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Plenara CC. al U.T.C
în cursul zilei de sîmbătă s-au desfășu

rat lucrările plenarei C.C. al U.T.C., la 
care au participat membrii și membrii su- 
pleanți ai C.C. al U.T.C., membrii Comi- 
șiei centrale de revizie, primii secretari ai 
Comitetelor județene ale U.T.C., activiști 
ai Comitetului Central al U.T.C.

La lucrările plenarei au participat, de 
asemenea, reprezentanți ai unor organiza
ții obștești, instituții centrale, ai presei, 
radioteleviziunii și editurilor.

Tovarășul Ion Iliescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru probleme
le tineretului, a prezentat informarea asu
pra stadiului îndeplinirii măsurilor stabi
lite prin hotărîrea plenarei C.C. al P.C.R. 
cu privire la îmbunătățirea muncii educa
tive în rîndul tineretului, a sarcinilor care 
au reieșit din Consfătuirea pe țară a Uniu
nii Tineretului Comunist. A fost, de ase
menea, prezentată de către tovarășul 
Vasile Nicolcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C., o informare asupra pregătirilor de-

Icgafiei U.T.C. care urmează să participe 
la Festivalul mondial al tineretului și stu- £ 
tlenților de la Sofia, șl in legătură cu masa 
rotundă ce urmează a se organiza în fe- 
bruarie 1969 în tara noastră, cu pârtiei- ■ 
pare internațională, pe tema: „Tineretul 
și securitatea europeană**.

Pe marginea materialelor prezentate au 
luat cuvîntul primii secretari ai Comitete
lor județene U.T.C., activiști, invitați.

Plenara a adoptat unele măsuri organi
zatorice, cliberînd din Biroul C.C. al 
U.T.C. pe tovarășii Dan Marțian și Gali 
Ștefania, în legătură cu trecerea lor în alte 
munci.

Plenara a ales pe tovarășii Fejeș Iuliu 
și Dumitru Ghiorghișan ca membri ai Bi
roului C.C. al U.T.C., iar pe tovarășul 
Traian Ștefănescu, ca membru supleant.

în încheierea lucrărilor plenarei a luat 
cuvîntul tovarășul Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

VEȘTI DIN ORGANIZAȚIILE U.T.C.

IIMIVAIII TINERETULUI
nmoREAN

Hunedoara a cunoscut iarăși 
forfota specifică zilelor de 
sărbătoare. Pe ulițe întortochea
te care coborau din dealurile din 
jur, pe străzile largi și pe marile 
bulevarde s-a revărsat puhoi 
nesfîrșit de oameni, care se în
drepta spre Piața Poștei, noua 
inimă a orașului. Simultan cu 
ei, în oraș soseau mii de tineri 
din întregul județ Hunedoara, 
soli ai artei populare și ai spor
tului, care aveau aceeași țintă, 
într-un punct coloanele s-au 
întîlnit și s-au unit pășind ală
turi. în fruntea lor mergeau ca
rele alegorice care simbolizau 
îngemănarea dintre sport și ti
nerețe, profilul siderurgic 
orașului, apoi stegarii și

Sărbătoarea
Crișului

al 
în

La Vadul Crișului există un 
loc unde se celebra odinioară 
vama sării, eveniment ce atră
gea sătenii din localitățile ve
cine și era urmat de petreceri 
organizate pe malul Crișului. 
Dacă vama a dispărut, oame
nii au păstrat însă obiceiul de 
a se întîlni la începutul verii, 
la ieșirea Crișului Repede din 
defileu, bucurndu-se de fru
musețile naturii, participînd la 
petreceri cîmpenești. Mai nou, 
an de an, aici își dau întîlnire 
cele mai bune formații artis
tice din satele răsfirate pe va
lea Crișului Repede, însoțite bi
neînțeles de susținătorii lor, oa- -■ - ma.meni de toate vîrstele, dar 1 
ales tineri.

Azi au fost prezenți sute 
artiști amatori, veniți de 
Bratca, Luaaș, Aleșd, Vad 
Țigănești, Păulești. Echipele 
dansuri, printre care remarcăm 
pe cea din Uncuiuț și grupu
rile vocale din Țigănești și 
Bratca, soliștii vocali și instru
mentiști au prezentat în fața 
miilor de spectatori, bogăția 
cîntecului și jocului bihorean. 
Nu a lipsit nici vestita cera
mică albă de Vadul Crișului.

de 
la 
și 

de

BEJAN CRĂCIUN

urma lor sportivii și artiștii 
amatori care au venit aici să dea 
o nouă strălucire cîntecului și 
jocului românesc, să preamă
rească tinerețea înaripată și dra
gostea de viață. Demonstrația de 
pe magistrală a fost o veritabilă 
paradă a portului și obiceiurilor 
populare. Grupați pe zone fol
clorice, peste 700 de tineri, îm- 
brăcați în costume naționale, au 
oferit privirilor întreaga bogăție 
și originalitate a costumului ro
mânesc. Pădurenii, mureșenii, 
jienii, moții, Feți Frumoși și 
Ilene Cosînzene, au venit îm- 
brăcați așa cum au moștenit 
din bătrîni, cu cămăși albe de 
bumbac și ii înflorate cusute cu 
fir de amici în fapt de seară 
de către fetele în care ardea 
dorul așteptării.

întîlnirea de la Hunedoara 
constituie încununarea și punc
tul final al unei ample acțiuni 
cultural-artistice și sportive 
denumită Festivalul tineretului

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Biblioteca Municipiului Deva

SALA de lectura

tineretul ui

hunedorean, inițiată de către “ 
comitetul județean al U.T.C. și 
desfășurată pe parcursul a nu ■■ 
mai puțin de 4 luni. Fiind or- ■ 
ganizată pe trei etape (comu
nală și pe zone folclorice și ju- — 
dețeană) ea a antrenat pe ti- U 
nerii din fiecare comună și loca
litate urbană, căpătînd un larg 
caracter de masă. E suficient ■■ 
să arătăm că au participat a- " 
proape 500 de formații artistice 
de cele mai diverse profiluri ■■ 
din care fac parte peste 10 500 Hi 
de artiști amatori, precum și un 
număr de 9 500 de sportivi, 
constituiți în peste 340 de echi- H 
pe. La cele 1100 de spectacole 
susținute de către formațiile — 
artistice de la 15 aprilie încoace, HI 
data începerii festivalului, au 
participat zeci de mii de tineri £

AL. BALGRADEAN

(Continuare în pag. a IlI-a)
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SCRISORI CĂTRE TÎNĂRVL
CARE-ȘI ALEGE PROFESIA (IX).

Medicina
și calculatoarele

Tablouri în mișcare
IN SATELE DIN BĂRĂGAN, 

lunecate de pulberea albicioasă a 
prafului, e pîrjol. Salcîmii de pe 
marginea drumului par în soa
rele nemilos niște fantome, fără 
de umbră, dar oțetarii nu dau 
altceva decît un miros ascuțit 
Curțile, văduve de flori și iarbă, 
sînt pustii; doar cîinii, cu limba 
atîtnînd de un cot, păzesc, la 
umbra rară a gardului, vitele din 
staule, sau ciurda puilor de curcă 
care piuie într-una. încolo, toată 
suflarea omenească e plecată la 
cîmp.

CINE CUTREIERĂ ACUM 
cîmpia Bărăganului nu se află, 
cum zicea idilic Odobescu, în 
Arcadia, ci într-un întins incan
descent, încins de un soare ne
cruțător, fără nici o adumbrire 
de nor sau adiere de vînt. Pe 
cerul ca sticla trece arareori, ca 
speranța unui pescăruș, cile o 
pasăre albă care vine amețitor

în jos, parcă străfulgerată și ea 
de fierbințeală. Văzute de sus, 
eventual din avion, timpurile 
comunei Borcea se împart geo
metric, în pătrate, dreptunghiuri 
și paralelipipede colorate agri
col : galben, arămiu, cafeniu, 
verde. Văzute de jos și, mai ales,

...PRIMA ZI DE RECOLTA* 
RE a fost, ca totdeauna, abso
lut memorabilă: lanul, cu griul 
scund dar des, cînta ascuțit sub 
șuieratul unui vînt subțire. Oa
menii, adunați în brigadă, erau 
cu sufletul la gură și cînd a por

nit prima combină, mulți s au

REPORTAJ DIN BĂRĂGAN
străbătute cu. piciorul ori doca
rul în trap — trapul căluților 
răbdători, formele galbene șînî 
necuprinsul lanurilor de grîu, a- 
cum puține la număr, fiindcă au 
fost răzuite de combine. La mar
ginea miriștei, secerătorii, arși 
de soare, culcă ultimele fîșii, cu- 
legînd ultimele boabe arămii.

cățărat pe ea, iar ceilalți au ur
mat-o la pas pînă la capătul o- 
forului — președintele, inginerul, 

rigadierul, bărbați cu fețe bron-. 
zate sub pălării asudate, femei 
învelite de basmale pînă sub 
ochi au desfăcut cu înfrigurare

baerile primului sac. Și-au um
plut pumnii cu boabele, le-au 
prefirat printre degete, le-au cîn- 
tărit dintr-o palmă în alta, au 
mestecat cîteva dintre ele, apoi 
au făcut un calcul rapid și au 
respirat ușurați: dacă tot va fi 
așa, înseamnă că strîngem ceva 
și încă peste nădejdile noastre, 
mărunțite de secetă. Și unde mai 
pui, că bobul e mai „îmbrăcat" 
decît oricînd!

