizare" a cuprului și că ea con
tinuă să fie un obiectiv, o spe
ranță. Pentru economia națională 
este important în ce condiții se

VIZITA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ
ROMÂNI Zi S. II. a.A

CHICAGO 1 .— Trimisul spe
cial Agerpres, N. Ionescu, trans
mite : Continuîndu-și vizita la 
Chicago, tovarășul Alexandru 
Bîrlădeanu și oamenii de știință 
români care îl însoțesc au fost 
oaspeții Universității Illinois, im
portantă instituție de învățămînt 
superior din S.U.A. Ei au vizitat 
laboratoare de cercetări științifice.

Oaspeții români au participat, 
de asemenea, la un dejun oferit 
în onoarea lor la clubul oameni
lor de afaceri de președintele Ca
merei de comerț din Chicago, M. 
Gilchrist, președinte al Companiei 

rurale, unde numărătoarea votu
rilor nu s-a încheiat încă.

Dr. Kristian Eldjarn este unul 
din cei mai apreciați oameni de 
cultură al Islandei, arheolog și 
istoric de renume, director de 
peste 20 de ani al Muzeului na
țional din Reykjavik. El se pro
nunță împotriva bazelor militare 
străine de pe teritoriul Islandei 
și este sprijinit de acea parte a 
populației țării care se opune 
participării la N.A.T.O.

• IN CAPITALA Republicii 
Somalia — Mogadiscio — a a- 
vut loc la 1 iulie o paradă mi
litară care a marcat cea de a 
8-a aniversare a cuceririi inde
pendenței naționale. O dată cu 
ruperea lanțurilor colonialiste, 
tînărul stat african și-a concen
trat eforturile în direcția înlă
turării înapoierii economice. 
Printr-o serie de planuri guver
namentale au luat ființă noi în
treprinderi în special în ramu
rile industriei ușoare și prelu- 
crătoaie. Agricultura și crește
rea animalelor — principalele 
sectoare ale economiei țării — 
se bucură de sprijinul statului.

exploatează diferite bogății 
mai ales cîteva din ele, printre 
care în primul rind cuprul, care 
constituie 80°/» din exportul de 
materii prime și 10®/» idin ve
nitul național și pentru extrage
rea căruia lucrează peste 45 000 
muncitori.

Contactul cu munca și viața 
minerilor din Sewell a reînviat 
culoarea imaginilor pe care le 
păstram din lectura unor clasici 
sau „mai puțin" clasici ai litera
turii universale, impresionați de 
viața unor oameni petrecută în
tre întuneric și lumină. Departe 
de așezările obișnuite, minerii 
din Sewell au fundat o așezare 

proprie, străjuită de reliefuri 
montane. Casele sînt așezate în 
trepte pe versanții Cordilierilor, 
profilate ca într-un decor al u- 
nui spectacol care ar putea să 
omagieze munca și aspirația că
tre lumină a celor ce muncesc 
și trăiesc în adîncuri.

Privind munții, care înconjoa
ră centrul minier, îți dai seama 
că frumusețea lor, cu reflexele 
metalice și ciudățenia formelor, 
subiectiv vorbind, se estompează 
la gîndul că sînt niște cerberi 
naturali, care păzesc cu strășni
cie pe cei care, izolați de res
tul lumii ar fi tentați să se în
frupte din fructul libertății. Am 
aflat însă că rațiuni de ordin 
mai pragmatic și anume necesi
tatea explorării bogățiilor aflate 
chiar sub căminele minerilor, îi 
va ajuta să învingă surzenia 
munților pentru a putea trăi 
și respira într-un loc liber, eli
berați de atmosfera, aproape 
laocooniană, de apăsare perpetuă. 
Minerii, ospitalieri și amabili, 
m-au primit și tratat ca pe un 
prieten adevărat Le-am mulțu
mit românește și i-am lăsat să 

„Universal Oil Products*. Cu a- 
cest prilej, vicepremierul român 
Alexandru Bîrlădeanu s-a întreți
nut îndelung cu gazda, cu dr. 
George Beadle, președintele Uni
versității Chicago, laureat al Pre
miului Nobel, precum și cu alți 
oameni de știință și reprezentanți 
ai cercurilor de afaceri din Chica
go. Președintele camerei de co
merț și-a exprimat convingerea, 
în toastul rostit, că această vizită 
va oferi însemnate posibilități 
pentru o mai bună cunoaștere re
ciprocă și și-a exprimat dorința 
stabilirii unor mai strînse con
tacte economice și științifice între 
Statele Unite și România.