MIRIȘTEA SE ÎNTINDE LU
CIOASĂ, UN COVOR STRĂ
LUCITOR cît vezi cu ochii, 
fără a fi măcar striată de 
pămîntul ce nici măcar nu se 
zărește sub spicele tăiate. Atît

VIORICA TANASESCU

(Continuare în pag. a H-a).
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Oră de curs în „amfiteatrul"

Uzinei de pompe din Bucu-
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Acad. GRIGORE MOISIL
Cînd eram eu student era obiceiul să se spună că medicul tre

buie să aibă o serioasă cultură de limbă latină și de limbă greacă. 
Este incontestabil că orice om cult ar trbbui să aibă o • serioasă 
cultură umanistică. Medicul în speță are însă de-a face cu un corp 
omenesc, dacă se ocupă de medicina umană sau ^e un corp al 
unui animal, dacă se ocupă de medicina veterinară. Cel ce se 
ocupă de medicina plantelor, numit fitopatolog, are de-a face cu 
alt tip de ființe, care sînt plantele. Medicii umani, veterinari și 
fitopatologii se mai ocupă de anumite interrelații — de exem
plu, între om, animal sau plantă și microbi, viruși richetsii și al
tele. In toate ființele vii se petrec fenomene fizice și chimice. Un 
om cînd se~ îmbolnăvește își pune termometrul, să afle 
ce temperatură are. Acesta e un fenomen fizic. Atunci tind are 
arsuri stomacale ia bicarbonat de sodiu care neutralizează acidi
tatea sucurilor gastrice. Acesta e un fenomen chimic. Medicina 
modernă întrebuințează pe o scară largă fenomenele fizice și 
chimice, incit cred că foarte curind se va ajunge la concluzia că 
un doctor nu poate fi un doctor bun nici dacă e medic uman, 
nici dacă e veterinar, nici dacă este fitopatolog, fără să cunoască 
foarte in adincime fenomenele fizice și chimice, ce se petrec în 
organisme. Astăzi se fac foarte multe analize și probe fizico- 
chimice ; se înregistrează electric cardiograme, electric encefalo- 
grame, se fac tot felul de analize, numărători de globule și foarte 
multe altele. Ca atare, un medic are asupra unui om bolnav o 
masă mare de informații. El trebuie să-și poată procura aceste 
informații pentru a ajunge la detectarea maladiei, la tratamentul 
pe care trebuie să-l recomande. Masa de informații fiind atit de 
mare, medicul trebuie să aibă tin ajutor în munca sa; astfel a 
început să se studieze, și metodele acestea sînt foarte avansate, 
diagnosticul automat, adică diagnosticul cu mașina de calcul. Pe 
de altă parte, genetica, adică studiul fenomenelor eredității, a 
început să studieze aceste jenomene la microbiologic. Cit timp 
problemele de ereditate erau studiate la stejar, care trăiește ani 
și nu rodește decît după ani, la om sau la iepure, chiar la 
drosfila care are cîte o geneiație la cîteva zile studiul eredității 
nu putea să fie făcut prea ușor. Atunci cînd avem mai multe 
generații de microbi pe zi, într-un număr -mic de zile-se poate 
căpăta un material experimental- foarte bogat. Astăzi sîntem in 
momentul în care se creează o genetică matematică și aplicațiile 
ei în combaterea bolilor cit și pentru ameliorarea raselor de 
plante șl animale pot da loc la multe speranțe.

Iată meserii noi: diagnoza automată, genetica matematică.

SUMAR
• ARTA INSPIRATĂ DE 
UN MARE EVENIMENT 
REVOLUȚIONAR
• PANTELIMON (un hai
duc in secolul XX ?).

IN PAG. 3
• SPORT
(Relatări și comentarii de 
la principalele manifestări 
sportive).

Foto: AGERPRES.

EDIȚIE ESTIVALĂ A „SCÎNTEII TINERETULUI"

curaru, vicepreședinte al Co
mitetului executiv al U.A.S.R. 
le reamintește studenților de 
la Costinești că sînt numai o 
parte din cei 8 500 studenți 
care își vor petrece în acest an 
vacanța în taberele de la mare 
sau munte în timp ce alți 
3 500 de studenți mai sensibili, 
probabil la emoțiile examene
lor, se vor reface în stațiunile 
balneo-climaterice.

„Dumneavoastră, a conti
nuat vorbitoarea, nu trebuie

FALSA PREMISA A
De două zile, Phoebus Apo

llo zeul soarelui și al artelor 
a devenit capricios. Se ascunde 
după norii cenușii ai unui cer 
invadat de larma răgușită și 
umbrele lente ale pescărușilor 
neliniștiți.

Bate un vînt potrivnic și 
din cind in cînd eveniment ne
dorit și neprevăzut, plouă la 
mare. Soarele apare fantoma
tic pe la colțul unui nor pen
tru a dispare aproape imediat 
învăluit in cețuri brune. Sin- 
tem in plină atmosferă de pas
tel alecsandrinian căci „soare
le rotund și palid, se ascunde 
printre nori / Ca un vis de ti
nerețe printre anii trecători" și 
totuși aici la Costinești, unde 
ne-am deplasat pentru a fi 
martorii deschiderii taberei 
studențești de vară am desco
perit un microclimat aparte. 
In orășelul vacanțelor vesele, 
la mare, tinerețea nu este un 
vis, ci o certitudine. La tempe
ratura ridicată a entuziasmu-

COSTINE STI
9

pe coordonatele 
bunei dispoziții

lui și optimismului 1 000 de 
studenți și studente din cen
trele universitare ale țării au 
înălțat, pentru 12 zile, ca
targul taberei, soarele la fel 
de luminos și nemuritor ca 
Phoebus, Apollo al tinereții 
lor. Momentul festivității s-a

încadrat și el în atmosfera ve
selă, camaraderească și oare
cum mucalită, pe care o îm
prumută directorul taberei, in
ginerul Nicolae Țăranu din 
Iași, care vorbește cu aerul 
hîtru al unui personaj din po
vestirile lui Creangă. Lia Pă-

să invidiați nici pe cei 11 000 
de studenți care bătătoresc că
rările țării de la munte pînă

ATANASIE TOMA 
V. CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a Ill-a)

Am pe masă. în fața ochilor, 
o scrisoare. Un tînăr, Constan
tin Andrei, strungar la I.I.S. 
Tehnometal, ne cere sprijinul 
în rezolvarea unei probleme de 
familie. Cazul, așa cum ni-1 
prezintă el, deține toate datele 
unui conflict declanșat chiar cu 
„ajutorul4* semnatarului. Căsă
torit în urmă cu cîteva luni cu 
o adolescentă cunoscută întîm- 
plător la Medgidia (o, doamne, 
cîte victime a făcut povestea de 
amor dintre Tanța și Costel !) 
constată, destul de repede, că 
soția lui nu se poate acomoda 
cu noile condiții de existență 
și la intervale aproape regulate 
părăsește domiciliul conjugal 
întoreîndu-se la părinți... „Pe 
stradă la mine ;— scrie Con
stantin Andrei — soția mea își 
căpătase deja numele de „El 
Fugitivo", și oamenii aveau, 
poate, dreptate...44

Să derulăm, cu atenție și 
nuanțare, evenimentele. în pri
măvara anului 1967 sora lui 
Constantin, în vîrstă de 14 ani 
o cunoaște în tren pe Viorica 
Drăgulin, o fată de 16 ani, 
fiica primarului comunei Peș
tera. Fetele se împrietenesc, 
dar sora lui Constantin nu ține

UNEI
ca această amiciție să fie de
zinteresată și fără urmări. Fapt 
pentru care în luna iunie, cînd 
Viorica venise la Medgidia pen
tru a-și da examenele la liceu, 
în oraș sosește Constantin An
drei cu sora sa. Tinerii se plac 
și hotărăsc, într-o singură zi, 
să se căsătorească. Ce i-a atras 
unul spre celălalt, e greu de 
spus. Constantin nu-și dezvă
luie precis identitatea ; pentru 
Viorica el este student la o fa
cultate din București. întoarsă 
la Peștera, tînăra primește scri
sori de la el, cu promisiuni și 
declarații de dragoste. Părinții, 
binevoitori față de o prietenie 
care nu părea de rău augur, 
mai ales că nu cunoșteau amă
nuntele relațiilor celor doi, 
nu-și descos mai atent fiica. Și, 
în septembrie Viorica dispare 
de acasă. Abia după două zile,

CASNICII
o telegramă din București îi a- 
nunță că fata lor, care nu îm
plinise încă 17 ani, s-a hotărît 
să se căsătorească cu Andrei 
Constantin. N-au fost deloc 
mulțumiți de perspectivă, dar 
o dată „răpirea" săvîrșită, Vio
rica, nu se mai putea întoarce 
în sat decît căsătorită. Trebuia 
în acest fel, să fie plătit tribu
tul de totdeauna mentalității și 
prejudecăților satului. „Gura 
lumii44 trebuia închisă cu ac
tul de căsătorie.

La București, în casa viitori
lor socri, pe strada Fumureni 
nr. 25, Viorica descoperă ade
vărata identitate a soțului ei, 
află că „studenția" fusese o 
haină de împrumut menită s-o 
impresioneze, s-o cucerească. 
Totuși, căsătoria are loc. cus
crii se cunosc între ei, începe 
un fel de tîrg, cît dă unul, cit

dă celălalt... Pentru familia An
drei, primarul comunei Peștera 
este un om cu avere, ca în ve
chile povești ale satului, deci, 
mult mai indicat să ofere tine
rilor căsătoriți bani, zestre, 
casă... De la aceste pretenții, 
socrii Vioricăi nu fac nici un 
rabat, se mențin de la început 
pe aceleași poziții. Părinții fe
tei, dispuși să acorde fiicei și 
ginerelui toate condițiile pe ca
re se simt în stare să le ofere, 
cer totuși, răgaz. Nici banii, 
nici casa nu se pot naște din. 
senin, fără eforturi, fără sacri
ficii... Dar din această judeca
tă începe drama tinerei căsă
torite. în casa socrilor nu i se 
dă de mîncare pe motiv că nu

GALINA BADULESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)
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RTĂ INSPIRATA
DE UN MARE EVENIMENT

REVOLUȚIONAR ■)
O amplă expoziție comemora

tivă organizată în sălile Muzeu
lui de artă al R. S. România re
unește simbolic pe tema mo
mentului revoluționar 1848, lu
crări de epocă și lucrări 
contemporane. De o parte 
primele reînvie, adesea pînă în 
detalii documentare, o epocă a- 
vîntată, aflată în pragul unor pro
funde înnoiri și oamenii care au 
făurit-o, de cealaltă parte întîl- 
nim perspectiva contemporaneită
ții cu redimensionarea implicită a 
evenimentului, cu îmbogățirea și 
nuanțarea viziunii asupra lui. A- 
ceastă ultimă categorie de lucrări 
include alături de comentariu și 
un gest festiv, omagial. Desigur 
că cele mai cunoscute imagini ale 
revoluției, devenite un bun aproa
pe clasic le datorăm pictoriloi 
Rosenthal, Negulici și Iscovescu, 
care au trăit dramatic evenimen
tul. Ne gîndim la „România re
voluționară" și „România rupîn- 
du-și cătușele pe Cîmpia libertă
ții" ale lui Rosenthal, la portre
tele lui Bălcescu, Cezar Bolliac 
și C. A. Rosetti de Negulici sau 
cele ale lui Avram Iancu sau Ni
colae Solomon semnate de Barbu 
Iscovescu. In lucrările care fac 
apel direct la alegorie, la simbol 
din motive lesne de înțeles, ca și 
în cele de portretistică, imaginea 
plastică este animată de un patos 
civic, revoluționar, de transfor
marea unor mari evenimente so
ciale.

In școala inițiată de Asachi în 
Moldova, se învăța pentru prima 
oară în Principate „desenul figu
rilor și al zugrăvirii istorice în 
ulei", se edita cu scopuri patrio
tice acele populare litografii cu 
subiecte istorice. Vorbind despre 
acest ctitor, una dintre primele 
monografii ale acestei perioade 
afirma : „Pătruns de necesitatea 
deșteptării Românilor la conști
ința de sine și Ia demnitatea na
țională, el a convins că arta poa
te fi un admirabil mijloc de en- 
tuziasmare a poporului, prin ilus
trarea faptelor istorice și a eroi
lor neamului". In acest climat spi
ritual chiar imaginile documen
tare ca acelea dintr-un proiectat 
album al figurilor revoluționari
lor visat de Negulici și Iscovescu 
(la Brașov, după înfrângerea re-, 
voluției). pentru care s-au rea
lizat numai trei portrete (Băl
cescu, Heliade-Rădulescu și Geo 
Batta Bencich). capătă o semni
ficație aparte, caracteristică. In
tră în acest gest, înaintea dorin
ței de a realiza o lucrare de 
artă plastică, o puternica do
rință de a transmite poste
rității figurile eroilor acelor 
incandescente întîmplări, de a

oferi o pildă veșnic vie de eroism 
și dăruire de sine. Viața acestor 
artiști n-a fost una liniștita, mol
comă, hărăzită exclusiv creației 
plastice, ci s-a împletit viu cu 
revoluția, cu eroii și idealurile 
ei.

Organizatorii expoziției de azi 
în intenția binevenită de a oferi 
publicului o viziune mai amplă 
și sugestivă asupra epocii au in
clus pe panouri și lucrări ale 
unor pictori de o importanță mai 
mică, ca Petre Mateescu de pildă, 
sau ale unora posteriori „genera
ției pașoptiste" ca Mișu Popp, 
Gheorghe Tattarescu, Th. Aman, 
Ion Georgescu ș.a., a unor lu
crări fără o trimitere directă la 
eveniment dar care aparțin epo
cii și care indubitabil nuanțează 
cadrul general și implicit evo
carea propusă în decursul 
timpului, numeroși artiști plas- 

pietate 
firul 

eveni- 
animat,

*) Expoziția de artă plastică 
1848.

tici au evocat cu 
și dragoste înnodînd 
unor tradiții. acest 
ment, figurile care l-au 
reușind lucrări de o remarcabilă 
ținută plastică. Am cita aici cu
noscutele picturi „Nicolae Băl- 
cescu" și „Ana Ipătescu", dato
rate lui Lucian Grigorescu și A- 
lexandru Ciucurencu, sau portre
tele sculpturale ale lui „Simion 
Barnuțiu“ (Romul Ladea), și „Ni
colae Bălcescu" (Gh. Anghel), pe 
care expoziția le conține la loc 
de cinste, antologic, într-un anu
mit sens. Remarcăm în această 
expoziție și o abundență de lu
crări, cele mai multe datorate 
generației mijlocii și tinere de ar
tiști, care s-au aplecat atent, cu 
înțelegere, cu pasiune asupra is
toriei țarii. Cel mai adesea aces
te lucrări iau documentul numai 
ca motiv pentru o recreere pro
prie, contemporană a unui uni
vers, a unor semnificații istorice 
definitorii pentru evoluția unei 
națiuni. In această ipostază ei 
nu sînt ilustratori, ci comenta
tori cu personalitate în sensul 
și în stilul exprimării lor artis
tice specifice (do unde marea 
diversitate a viziunilor) a isto
riei. Ideea de angajare, de act 
civic, transpare și în lucrările 
lor deși altfel dimensionate, e- 
vident, decît la predecesori. O 
parte dintre creatori au pornit 
de la imaginea stampei și ta
bloului arhaic, de epocă (din 
necesitatea de atmosferă), in
vestind-o cu accente moderne, 
cu sublinieri subtile care pun în 
valoare o anumită ipostază in
solită a evenimentului și eroi
lor. In această categorie am în
scrie lucrări ca acelea ale lui 
Boboia Pavel, („Alecu Russo"), 
a lui Ion Pacea, un vibrant și 
firesc portret al 
cu Russo" sau al 
Marin- Gherasim 
un simbolic și

portret al „Anei Ipătescu* (tot 
tabloul e ținut în tonalități vii 
de roșu, ca un simbol al idea
lului unic» intransigent, subli
niat suplimentar și de persona
jul feminin prelung, palid, de o 
mare ardere interioară, antitetic 
contrapus unei flăcări din fun
dalul pînzei). Tot în această 
categorie am înscrie un portret 
poate prea livresc (și prea „spa
niol") al „generalului Magheru" 
semnat de Vintilă Făcăianu (în 
care detaliile de atmosferă se 
cumulează ușor ostentativ, de 
pildă» cîinii de vînătoare, dra
peria, cartea și pana, caracte- 
iuI literelor etc.), compoziția tî- 
nărului pictor Ion Grigore in
titulată : „1848", de o trimitere 
rafinată’ la fresca noastră feuda
lă. Alte lucrări fac apel la o vi
ziune modernă, sintetică, sim
plificată dar de o mare expre
sivitate și acuratețe tehnică. (Ele
na Greculesi — „Maria Rosetti". 
Dan Cristian —„Francisc Ludo
vic Roth“, Blendea Constantin — 
„Bălcescu și Avram Iancu*» Bej 
none Șuvăilă — „N. Bălcescu" 
etc.) Deși am înregistrat nume
roase portrete în expoziție am 
remarcat și o suită de compozi
ții printre care am cita acea cu
noscută pînză a lui Virgil Al- 
mașan, „Moment revoluționai 
1848", de un dramatism intens 
care degajă totuși, un pregnant 
sentiment 
vigoare, 
înregistrat 
portrete

de
In

o 
Și

aceluiași „Ale- 
tînărului pictoi 
care realizează 

ușor fantastic

robustețe, de 
sculptură am 
abundență de 
busturi dintre 

care am remarcat lucrarea lui 
Paul Vasilescu („N. Bălcescu"), 
și a Leliei Zuaf („Barbu Isco
vescu"), de o tratare expresivă, 
interiorizată cu un vag aer de 
asceză, care sanctifică acești 
eroi ai revoluției, și destul de 
puține compoziții. Cităm din a- 
ceastă categorie lucrările lui 
Mircea Ștefănescu, Iustin No
tase și a Getei Caragiu-Gheor- 
ghiță. Deși sînt lucrări mai ac
centuat decorative, cu o cău
tare mai acuzată a formei plas
tice, de adecvare a stilului pro
priu, unei teme, pe care nu le 
considerăm a fi nedemne de re
ținut. am întîlnit și lucrări înde
lung gestate care vizează în pri
mul rînd idei, relații afectice 
noi, o trăire vibrantă, emoțio
nantă a evenimentului istoric la 
nivelul contemporaneității. Ori
cum, această expoziție deschide 
unghiuri noi, puncte de vfedere 
noi, care în ansamblu ni se pai 
valoroase nu numai raportate 
la acest moment anume, ci și 
gîndindu-ne la posibilitățile ar
tei noastre, în general, de a a- 
borda subiecte și teme actuale, 
de interes major pentru socie
tate.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

AVENTURIERII — cinemascop 
rulează la Patria (orele 11.30 ; 
14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15); ”
rești (oreie 14 ; 16,30 ;
21.15 ; duminică mat. 9 , a 
Circul de stat (orele 10 : 
18 ; 20.30).

DUELUL LUNG — cinemascop 
rulează la Republica
9.15 : 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 
21,15).

ALEGERE DE ASASINI 
rulează Ia Luceafărul 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16.15 ;
20,45) ; Festival (orele 9 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21) : Feroviar 
(orele 8,30 ; 10,45 : 13 ; 15,15 ;
17.45 : 20). Excelsior (orele 9.45;
12 ; 14,15 ; 16 30 ; 18,45 ; 21) ;
Modern (orele 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.30 : 18,45 ; 21,15).

STUDIU DESPRE FEMEI 
rulează la Capitol (orele 9.30 ;
11.45 ; 14 ; 16,30 ; 19).

JENIA, JENICIKA si KATIUSA 
rulează la Victoria (orele 8,45 ; 
11 ’, 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20.45).

PENTRU CÎȚIVA DOLARI ÎN 
PLUS — cinemascop

rulează la Lumina (orele 8,15—
15.45 în continuare ; 18.30—21).

HIROȘIMA, DRAGOSTEA MEA 
rulează la Central (orele 9 ;

Bucu- 
19 ;

11,15); 
: 13 ;

(orele
18.45 ;

(orele
18,30 ;

11.15 ; 13,30 ; 16 : 18,30 ; 21). 
TOM ȘI JERRY

rulează Ia Timpuri noi (orele 
9—21 în continuare).

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU — cinemascop

rulează la Union (orele 15.30 : 
18 ; 20,30).

INIMA NEBUNA . NEBUNA 
DE LEGAT

rulează la Doina (orele 9—10 
filme pentru copii—11,30 ; 
13.45 : 16 ; 18,15 ; 20.30) ; Raho
va (orele 15.30 : 18),

DOMNIȘOARELE DIN ROCHE
FORT — cinemascop

rulează la Grivița (orele 8,30 .
12.15 : 17.45 ; 20,30) ; Miorița 
(orele 9 ; 11 30 : 14.30 ; 17,30 ; 
20,30),

ZOLTAN KARPATHY — cine
mascop

rulează la înfrățirea (orele 10— 
15,30 : 17,45 ; 20). Drumul Sării

MIHAI STOIAN

UM HAIDUC ÎM SECOLUL XX?

(VERSIUNE PRESCURTATA)
REZUMAT

MOLDOVA. Anul 1911. Haiducul Pantelimon e urmărit de 
jandarmi rurali, de polițiști $j agrnți secreți veniți tocmai de ia 
București. Paralel cu toți aceștia — însă evident cu alt scop — 
tși continuă ceicetările și reporterul pe care „Dimineața4* l-a 
trimis pe urmele haiducului : N. O Cocea: După îndelungi 
căutări, reporterul a izbutit ! Totuși, mulți pun la îndoială au
tenticitatea interviului. Care-i adevărul ? El va ieși Ia lumină, 
căci Pantelimon a fost capturat. Iată-1 la judecată

AV. OSVALD TEODOREANU «») (pentru Pantelimon) : „Unde 
e judecată, nu trebuie să fie milă și îndurare așa a sfirșit dl. 
procuror rechizitoriul său. Dacă n-ar fi acest principiu umani
tar, acest principiu civilizator, ce s-ar face societatea cu care 
acum am venit în proces. Voi face puțină psihologie cu privire 
la Pantelimon ; confratele Cocea va face psihologia socială.

Iau momentul primei condamnări a lui Pantelimon la șase 
ani recluziune, cînd eroul de azi a devenit punctul de atenție
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ROMUL LADEA: „Simion 
Bărnuțiu'

I
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(orele 15; 17.30 : 20). 
OBSESIA

rulează la Buzești (orele 15,30;
18).

OSCAR — cinemascop
rulează la Dacia (orele 8,15—
16,30 în continuare ; 18,4S ; 21).

UN DOLAR GĂURIT - cine
mascop

rulează la Bucegi (orele 9;
11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 21) ;
Arta (orele 9 15—13 în conti
nuare ; 18.15).

CE NOAPTE, BĂIEȚI — ci
nemascop

rulează la Unirea (orele 15,30— 
18).

SFÎRȘITUL AGENTULUI W 4 C 
cinemascop

rulează la Lira (orele 15,30; 18).
FARAONUL — cinemascop

rulează la Ferentari (orele 15 ;
19).

PRIN KURDISTANUL SĂLBA-

Cotroceni (orele 
20.30).
SAMURAI
Pacea (orele 16 :

TIC — cinemascop 
rulează la Giulești (orele 10 ;
15.30 : 18 ; 20.30) ; Melodia (ore
le 8,45 ; 11 , 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21) ; Tomis (orele 9—15.45 în 
continuare : 18.15).

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 
cinemascop 

rulează la
15.30 ; 18 •

CEI ȘAPTE 
rulează la 
19.15).