La 30 iunie, tovarășul Alexan
dru Bîrlădeanu și oamenii de 
știință care îl însoțesc au sosit pe 
calea aerului în capitala statului 
California, Los Angeles.

cuvîntul la Conferința 
de partid Praga-9, A. 
prim-secretar al C.C. al

Luînd 
raională 
Dubcek, ___________________
P.C. din Cehoslovacia, a vorbit 
despre principalele probleme pe 
care urmează să le rezolve Con
gresul extraordinar al P.C. din 
Cehoslovacia.

Acțiunile politice întreprinse 
de conducerea partidului după 
ianuarie, a relevat el, au avut 
ca scop înlăturarea deformări
lor și a neîncrederii dintre con
ducerea de partid, pe de o parte, 
și comuniști și cei fără de par
tid, pe de altă parte.

In continuare, A. Dubcek, a 
arătat că scopul activității parti
dului est? acela de a demonstra 
practic că în această țară nu 
există nici o altă forță politică 
mai hotarîtă care să poată oferi 
garanții pentru dezvoltarea so
cialistă continuă, că nu există 
altă alternativă pentru socialism 
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înțeleagă că n-au greșit tratîn- 
du-mă ca atare. Vorbindu-mi de 
problemele lor social-economice, 
au subliniat preocuparea pen
tru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și viață, rezolvarea pro
blemelor de securitate socială, 
dorința de a li se crea condiții 
pentru a se recrea și instrui, de 
a avea un divertisment bineme
ritat, după o muncă istovitoare.

Dorind parcă să sublinieze sen
timentele patriotice și spiritul de 
echitate, minerii au ales ca sim
bol pe Bernardo O’Higgins, fi
gură legendară în lupta pentru 
independență, căruia i-au ri
dicat un bust în inima orășelu
lui, Ia întretăierea originalelor 
străzi din Sewell, care sînt de 
fapt niște cărărui în trepte de 
beton. De altfel întreaga pro
vincie Rancagua (Zona centrală), 
unde se află și minele Sewell, 
este un Ioc de evocare a eroului 
O’Higgins. Aid a fost reduta e- 
roicei rezistențe împotriva spa-

Tn cadrul dezbaterilor gene
rale din grupul juridic de lu
cru al Comitetului special O.N.U. 
pentru studierea folosirii pașni
ce a teritoriilor submarine, si
tuate în afara limitelor jurisdic
ției naționale, a luat cuvîntul 
ambasadorul Gheorghe Diaco- 
nescu, reprezentantul perma
nent al țării noastre la O.N.U., 
șeful delegației române la cea 
de-a doua sesiune a Comitetului 
special. El a sprijinit propunerea 
privind interzicerea utilizării în 
scopuri militare a fundului mă
rilor și oceanelor în afara limi
telor apelor teritoriale și afec
tarea în scopuri exclusiv pașnice 
a solului și subsolului marin în 
afara limitelor jurisdicției națio
nale actuale, precum și exploa
tarea resurselor lor în interesul 
întregii umanități. „Considerăm 
că singura cale pentru o exploa
tare eficace a acestor resurse — 
a subliniat vorbitorul — este in
tensificarea cooperării interna
ționale în domeniul cercetării și 
explorării bogățiilor fundului 
mărilor și oceanelor și al utili
zării mijloacelor științifice și teh
nice pentru a folosi aceste bo
gății spre binele comunității in
ternaționale. Proclamarea peri
oadei 1970—1980 ca deceniu in
ternațional pentru exploatarea 
oceanelor ar putea fi o contri
buție importantă la intensifica
rea acestei cooperări".

In cadrul dezbaterilor din 
grupul tehnico-economic Mihai 
Băcescu, membru corespon
dent al Academiei Republicii 
Socialiste România, a arătat, 
printre altele, că o problemă ur
gentă este intensificarea cerce
tărilor oceanologice pentru a 
delimita mai bine zăcămintele 
cunoscute, sau a depista altele 
noi și pentru a forma cadre de 
oceanologi atît de puține în pre
zent în majoritatea țărilor. Vor
bitorul a propus ca în aranja
mentele la care se va ajunge în 
domeniul exploatării resurselor

Cehoslovacia
decît programul marxist al dez
voltării socialiste în baza căruia 
acționează partidul.