DIRIJABILUL FURAT — cine
mascop

rulează la Crîngași
15.30 ; 18 ; 20,15).

VICONTELE PLĂTEȘTE
ȚA — cinemascop 

rulează la Floreasca
9.30 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,30) ; Gloria
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18 15 ; 20,30). Flamura (orele 9— 
16 în continuare ; 18,15 20,30).

(orele

POLI-
(orele

al tuturor agenților și polițiștilor. închegați acea viață de șase 
ani, petrecuți în pușcărie, cu basmele haiducești citite de el, cu 
sufletul țărănesc revoltat de nedreptate și de nevoi, și aveți pe 
Pantelimon erou] de azi.

Am umblat în 1911 pe aceleași văi pe unde s-au petrecut fai
moasele și poreclitele tîlhării, cu gîndul de a întîlni pe Panteli
mon și dacă-1 întîlneam n-aș fi tremurat, cum au tremurat atî* 
ția alții în fața acestui om care nu-i de loc fioros. L-aș fi con
vins, i-aș fi vorbit, și el s-ar fi înapoiat la căminul său.

Aduc laudele mele distinsului publicist d. Cocea, care-a avut 
norocul să-1 întilnească.

PROCURORUL GENERAL TONEANU : Această întîlnire o 
putem contesta, oricîte laude se cuvin d-lui Cocea pentru bogata 
sa fantezie publicistică.

AV. OSVALD TEODOREANU : Pantelimon, întrebat de un 
jurat, a declarat în ședință, categoric, că a întîlnit pe d. Cocea.

Care este gravitatea tuturor tîlhăriilor făcute ? Cîteva palme, 
un pumn, astea sînt toate.

Persecuția și obida, iată cauzele care au dus în codru pe Pan
telimon, nu dorul tilhăriei.

Omul acesta suferă de un an și trei luni tortura atîtor cerce
tări. Alături de el sînt.ceilalți, la fel cu el.

Faceți, d-lor jurați, gestul umanitar și iertați-1, trimițîndu-1 
să se corijeze.

Ziua a V-a* 
DIN NOU APĂRAREA

Ora 15. într-o liniște deplină, își începe pledoaria :
AV. N. D. COCEA (pentru PANTELIMON) : Dacă primesc 

Intrutotul calificativul de dramă socială, dat acestui proces de 
însuși fotoliul public, nu mă împac însă nici cu ușurința cu 
care s-a trecut pește prologul ei, fixat de acuzare abia în pri
măvara anului 1911, nici cu transformarea ei într-o simplă 
înșirare de fapte banditești, fără coeziune între ele și fără 
justificare, emoționantă numai prin perorațiile d-lui procuror 
și prin caracterul melodramic ce li s-a dat.

Nu voi imita acuzarea și nu voi abuza zadarnic de bunăvo
ința juraților, expunîndu-le pe larg, discutînd și analizînd fap
tele lui Pantelimon. Mi se pare copilăresc să aduc un lux or-

*) Vineri 21 decembrie.
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IDEILE MVSEESC,
DAR EAPEELE

SE LASĂ AȘEEPEAEE
O cerință logică foarte impor

tantă pentru cluburile de elevi 
organizate pe timpul vacanței, 
este ca ele să atragă cît mai 
multe persoane. In tabără mer
ge un număr mai mare sau mai 
mic, în excursii — un alt nu
măr, în cutare acțiune doar o 
parte din aceștia, la club pot 
însă să vină toți. Se pare însă 
că în cadrul municipiului Cra
iova, de dragul unei idei, destul 
de ingenioase și de salutară în 
esență, tocmai această funda
mentală condiție se pierde din 
vedere Despre ce este vorba ? 
Comitetul U.T.C al municipiului 
Craiova a hotărît ca la nivelul 
orașului să se înființeze un sin
gur club pentru elevi. Acesta va 
fi instalat în Parcul poporului 
în aceeași clădire cu Casa de 
cultură a tineretului și există a- 
proape toate premizele ca să de
vină un club model. Casa 
bine dotată cu material, 
cum nu se poate mai 
așezată, iar un subsol

este 
este 
bine 

ar

TABLOURI IN
(Urmare din pag. I)

de des a fost semănat. Și la 
timp. Și modern îngrășat. Dar, 
cu toată munca aprigă de atunci, 
din toamnă, primăvara tot la cei 
s-au uitat. Nădejdea, la ploaie, 
ca pe vremea străbunilor. Căci 
Bărăganul nu prea e irigat. O 
să fie. Dar pînă atunci, cerul 
zgîrcit a trimis pe aici doar 6 
mm de ploaie. Și cu 
tea, la Borcea, griul 
2 200 kg la hectar.

toate aces- 
atîmă cum

MOMENTDUPĂ 1NTÎIUL
DE BUCURIE — tot avem pli
ne I — care s-a așternut în ur
ma primei fîșii recoltate — mai 
mult decît bucurie, un fel dc 
euforie, de amestec de fericire 
cu mîndria muncii încheiate șt, 
totuși, cu toată vitregia naturii 
destul de bine răsplătite — oa
menii au început strădania fără 
popas pentru culegerea fiecăru 
bob. Cu chibzuință, cu devota 
ment înverșunat. Brigăzile de 
cîmp au stat aici, zi și noapte, 
sub soarele necruțător și stelele 
reci, pentru d smulge pămintulu* 
tot, dar tot rodul său. Adică, 
cum să vă spun eu dumneavoas
tră, vorba vine că au stat!...

COMBINERI1, TRACTORIȘ
TII au muncit ca dracii, mai a 
Ies la început. Pe urmă, spre 
sfirșit, ca de obicei, au început 
să li se defecteze mașinile, să 
n-aibă piesele trebuincioase... 
Dar președintele omniprezent, 
inginerul, brigadierul fac minuni 
de organizare. Și izbîndesc. Ca, 
de pildă, cu mazărea. Unele 
combine terminînd „la grîu“ 
trebuiau să intre în timpurile

NEBUNUL DIN LABORATO
RUL NR. 4

rulează la Volga (orele 9—13 
în continuare ; 16.15 ; 18,30 ;
20,45) ; Aurora (orele 9 ; 11 ; 13; 
15.15 ; 17,30 ; 20).

EA VA RÎDE
rulează la Viitorul (orele 15,30 
18 ; 20,30).

NUNTA LA MALINOVKA — 
cinemascop

rulează Ia Moșilor (orele 15 ; 
17,30 ; 20).

SINGUR PE LUME
rulează la Popular (orele 15,30; 
18 ; 20,30).

BOMBA DE LA ORA 10,10 
rulează la Munca (orele 16 ;
18 ; 20).

PASAREA CU PENE MINUNAT 
COLORATE — cinemascop 

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

FREDDY, LOVEȘTE TU 
rulează la Vitan (orele 
18 ; 20,15).

EL DORADO
rulează la Progresul 
15,30—18) ; K. O. (orele

SÎNT ȘI EU NUMAI O FEMEIE 
rulează la Flacăra (orele 15,30;' 
18 ; 20,30).

INTII
15,30 ;

(orele
20,30).

MIȘCARE
verzi, de mazăre. Noaptea dă
duse și-o bură de ploaie, a 
dică tocmai bine de recoltat, 
fiindcă soarele de dimineață o 
încingea și-i crăpa păstăile, pră
pădind mulțime de boabe. Dar 
combinele nu puteau intra în 
mazăre, neavînd site mai mari, 
adecvate, ci numai din cele dese, 
pentru grîu. De ce ? Cum ? Pro
gramul muncilor la C.A.P. Bor
cea era cunoscut la S.M.7. De 
ce S.M.T.-ul nu dotase toate 
mașinile cu piesele trebuincioase, 
nu se știe... Dar nu era vreme dc 
întrebări acum, mai ales că se 
dovedeau și fără răspuns prac
tic, așa că brigadierul, inginerul 
agronom au desfășurat un fei.de 
strategie organizatorică mai ceva 
ca la bătălie și, după o oră, 
boabele de mazăre curgeau ve
sele în saci...

EH, UȘOR DE TRECUT 
toate în carnetul de reporter, 
dar afurisit de greu în fapt... 
Satul ăsta pustiu, mutat pe cele 
6 000 ha cît au cele două C.A.P., 
trudește acum cu o stăruință, o 
osîrdie, greu de închipuit pentru 
orășean. Dar trebuie să te 
afli aici, în aișița uscată a Bă
răganului, în mijlocul oamenilor 
care n-au răgaz zi și noapte, 
Epftindu-se de tind dau zorile 
pînă ies stelele, ca să înțelegi că 
lupta cu pămîntul, cu vitregia 
secetei, cere o muncă formida
bilă, o răbdare, o migală și o 
strădanie neștiută aproape de la 
umbra noastră, orășenească...

UITE, DE PILDĂ, GRĂDINA 
de legume. Sau livada de fructe. 
Sau vița de vie, care abia a fost 
răsădită. Daca rămânea nădejdea 
în ploaie, n-ar fi căzut, peste ele, 
strop. Oamenii au cărat cu că
ruțele, cu brațele, găleți de apă

Cîte o jumătate de găleată la 
fiecare cais. Cîte o găleată în
treagă la fiecare arac de vie Și 
vița s-a prins toată, fir cu fir. 
Iar caisele auresc și îngreunează 
crengile pomilor pe hectare în
tregi. Au fost montate și asper- 
soare, aduse motopompe, care 
lucrează, cum zice președintele 
Petre Popescu, ca furnalele. In- 
tr-una, fără contenire. Aici ti
neretul a fost la înălțime: bri
găzile astea muncesc de două 
luni, doar în două schimburi, ui
mind satul cu rezistența încăpă
țînată a efortului. Și a entuzias
mului. Tot neobosit.

Dar C.A.P. Borcea 1 ase o 
grădină de legume de .120 hec
tare și nu cine știe ce experien
ță, incit izbînzile sînt deocam
dată parțiale. In schimb, Boccea 
2 are 50 hectare și nici un pe- 
tecuț nerodnic. Cică e aici vn 
brigadier grozav, unul. Bucurică, 
anul trecut plecase din sat, după 
ciștig mai mare. Se vede că nu 
i-a ieșit mare lucru sau cine știe 
ce o fi fost cu el, că s-a întors 
spășit și acum grădinar mai bun 
ca el nu se află în șapte sate.

O fi munca la grădini migă
loasă și grea, o fi recoltarea fruc
telor spectaculoasă pentru echi
pele de filmare de la Sahia, dar 
tot secerișul rămîne pentru ță
ranul român cea mai mare săr
bătoare trudnică, cea mai depli
nă încununare a efortului său. 
Șl nu numai prin răsplata mun
cii împlinite, dar și prin promt’ 
siunea celei viitoare. Adică a 
stăruinței străbune perpetue. De 
aceea, de cînd am venit din 
Bărăgan, port într-un buzunar un 
pumn de grîu. Din cînd în cînd, 
string în palme boabele arămii 
care învoinicesc, contaminînd 
parcă de vigoarea și hărnicia 
celor ce scQt acest grîu din pă- 
mînt.

putea deveni bar etc. Exis
tă aici și un teatru de vară, 
de citva timp abandonat, 
care, cu unele reparații, poate 
să ajungă un punct nodal în ac
tivitatea elevilor pe timpul va
canței, s-au amenajat aici cîteva 
terenuri de volei, baschet, hand
bal și se preconizează deschide
rea unui curs de învățare a te
nisului de cîmp, ceva mai de
parte se poate juca fotbal etc. 
Dar cîte nu se pot face intr-un 
parc ? ! Așa încît, încă o dată, 
ideea este foarte ingenioasă și 
merită toate felicitările. Nea
junsul vine de acolo însă că a- 
cest club nu a început încă să 
funcționeze deși de la sfîrșitul 
cursurilor au trecut atîtea zile. 
Clădirea casei de cultură mai 
este încă în reparații și în orga
nizare. Elevii, în marea lor ma
joritate, nu știu nimic de acest 
club. Foarte mulți au plecat din 
localitate iar cei care au rămas 
nu pot fi anunțați decît perso
nal prin telefon sau prin scri
soare. Anunțurile publicate sînt 
Insuficiente și ineficiente și va 
mai trebui timp pînă cînd ele
vii să ia cunoștință de înființa
rea acestui club pentru care 
trebuie menționat se lucrează 
foarte intens. Pe de altă parte, 
luînd naștere acest club la nive
lul municipiului a fost abando
nată complet ideea organizării 
de cluburi și la școli. Aicț nu se 
mai face absolut nimic. Materia
lele sportive stau încuiate, in
strumentele muzicale sînt depo
zitate sau date cine știe cui, bi
bliotecile stau deschise dar nu le 
vizitează nimeni. Nici urmă de 
elevi în vreo școală și este nor
mal să fie așa, dacă nici condu
cerile școlilor nu cunosc aproa
pe de loc ce vor face'elevii în 
vacanță. Iată ce spune tov. prof. 
Andrei Nicolae. directorul Li
ceului „Nicolae Bălcescu" : fn 
legătură cu clubul nu știu nimic. 
Ni s-a spus- cîndva de un club 
la nivelul orașului dar pînă a- 
cum (29 iunie n.n.) nu s-a făcut 
nici un pas. înainte de a se 
termina școala noi am între-

Clubul elevilor 
din Cra'ova «e afla 

încâ în stadiul
amenajare". De cel

Ștvm cîteva anchete printre e~ 
levi, i-am consultat asupra ac
țiunilor dorite pentru perioada .. . o 

pe
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17,30 — Pentru noi, femeile ! 
18,00 — Actualitatea industrială.

Emisiunea este dedicată 
realizărilor unităților in
dustriei chimice.

— Lyceum — emisiune 
pentru tineret • Reviste 
liceene ; Emisiunea pre
zintă cele mai izbutite 
numere ale revistelor 
elevilor

— Telejurnalul de seară.
— Buletinul meteorologic.
— Trepte spre viitor ; 

„Vîrsta întoarcerii" —

19,00

19,30
19,50
20,00

film realizat de studioul 
de Televi7.iune.

20,20 — Ce-ați dori să revedeți ? 
• Adrese sezoniere — 
film realizat de Studioul 
de Televiziune ; • Cîn- 
tă Gaby Novac.

20,45 — Tele-universitatea ; Isto
ria civilizațiilor. „Civili
zația egipteană" (I) 
Teatru în studio 
....Eseu4' de Tudor Mu- 
șatescu.

23.00 — Telejurnalul de noapte.

21,20

de vacanță, am întocmit și 
listă cu elevii care rămin 
timpul verii in oraș, dar ei au 
terminat școala de 15 zile și a- 
cum este aproape imposibil să 
știu ce mai fac. Se discută atît 
de organizarea din timp a ac
țiunilor, dar nici pînă în pre
zent nu s-a făcut nimic. Normal 
era ca programul clubului sâ fi 
fost bina cunoscut încă de la în
ceputul lunii iunie, cel puțin ca 
să-i putem anunța pe elevi, iar 
ei, să-și împartă vacanța In 
funcție de aceste coordonate. Nu 
sînt împotriva unui club pe oraș, 
consider 
ne să se 
inițiativa 
mai ales
club nu fusese rezolvată.

Așadar, cam aceasta este si
tuația cluburilor pentru elevi 
din orașul Craiova. Ideile mus
tesc. dar faptele se cam lasă 
așteptate.

Știu, orice lucru „mare“ cere 
sacrificii, dar aceste „sacrificii'4 
nu sînt din cele inevitabile, ine
rente. Este parcă prea multă 
activitate... de cameră, de birou, 
prea multe planuri și proiecte și 
prea puține sau chiar deloc 
(deocamdată) în „aer liber'4, în 
realizarea concretă, palpabilă, e- 
fectivă, „Activitatea", atît pen
tru organizatori, cît și pentru 
elevi se reduce la un grup foar
te restrîns, în timp ce „non ac
tivitatea" ia proporții îngrijoră
toare. Și elevii nu au în afară 
de ștrandul localității nici un 
punct de atracție.

FĂNUȘ BAILEȘTEANU

însă că era mai bi- 
fi lăsat fiecărei școli 
organizării acțiunilor, 

dacă problema acestui

bitor de dovezi, ca să dovedesc ceea ce Pantelimon mărturisește 
și recunoaște. Că în afară de jafurile mărturisite de dînsul 
mai sînt două sau trei pe care nu le recunoaște, ce importanță ! 
Situația lui Pantelimon n-ar putea să fie nici ușurată, nici 
îngreuiată, chiar dacă acuzarea ar fi dovedit ceea ce n-a dove
dit — că bandiții — în loc să făptuiască zece jafuri, au făptuit 
douăsprezece.

Ar fi încă alte cîteva mijloace lesnicioase de apărare, ca să 
punem într-o lumină simpatică figura principalului acuzat, pe 
care însă din respect față de jurați și față de conștiința mea nu 
le voi utiliza.

Mi-ar fi ușor ca să fac apel la sentimentele mici care dormi
tează în toate sufletele omenești și să spun juraților : deoarece 
majoritatea victimelor lui Pantelimon au fost evrei, naționalis
mul d-voastră ar trebui să țină seamă, ’ ca de-o circumstanță 
atenuantă, de faptul acesta. Oricît aș fi de convins că o aseme
nea apărare mediocră ar găsi un răsunet în inimile unora dintre 
jurați, nu voi face o asemenea apărare. Nu pot coborî pe Pan
telimon pînă într-atît încît să fac dintr-însul un profesional al 
antisemitismului și nu pot crede că s-ar găsi judecători care 
să privească cu simpatie pe acuzat pentru că ar fi un astfel de 
antisemit.

Mi-ar fi tot așa de ușor să bat toba mare a țărănismului cu 
orice preț, să solidarizez faptele lui Pantelimon cu ale tuturor 
țăranilor impilați și să fac dintr-însul o figură revoltată de hai
duc modern. In cursul procesului, dl. președinte a făcut o aluzie 

■vagă la legenda aceasta, iar dl. procuror a crezut că ne va 
înfunda lesne, dovedind că Pantelimon n-are nimic într-însul 
din figura etică a unui haiduc. îmi pare rău că nu pot înlesni 
acuzării prilejul acesta minunat, ca să triumfe cu anticipație, 
și regret că imaginația bogată a d-lui procuror a fost cheltuită 
în zadar.

Dar mă întreb : dacă faptele lui Pantelimon nu pot fi privite 
nici ca ale unui țăran revoltat, nici ca ale unui antisemit, și 
dacă e util să se insiste asupra amănuntelor acestor fapte recu
noscute cinstit de acuzat, cum se explică atunci jafurile nume
roase ale banditului, ce înlănțuire logică de împrejurări le-a de
terminat, pentru ce motive anumite Pantelimon a putut să 
joace o vară întreagă rolul principal în această dramă, numita 
socială, al cărei epilog se desfășoară astăzi sub ochii uimiți ai 
d-lor jurați ?

Cine este Pantelimon, care este trecutul, viața, sufletul lui și
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ce cauze precise l-au împins, în primăvara anului trecut, să 
apuce calea grea și primejdioasă a codrului ?

Răspunzînd acestor două serii de întrebări, d-nii jurați vor 
vedea că n-au în fața lor un criminal de rînd, că omul acesta 
vinovat de 10—12 jafuri este totuși un nevinovat și că, dacă 
există un răspunzător în toată această dramă socială, cum a 
numit-o fotoliul public, răspunzătorul și vinovatul acela trebuie 
căutați aiurea.*18).

Ca atîția alții, Pantelimon ar fi putut să închidă ochii și ultima 
pagină a traiului lui necăjit, așa cum îi închid toți muncitorii 
pămîntului, fără să cunoască altceva în viață decît greutatea 
datoriilor, a boalei, a foamei uneori și a nedreptății totdeauna.

Nenorocul însă îl păștea din urmă.
In pragul tinereții, după un ceas fatal petrecut în circiumă — 

în una din cîrciumile acele distribuitoare de otravă și de a 
căror existență noi sîntem răspunzători, iar nu un Pantelimon 
nenorocit — are loc cearta obișnuită, fapta absurdă, greșeala 
iremediabilă care tîrăște pe Pantelimon în fața justiției impla
cabile, judecata și osînda definitivă.

Iată-1 așadar pe Pantelimon tînăr, cu ochii abia deschiși la 
frumusețile vieții, cu sufletul nepîngărit încă de crime și de 
păcate, îngropîndu-se de viu, pentru o greșeală copilărească, în
tre zidurile unei temnițe, ca între zidurile unui mormînt.

Dacă de data asta Pantelimon nu poate fi învinuit de nenoro
cirea lui, e tot așa de drept că nu putem învinui pe nimeni. 
Destinul e orb. El nu alege. Pe unii îi coboară. Pe alții îi 
înalță. Unora le deschide porțile ocnei. îl simțim cum apasă cu 
greutatea lui neîndurată frunțile omenirii și cum conduce paș’i 
noștri pe cărări necunoscute. D-lui procuror Costea, fără altă 
trudă din partea d-șale, îi întinde In dar fotoliul acesta public ; 
Iul Pantelimon i-a întins, într-o seară nenorocită, într-o circiu
mă întimplătoare, paharul cu otravă sau cu vin.

“7) Avocatul Osvald Teodoreanu este tatăl scriitorilor Ionel 
Teodoreanu și Al. O. Teodoreanu.

u8) N. D. Cocea descrie satul în care s-a născut Pantelimon, 
copilăria lui trudită, viața modestă din casa de la poalele pădu
rii din Răucești, viața de muncă obscură și de mizerie veșnică, 
a tuturor țăranilor noștri.

(VA URMA)

- 124 -

fei.de


SClNTEIA TINERETULUI PAGINA. 3

COLOCVIUL
PISTARZILOR

iCUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI" 
LA CICLISM DE PISTA

Tn sfirșit, betonul velodromu
ri Dinamo a fost trezit din som
nul semiletargic în care este lă
sat de ani de zile de către Fe
derația noastră de specialitate. 
„Cupa orașului București" la 
cîolism de pistă i-a dat viață... 
și totodată, justificare. Fără a- 
ceastă competiție — unicat, are
na nu-și motivează existența. 
Competițiile de genul acesta sînt, 
fără exagerare, atrăgătoare dar 
rarissime și neeficiente, pentru 
că este știut că măestria se ca
pătă in focul întrecerii, și victo
riile pe plan internațional aduc 
disciplinei sportive respective 
noi șl noi adepți, ceea ce nu e 
cazul cu pistarzii noștri.