După ce a amintit că există 
forțe care nu doresc succesul ac
țiunilor întreprinse de partid, 
Dubcek s-a referit la recenta de
clarație apărută în unele ziare 
cehoslovace sub denumirea de 
„2 000 de cuvinte", ale cărei con
cluzii au fost respinse de Prezi
diul C.C. al P.C. din Cehoslova
cia. Relevînd că problemele ne
soluționate nu pot fi rezolvate 
prin greve și demonstrații fără 
să se țină seama de necesitățile 
și posibilitățile societății și în 
afară de organele cu răspundere 
alese în mod democratic, așa 
cum preconizează autorii aminti
tei declarații, Dubcek a spus că 
aceasta ar putea duce la conflic
te și ciocniri care ar amenința 
procesul renașterii.
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niolilor și ultimul bastion 
la Patria Vieja". în Piaza 
Rancagua, vizitatorii își pleacă 
fruntea cu respect și admirație, 
în fața monumentului lui 
O’Higgins, în semn de omagiu 
față «de cel care s-a adresat ca
marazilor să-1 urmeze în lupta 
cu îndemnul: „sau trăim cu 
onoare, sau murim cu glorie". 
Aspirațiile minerilor din Sewell 
se identifică de fapt cu cele ale 
poporului chilian, dornic să-și 
făurească o viața liberă și pros
peră.

Forțele progresiste din Chile 
sînt preocupate pe de o parte să 
asigure înfăptuirea măsurilor 
întreprinse pînă în prezent de 
a dezvolta și proteja economia 
națională față de ofensiva mo
nopolurilor străine, iar pe de 
altă parte de a înfăptui un pro
ces de transformări profunde în 
viața chiliana.

Intîlnirile și discuțiile ample 
purtate cu conducători ai orga- 

fundurilor oceanice să se înclw 
dă de la început prevederi în 
care să se asigure atît Depolua
rea apelor din preajma exploa
tărilor (sedimente răsoolite, ma
teriale folosite la concentrarea 
unor minereuri, pierderi de pe
trol din puțurile submarine) cît 
și cruțarea rezervelor animale 
bentale mai ales cînd pescuitul 
industrial coboară dincolo de 
500 m adîncima.

AL DOILEA TOR

AL ALEGERILOR

Ministerul de Interne al 
Franței a făcut cunoscut re
zultatele votului în cele 316 
circumscripții în care s-a des
fășurat duminică cel de-al 
doilea tur de scrutin al alege
rilor parlamentare. Pentru can- 
didații Uniunii pentru Apăra
rea Republicii au votat 
6 762170 alegători, adică 
46,39 la sută din totalul par- 
ticipanților la vot, pentru can
didații Partidului Comunist 
Francez— 2 935 775, adJB 
20,14 la sută, pentru cei yL 
Federației Stîngii Democrate 
și Socialiste — 3 090 338, adi
că 21,25 la sută, pentru cei 
ai Centrului — 1 141 305, pen
tru diverse formațiuni mai 
mici ale stîngii — 144 361, iar 
pentru grupările dreptei — 
496463 alegători.

Așa cum reiese din cifrele 
citate, pentru candidații for
mațiunilor guvernamentale 
(U.D.R. și republicanii inde
pendenți) au votat 6 762 170 
alegători iar pentru candidații 
stîngii (P.C.F. și F.S.D.S.) — 
6 187 474 alegători. Cu toate 
acestea, datorită sistemului de 
distribuire a mandatelor pe 
baza legii electorale în vigoa
re, configurația noii Adunări 
Naționale va fi sensibil dife
rită de numărul voturilor obți
nute de fiecare formație poli
tică. Astfel din cele 487 -le 
mandate atribuite, 2941 r^in 
Uniunii Democrate pei.^MM^a 
de a V-a Republică^^ost 
U.N.R.), 64 republicanilor in
dependenți, S4 Partidului Co
munist Francez, 57 Federației 
Stîngii Democrate și Socialis
te, 27 centriștilor, 3 diverselor 
grupări mai mici ale stîngii și 
8 grupărilor dreptei.

nizațiilor de tineret și studenți, 
cu numeroși tineri au reliefat 
dorința acestora ca indiferent de 
convingerile politice, să contri
buie la făurirea unității de ac
țiune a tineretului chilian în 
lupta pentru satisfacerea drep
turilor și revendicărilor sale le
gitime, pentru un viitor de pros
peritate, pace și progres.

Tineretul și poporul chilian 
manifesta nu numai interes, ci și 
reală afecțiune și simpatie față 
de poporul nostru. înpărtășind 
cu plăcere din preocupările ac
tuale ale poporului român, pre- 
zentîird aspecte din viața și ac
tivitatea tineretului nostru și 
perspectivele României socialis
te, am satisfăcut de fapt dorin
ța unor prieteni, care, ca și noi, 
pornesc de la convingerea că o 
cunoaștere reciprocă, profundă» 
slujește formarea și întărirea li
nei prietenii autentice.

VASILE NICOLCIOnJ j
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