Diferența dintre sportivii ro
mâni și unii dintre cicliștii 
străini a constat tocmai în lip
sa de orientare a primilor. Aceș
tia au fost îndrumați și pregă
tiți în special Ia probele spec
taculoase, de echipă, de conlu
crare, cum ar fi „Cursa cu adi- 
țiune de puncte (cîștigător V. 
Burlacul. „Cursa americană" 
(Gh. Negoescu — M. Virgil) sau 
„Cursa italiană" (echipa Româ
niei — cu un nou record al țării) 
care nu figurează în programul 
„.Tocurilor Olîmpice“, în timp ce 
olandezii și cehoslovacii au a- 
dus cîteva talente de primă 
mină, cum ar fi cîstigătorii pro
belor de viteză și 1000 m ^u start 
de pe 103 (Jan Jansen — 11” 
5/10 si respectiv. Lyn Loeveseyn 
— 1’10” 4/10) sau câștigătorul 
cursei de 4000 m cu start de pe 
Joc. cehoslovacul Milan Puzrla, 
(cel mai bun timp 5’02” 9/10), 
clasit Ia ultima Olimpiadă de la 
Tokio pe locul 5 la această pro
bă, De unde se constată preocu
parea oaspeților pentru probele 
olimpice și pregătirea lipsită de 
perspectivă în marile întreceri 
internaționale a pistarzilor noș
tri. Un alt lucru demn de reți
nut, Polonia a trimis la acest 
concurs echina națională de ju
niori. care, fără să strălucească,

1W-—
Tribunele aproape goale aie 

Stadionului 23 August — de ce 
aici și nu pe Republicii, cînd se 
știe că în dealul Spirii e vadul 
cel mai bun ? — au găzduit una 
din cele mai frumoase ediții ale

Sub soarele
atletii

4

juniori

campionatelor naționale ale ju
niorilor la atletism. Majoritatea 
probelor, chiar și cele in care au 
existat mari favoriți, au oferit 
întreceri deosebit de spectacu
loase, rezolvate adesea doar în 
ultimele clipe ale desfășurării 

Cîteva «ecî de înotători reprezentând județele Arad, Bihor, 
Brăila, Caraș-Severin, Ilfov, Mehedinți, Tulcea și orașul Bucu
rești au reluat, ieri, o frumoasă întrecere tradițională : cursa de 
fond „Traversarea lacurilor,,.

Prezența la start a unui neașteptat de mare număr de concu
rent! ca și interesul de care s-a bucurat întreaga desfășurare a 
eursei — fetele au parcurs 500 metri iar băieții 1000 metri •— 
dovedesc popularitatea deosebită a acestui pitoresc gen de com
petiție. Redisputarea „Traversării lacurilor" — ca și „Cursa de 
mare fond pe Dunăre" care se va desfășura peste puțină vreme 
— sînt două inițiative primite cu entuziasm de cei ce îndrăgesc 
atît de mult apa, aerul și soarele...

VICTORII ROMÂNEȘTI PESTE HOTARE
• Concursul de canotaj academic feminin, des

fășurat pe lacul Malta (in apropiere de Poznan) 
a fost dominat de ECHIPAJELE ROMANEȘTI 
CARE AU CIȘTIGAT 4 DIN CELE 5 PROBE în
ăcrise în program România a ocupat locul in- 
tîi pe țări, cu 17 puncte, urmată de R. D. Ger
mană 16 puncte. Cehoslovacia 11 puncte. Polonia 
6 puncte.Iată rezultatele tehnice ; schif dublu cu rame : 
1. România 3’41” 1/10 ; 2. R. D. Germană 3’51” 
3/10 ; 3. Cehoslovacia 3’53’ 2/10 ; schif simplu : 
1 Kulke (R.D.G.) 4’19” 5/10 j 2. Fisakova (Ceho
slovacia) 4’34” 6/10; 3. Pribe (Polonia) 4’38”: 
schif 4 : 1 România 3’39” 7/10 ; 2. R. D, Germana 
3’42” 6/10 ; 3. Cehoslovacia 3’48” 4/10 ; schif dublu 
cu vîsle : 1 România 3’45” 6/10 : 2. R. D. Germa
nă 3’48” 5/10 ; 3. Cehoslovacia 3’ 56” 8/10 ; 8 plus 
1 : 1. România 3’21” 8/10 ; 2. R. D. Germană 3’23” 
8/10. ; 3. Cehoslovacia 3’25” 6/10.
• Regata Belgrad ia caiac desfășurată pe Iacul 

Sava a reunit sportivi din România, Polonia, Un
garia și Iugoslavia. DIN CELE ȘAPTE PROBE 
DISPUTATE CONCURENȚII ROMÂNI AU CÎȘ- 
TIGAT ȘASE. Valentina Serghei a repurtat o

dublă victorie la caiac simplu 500 m și la dublu 
împreună cu Viorica Dumitru. Proba de caiac 
2—1000 m a revenit cuplului român Cașniță—Iva
nov, iar cea de caiac 2—500 m echipajului Coșni- 
ță—Terente.

Cursa de caiac 1—500 m s-a încheiat cu victo
ria lui Haralambie Ivanov (1’49” 2/10), care l-a 
învins pe maghiarul Laszlo Kovaci (1’51” 6/10).

în ștafeta de caiac 1—4X500 m, echipajul ro
mânesc (Ivanov—Coșniță—Terente—Schmul) s-a 
situat pe locul întîi. urmat de formația Unga
riei.

Proba de caiac 1—1 000 m s-a încheiat cu victo
ria maghiarului Kovaci, urmat de Schmul (Ro
mânia).

• întâlnirea de gimnastică dintre echipele fe
minine ale României și Olandei, desfășurată 
timp de două zile la Haga. s-a încheiat cu vic
toria gimnastelor românce. Punctajul final: 
375,30 puncte—352,55 puncte. La individual com
pus, pe primul loc s-a clasat Elena Ceampelea.

(Agerpres)

a mal adăugat ceva la bagajul 
de cunoștințe. De aici, o situa
ție aproape firească : numai doi 
dintre sportivii români au avut 
o comportare bună în probele 
clasice. Aceștia sînt M. Rusu, 
ocupantul locului doi la proba 
de 4000 m., cu un nou record al 
României (5’4” 3/10 în scrii) și 
FI. Negoescu, care a ocupat locul 
trei în proba clasică de viteză, 
în urma celor doi olandezi a- 
mîntiți mai sus, cu timpi destul 
de promițători : 11” 8/10—ll”9/10 
(obținuți pe parcursul desfășu
rării probei). De asemenea, tână
rul echipier al selecționatei 
noastre în „Cursa italiană". Petre 
Cîrneanu (încă junior), se anun
ță un bun vitezist, starturile lua
te de el în cele două participări 
la această probă au contribuit 
substanțial la înregistrarea a 
două noi recorduri, consecutive, 
ale țării: 2’15” 5/10 și 2’15” 3/10. 
luat în totalitate.

Sportivii români s-au străduit, 
au depus mult suflet și energie 
și cei prezenți în tribune nu vor 
uita curînd lupta dintre Burla- 
cu și olandezul Henk Nîewkamp 
în cursa de 100 de ture cu adi- 
țiune de puncte, sau efortul 
epuizant al cuplului Gh. Negoes
cu—M Virgil în „Cursa ameri
cană", sub soarele torid al zilei 
de duminică. Pentru eforturile 
lor merită toată considerația și 
aplauzele noastre, dar e păcat 
ca asemenea talente să rămînă 
numai pentru noi. Și Ia acest 
capitol un cuvînt hotărîtor il au 
cei ce se ocupă nemijlocit de 
destinele ciclismului de pistă 
din țara noastră.

Cred că 3—4 asemenea compe
tiții pe an ar contribui atît Ia 
mărirea numărului participanți- 
lor acestui sport și al perfor
manțelor la nivel european cît 
și la mai larga sa popularitate 
în rîndul spectatorilor.

S. UNGUREANU

probei. La reușită a concurat și 
numărul mare de participant!, 
peste 1200 contrastând puternic, 
din acest punct de vedere, cu 
concursurile atleților seniori 
unde se dispută probe și eu 2—3 
concurenți. Un plus de interes 
și frumusețe l-au oferit întrece
rii și cele cîteva performanțe 
bune, mai ales la juniorii mari, 
care dovedesc că avem o rezer
vă considerabilă pentru viitor.

Reținem în mod deosebit 
cursele de 800 m. fete, unde MA
RIANA FILIP a reușit să întrea
că pe ultimii metri pe MARIA 
LINCĂ cu un splendid efort de 
voință, sau cursa de 1500 m. 
obstacole cîștigată de PETRE 
LUPAN în 4:1,30 cu tot atacul 
deslănțuit de ION DIMA, cole
gul său de echipă.

Cu toate că pentru MARIANA 
GOTH, cursele de 100 m și 
200 m. au fost alergate ca o 
simplă formalitate pentru a i se 
acorda titlul de campioană ca 
de altfel și TAMAȘ SZABO la 
100 m, totuși evoluția lor a dove
dit că acești atleți vor avea de 
spus un cuvînt hotărîtor, mai 
ales MARIANA GOTH si în pro
bele seniorilor. Cu 1,71 m. la 
înălțime. VIRGINIA BONCI re
vine in forma care a consacrat-o.

SILVIU DUMITRESCU

Sub un soare neiertător, participanții la „cursa americană" își 
dispută cu ardoare șansele

A LUAT SFIRȘIT

c/wnmL naiional
Ol AEROMODELE CAPEIVE

Ieri, la prînz, după trei zile de 
virtuale demonstrații, s-a încheiat 
pe noua pistă de zbor de la Bă- 
neasa, campionatul național de 
aeromodele captive, competiție 
organizată de foarte proaspăta 
înființată Federație română de 
modelism. , .

La finală au participat mai 
mulți concurenți din binecunos
cutele centre de modelism ale 
țării: Cluj, Oradea, Brașov, Su
ceava, București.

La categoria VITEZA (2,5 cm8) 
primul loc a revenit ELVIREI 
PURICE (București). Viteza: 206 
km/oră. MIHAI MUSCĂ din 
Cluj a obținut la ACROBAȚIE 
locul 1 cu 2310 puncte. La ca
tegoria CURSE s-au clasat pe 
primul loc NICOLAE M1SAROȘ 
și NAGHY ANTON din Oradea, 
iar la „machete sburătoare" 
RADU TAROG din București s-a 
situat în fruntea clasamentului. 

TURNEUL „MÂNUȘA LITORALULUI"

Pe echipe, s-au clasat în ordine: 
concurența din județul Bihor, 
Cluj și municipiul București. In 
ultima zi a finalei campionatului 
național de aeromodele, Dan 
Qlieorghe, de ia „Qrivița roșie" 
a doborît vechiul record de vite
ză (156 km!oră, 10 cm1) aparatul 
său înregistraînd „babord" 179 
km./oră.

Organizarea campionatului de 
aeromodele captive a arătat o 
pregătire mult mai bună a concu
rențelor ; modelele prezentate au 
fost superioare celor din anii tre- 
ct/ți și acest lucru are o explica
ție logică: 1. Se simte o îmbogă
țire a ingeniozității și 
constructorilor noștri; 
început să se găsească 
de specialitate absolut 
acestei activități.

tehnicii
2. Au 

materiale 
necesare

I. BODEA

Vineri și sîmbătă seara, 
în arena Olimpia din Con
stanța, s-au disputat primele 
două gale din cadrul turneului 
„Mănușa litoralului". La turneu 
au participat boxeri din Suedia, 
Olanda, Ungaria, Bulgaria și 
România. Rezultatele tehnice 
sînt cunoscute cititorilor. Ne 
vom referi succint în rîndurile 
ce urmează, la cîteva aspecte 
relevate de primele două gale.

Turneul „Mănușa litoralului" 
e considerat de antrenorii lotu
lui național un important crite
riu de verificare a pregătirii 
boxeurilor noștri înainte de ma
rea întrecere din Mexic. Astfel 
Ion Popa, antrenorul federal, a 
aruncat în luptă întregul lot na
țional, vrînd, desigur, să-i vadă 
Ia lucru pe toți- posibilii repre
zentanți la Olimpiadă.

în general, boxerii români 
s-au comportat mulțumitor. Fără 
a arăta o formă deosebită ei au 
dominat clar primele două gale, 
obținînd victorii cu oarecare 
ușurința. Dealtfel, replica dată
de adversari, ni s-a părut pali
dă (excepție au făcut cîțiva 
boxeuri olandezi și suedezi). 
Tricolorii au fost prea puțin so
licitați (desigur au existat și ex
cepții) de adversarii străini. To
tuși, câțiva boxeri români s-au 
detașat. în primul rînd tânărul 
Zilberman.

După ce în prima gală l-a în
vins prin abandon pe suedezul 
Ottosson, în cea de a doua, l-a 
întâlnit pe olandezul Schergar- 
dus, puncheur de valoare. Meciul 
a fost dramatic, dar și cel mai 
disputat și mai frumos meci al 
celor două gale.

Al doilea boxer român care 
a impresionat, a fost Gîju. Aici, 
la Constanța, Gîju a boxat a- 
proape de valoarea sa normală. 
El a jonglat în primul meci cu

alolandezul Huppen. în cel de 
doilea meci, suedezul Fredrik- 
sson nu a putut face mai mult 
decît olandezul în fața campio
nului european. x__

Ne-au mai plăcut Covaci (in Q propune. E foarte bogat. Astă 
real progres). Monea (serios, so- sear^ duc(L afcuI‘
, £..j - ..vi muzică, sa dansez. Evident ma
bru, folosind o gama vanată de £ interesează foarte mult și ex- 
lovituri) și Moldoveanu (un tî- cursiile.
năr boxer’de o dârzenie impre-g* Natalia Radulescu: Ce-am 
sionantă). Boxerii constănțeni, făcut azi M-am plimbat, am 
. t x cunoscut împrejurimile, mi-
mtroduși- în turneu, nu au am cunoscui colega de cameră. 
dat satisfacție. o clujancă. în plus, am scris a-

casă primele impresii și... o 
T. POGĂCEANU V altă scrisoare.

FALSA PREMISĂ A UNEI CĂSNICII
(Urmare din pag. D

au bani. Vrea să se angajeze 
pentru a-și cîștiga singură mij
loacele bănești de întreținere, 
dar după două săptămîni, soțul 
îi impune să rămînă acasă. Din 
gelozie. în noua familie fieca
re gest al ei este urmărit, in
terpretat. raportat soțului, so
crilor. Fără învoire, n-are drep
tul să părăsească casa.

în asemenea condiții. Viorica 
apelează la părinți. Mama vi
ne în București, se convinge de 
vitregia soartei fiicei ei și o 
ia acasă. Nu pentru multă vre
me, Constantin se duce după 
ea, se hotărăște să rămînă la 
Peștera, socrul îi găsește un 
post de strungar în Medgidia... 
Dar liniștea nu durează decît 
cîteva zile. Constantin renunță 
la avantajele oferite . cu inima 
largă, de socri și se întoarce cu 
soția la București, promițîndu-i 
că atmosfera din familia lui va 
fi alta... Dar, nimic nu se 
schimbă, Viorica este din nou 
supusă jignirilor, este lăsată 
flămîndă. Nu îndrăznește să-i 
ceară socoteală soțului ce face 
cu salariul, i se răspunde că 
acesta este neîndestulător pen
tru a-i satisface și ei strictele 
nevoi. — Nu am, răspunde el, 
ai tăi de ce nu ți-au dat zes

Festivalul
(Urmare din pag. 1)

© și vîrstnici din satele și ora
șele județului, care au făcut cu- 

• noștință pe viu cil comorii# 
nesecate ale artei noastre popu
lare.

La o asemenea participare, 
• sarcina juriilor de selecționare 

nu a fost de loc ușoară. Pentru 
faza județeană de la Hunedoara 

• au fost aduse 67 de formații ar
tistice și cîteva zeci de echipe 
sportive, îneît atîția artiști 

• amatori și sportivi nu a găzduit 
niciodată Hunedoara.

După cuvîntul de deschidere, 
rostit de către primul secretar 

• al comitetului județean al 
U.T.C. de la tribuna special 
amenajată în acest scop, artiștii 

• amatori, sportivii și mulțimea 
s-au îndreptat- spre diferitele 
colțuri ale orașului, unde aveau 

• să se desfășoare întrecerile.
Spre deosebire de altădată, în
trecerile nu se desfășurau pe o 

—k singură scenă, ci pe mai multe 
© și nu un ceas, două, ci timp de

9 ore, pînă cînd ziua a fost 
alungată de noapte. Unde să 0 meargă mai întîi ? Toate se

COS
(Urmare din pag. I)

la mare sau Deltă, excursio
niști aflați pe traseele oferite 

© de biroul de turism pentru ti
neret. căci aici, la Costinești, 
vi se oferă toate condițiile 

© pentru a vă petrece vacanța 
în modul cel mai plăcut".

Intr-adevăr, tabăra studen- 
© țească de la Costinești are în 

acest an o agendă extrem de 
A bogată. Două autocare ale ta

berei îi așteaptă în fiecare zi 
pe iubitorii de excursii locale 

© sau peste hotare (Varna și li
toralul bulgar), iar pe terenu- 
rile de sport se vor organiza 

© meciuri de fotbal, baschet, vo
lei atît în cadrul amical cit și 
sub semnul campionatului in- 

© teruniversitar la a cărui finală 
va lua parte și echipa Olds- 
boys-ilor, alcătuită din mem- 

© brii comandamentului.
O noutate în tabără o con- 

• stituie cercul de împrumutat 
echipament pentru sporturile 
nautice, saltele pneumatice, 

• parasolare, șezlonguri, recep
toare radio-portative etc.

Pentru că atmosfera marină 
dgfr e prin excelență lirică, mu- 

zele vor poposi adeseori în ta
bără, prin intermediul cafene- 

• lei literare organizată în cola
borare cu revista Tomis, în 
timp ce la Club amatorii tec- 

£ turilor, jocurilor de societate 
sau programelor televizate vor 
găsi oricînd bună găzduire. Pe 

A afișul tabere^ nuE pot lipsi 
rile de dans. De ’ aceea, rnem- 
brii formației studențești de 
muzică ușoară „Necunoseuții", 
după ce și-au pus la punct re
pertoriul acasă la Iași, vor în- 

© cerca să-și găsească aici la 
Costinești un nume pe măsură.

...Festivitatea deschiderii ta- 
© berei s-a încheiat. Grupuri, 

grupuri, studenții se îndreaptă 
—. spre căsuțele lor. Soarele în 
© sfirșit apare jos la orizont, 

după ultimul nor, aureolînd 
pajiștile, coroanele copacilor, 

w părul fetelor. Natura zîmbește 
din nou promițător, fermecind 

gm întreaga ambianță.
Ne-am început ultima parte 

a călătoriei noastre, ancheta cu 
A reportofonul direct pe aleile 

scăldate în lumina tîrzie. Și 
pentru a nu dezminți atmos- 

A fera de cavalerism și politețe 
din tabără, ne-am adresat întîi 
fetelor. Primele întrebări au 

© fost: cum vă simțiți ? Ce pro
iecte de vacanță aveți ?

Ne-au răspuns mai întîi trei 
O studente ale Politehnicii bucu- 

reștene.
Sanda Băltescu : Mă simt 

A excelent. Pentru prima zi de 
acomodare nici nu deplîng 
lipsa cerului senin. Marea 

A e frumoasă și cînd are valuri. 
w Lidia Scropan : Am auzit ce 

program cultural-artistic ni se

tre ? Și Viorica, tracasată și 
nemulțumită de calitatea ei de 
soție pe care nu așa și-o ima
gina, mai părăsește de cîteva 
ori domiciliul conjugal. Ultima 
oară, în luna aprilie a aces
tui an.

Am vizitat-o pe Viorica aca
să, la părinți, în comuna Peș
tera. Mi-a povestit cu jenă toa
te neplăcerile din familia soțu
lui ei, atmosfera neprietenoasă, 
rigidă. lipsa de considerație 
pentru viața și interesele ei. 
Singura ei grijă este acum co
pilul pe care urmează să-1 nas
că peste cîteva luni. De întors 
în București, nici vorbă. Fugile 
ei succesive n-au fost, de alt
fel, decît încercări succesive de 
a se acomoda, de a se împăca 
cu soțul, de a porni, totuși, o 
căsnicie normală. Recunoaște 
că a greșit, că s-a grăbit în-- 
credintîndu-si soarta unui om 
pe care nu-1 .cunoaște bine, ca
re o mințise și a continuat ș-o 
mintă în cele cîteva luni de 
căsnicie. La pici 18 ani, o ex
periență tristă îi umbrește tine
rețea.

Si din nou, revin la scrisoa
rea lui Constantin Andrei. Ar
gumentele lui se dărîmă, unul 
cîte unul. „Eu nu i-am fost nu
mai soț — scrie el cu sublimul 
sentiment al inconștienței — ci 
și un adevărat prieten, făcîn-

tineretului hunedorean
anunțau la fel de atractive și 
pasionante. Cele două cluburi și 
casa de cultură au fost părăsite, 
în locul lor fiind preferată pă
durea de pe dealul Chizid și 
parcul stadionului Corvinu. în 
jurul orelor 11 estradele au în
ceput să răsune de cîntec și joc. 
S-a declanșat o nemaiîntâlni
tă risipă de frumusețe care 
avea să continue întreaga zi.

Flăcăii și fetele din Cimpa au 
reînviat nunta momîrlănească 
după Jii cu toate obiceiurile și 
frumusețile ei, lucru care l-au 
făcut apoi și urmașii lui Crișan 
din satul de baștină al acestuia, 
în ritmul îndrăcit ăl călușarilor 
s-au întrecut dansatorii din 
Romoz și cei din Musariu, apoi 
formația din Păncinești com
pusă din trei generații de dan
satori, care transmit neîntrerupt 
mai departe meșteșugul dansu
lui hațegan. Nu a lipsit nici 
celebra și unica în țară, forma
ție de dubași de la Almaș-Săliș- 
te, al cărei act de naștere se 
pierde în negura vremurilor, 
elogiată și mult simpatizată pe 
vremuri de către marele istoric 
Nicolae Iorga. La buna desfă

EȘTIT I

lată și colega din Cluj, o 
•fată îmbujorată, cu vocea do- 
moală.

Cireșica Micu i Am sosit azi 
dimineață. îmi place totul. 
Pretutindeni întîlnești oameni 
amabili. Tinerii cu care am 
făcut cunoștință sînt politi
co și ; îi vom intilni astă seară 
la dans.

• Un răspuns la acegstă ut- 
’‘timă părere îl dă Un tînăr din 
Timișoara. L-am găsit privind 
gînditor la fereastra căsuței 
sale.

Ion Jircan : La ce mă gin- 
dese acum ? Se apropie ora de 
dans. Am să găsesc o fată cu 
care să mă înțeleg, eventual 
cu care să leg o prietenie ? A- 
cum e vacanță, putem să ne 

\ gîndim mai mult la distracții 
în comun, la excursii...

Nu e nevoie să adăugăm că 
cei doi tineri se pot cunoaște, 
fiindcă intre Cluj și Timișoara 
distanța nu va fi mat mare 
decît o palmă de nisip fier
binte.

Despre condițiile de cazare 
grija deosebită cu care au 

fost întâmpinați studenții în 
tabără, ne vorbește un alt ti
mișorean. E unul din locuito
rii căsuței nr. 2.

STELIAN URAGAN: Sînt 
pentru prima oară pe li
toral. Marea nu mi-a fă
cut o impresie prea bună, 
in schimb am fost puter 
nic impresionat de condiți
ile care ni s-au creat aici pen
tru vacanță. Și nu numai aici. 
La festivitatea de deschidere, 
unul dintre vorbitori ne-a a- 
mintit de celelalte mii de stu- 
denți care își vor petrece va
canța în taberele de munte. 
După cum se vede statul are 
grijă de noi. Cît despre Mare, 
o aștept să fie calmă și zim- 
bitoare.

La intrarea unei căsuțe am 
văzut o mică inscripție : Bra- 
șov-Club. Am ciocănit la ușă 
și am aflat despre inițiativa 
unor ștudenți ai Politehnicii 
brașovene.

Dumitru Constantin : Cînd 
am venit în tabără am con

d-o să înțeleagă calea cea bună 
și crezînd că este micuță și 
nu-și dă seama ce face..." Că 
este prea mică pentru a-și lua 
răspunderea unei căsnicii, Con
stantin a știut de la început și 
minciunile prin care a încercat 
s-o cucerească demonstrează că 
sentimentele lyi n-au fost prea 
sincere^ Poate unele falsificări 
ale propriei lui personalități nu 
i-au părut prea grave, cu toate 
ca în balanța unei căsnicii ele 
cîntăresc foarte greu. în mo
mentul în care s-a hotărât să 
întemeieze o familie, răspunde
rile lui ar fi trebuit să se ma
turizeze, atitudinea lui, nu ny- 
mai față de soție dar și față 
de munca sa ar fi trebuit' să 
fie alta. Viorica. îmi povestea că 
lipsea adesea de la serviciu, de 
cele mai multe orr nemdtivăt, 
sau cu false motive. De aceea 
cîștiga și mai puțin, dar nu 
cauze obiective l-au determi
nat să^jij rriicșoreze cu bpriă 
știință salariul. ‘

în finalul scrisorii. Constan
tin Andrei ne întreabă : „Ce 
trebuie să fac și' ce măsuri să 
iau pen'tru aducerea pe drumul 
corect în viață a unei soții ti
nere ?° întrebarea sună senten
țios pentru însuși autor. Soția 
lui nu ne-a scris, dar ar fi pu
tut întreba și »ea • același lucru, 
ar fi putut cere soțului ei să-și 

șurare a festivalului și-au adus 
contribuția numeroase tarafuri 
de muzică populară, fanfare, 
orchestre de muzică ușoară, bri
găzi de agitație, echipe rfe. dan
turi și altele, reprezentând toate 
zonele folclorice ale județului.

La lăsatul serii, localnicii și 
oaspeții s-au îndreptat din nou 
spre piața Poștei. îi aștepta o 
plăcută surpriză : carnavalul 
tineretului. în ambiănța dulce a 
unei seri răcoroase de vară, ti
nerii au cîntat, au rîs și au dan
sat pînă după miezul nopții, 
cînd festivalul tineretului hune
dorean a luat sfirșit. Formații
lor artistice și echipelor spor
tive fruntașe li se vor înmîna 
diplome și cupe, iar cu 80 de 
tineri care și-au adus o contri
buție deosebită la reușita acestei 
acțiuni destinate tinereții, se va 
organiza o excursie în țară. 
Festivalul tineretului hunedo
rean constituie o dovadă eloc
ventă a posibilităților de care 
dispun organizațiile U.T.C. 
pentru desfășurarea unor acti
vități artistice și sportive s per
manente și de un înalt nivel 
calitativ.

statat că din orașul nostru sînt 
cîteva zeci de studenți. Noi 
aici, în această căsuță, avem a- 
parat de radio, jocuri distrac
tive. Ne-am gindit să ne anun > 
țăm intr-un fel colegii, să ne 
vedem cu toții, să organizăm 
excursii, echipe de fotbal sau 
volei pentru a juca cu cele
lalte centre etc.

O idee de vacanță.
Mihai Ștefan : De altfel ideea 

noastră se alătură bogatului 
program cultural-sportiv pe 
care ni-l oferă tabăra. Perso
nal doresc să plec in excursii 
pentru vizitarea litoralului 
precum și Varna.

Căsuțele sînt confortabile, 
masa e bună, organizatorii 
vieții de tabără prevăd satis
facerea gusturilor celor mai 
exigente ; atunci ce mai ră- 
mîne ? Rămîne Marea și ea 
trebuie să fie „la înălțime", 
fiindcă în primul rînd pentru 
ea au venit toți aici.

Două fete mediciniste la Bu
curești, puțin timide dar mai 
ales incintate de ceea ce văd 
și simt, ne-au vorbit despre 
Mare.

ELENA CĂRĂMIDĂ: Vin 
pentru prima oară la Mare. E 
frumoasă. îmi place cum își 
schimbă culorile, aș vrea să 
stau tot timpul pe< mal s-o 
privesc. Mi-e sufletul încărcat 
de forța și gravitatea ei.

Aurelia Mațeescu : Vacanța 
la Mare, noi o numim în ter
meni specifici, cură helioma- 
rină. Cred că se poate aduce 
denumirii un corectiv din 
care să nu lipsească cuvîntul 
poezie.

...încheiem aici relatarea de 
la cel mai nou centru univer
sitar al țării — tabăra studen
țească de vară de la Costi
nești. Un centru universitar la 
care se predă o singură mate
rie : buna dispoziție. Reporte
rii ediției „Litoral 1968‘‘doresc 
studenților de aici să obțină 
nota maximă.

verifice comportarea, atitudi
nea față de ea, să încerce a în
țelege ca o căsriicie nu e o 
joacă, mai ales atunci cînd va 
apare și un copil.

Am ma< putea discuta, cu 
prilejul cazului de față și alte 
cîteva, aspecte strîns legate de 
situația creată. Multe scrisori 
venite la redacție pun neînțele
gerile unor tinere familii pe 
seama amestecului părinților. E 
drept, sînt și asemenea cazuri, 
dar de cele mai multe ori, la 
fel ca în cazul lui Constantin 
Și al Vioricăi. întreaga vină o 
poartă ei și doar inconștiența 
și neputința de a-și asuma sin
guri o răspundere, îi determi
nă să arunce totul în spatele 
părinților. Viorica a fugit de-a- 
casă fără voia părințijor, aceș
tia n-au cunoscut și nici n-au 
acceptat relația fetei lor. Cele 
mai elepientare norme familia
le impun cu strictețe ca părin
ții, cei care au crescut și au 
educat^ un copil să fie primii 
care^ să afle, care să sfătuiască 
și să îndrume nasul hotărîtor 
pe care-1 face el spre viata in
dependentă. Este principalul 
respect pe care-1 datorăm oă- 
rinților noștri, este esențiala 
stimă față de experiența lor de 
viață^ de înțelepciune și :na* ' 
turitatea lor.
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□
Alegerile din Japonia

R. D. VIETNAM • A sunat 
alarma aeriană. Gărzile lo
cale își ocupă posturile pen
tru respingerea atacului 

aviației americane

O. N. U. pentru copii

OJ. N. I. C. E. F.) Interzicerea
Alegerile pentru reînnoirea parțială a Camerei consilierilor 

Dietei japoneze s-au desfășurat duminică intr-o atmosferă 
în general calmă.

de

Prezența la recenta reuniune O.N.U. de la București 
a d-lui Henry Labouisse, directorul executiv al Fondu
lui O.N.U. pentru copii (U.N.I.C.E.F.), ne-a oferit posibi
litatea unei interesante incursiuni în unele aspecte ac
tuale ale activității acestei cunoscute agenții specializate 
a Organizației Națiunilor Unite.

Convorbirea noastră a pornit 
de la însuși izvorul și esența 
activității U.N.LC.E.F.: condiția 
copilului în țările subdezvoltate.

— Dvs., domnule Labouisse 
sînteți, prin activitatea pe care 
o desfășurați, în strîns contact 
cu problemele legate de condi
ția copilului în țările subdezvol
tate. Care sînt dimensiunile și 
cele mai importante laturi ale 
acestor probleme ?

— înainte de toate, e necesar 
să situăm condiția, condiția tra
gică, precară a copilului pe în
tinderi uriașe ale lumii contem
porane, în conexiune directă cu 
problema subdezvoltării, a exis
tenței în plin secol atomic, a u- 
nei vaste zone din Asia, Africa 
și America latină unde sute de 
milioane de oameni se zbat la 
limita sau chiar sub limita sub
zistenței. Dimensiuni© 7 acestei 
probleme, importanța covârșitoare 
pe care o are în zilele noastre 
efortul general pentru dezvolta
rea socială-economică a țărilor 
mult rămase în urmă au fost sub
liniate, odată mai mult, la reu
niunea de la București. Reve
nind la tema noastră specifică, 
voi începe prin a releva că 45 
la sută din populația țărilor în 
curs de dezvoltare este sub vîrsta 
de 15 ani. Potrivit datelor de 
care dispunem, cel puțin 800 mi
lioane de copii trăiesc în țări 
cu un slab nivel de dez
voltare. Condițiile pe care acești 
copii le înfruntă, începînd de la 
naștere, sînt marcate de pece
tea suferințelor și tragismului. 
Statisticile centralizate arată ca 
în această vastă zonă a subdez
voltării sau slabei dezvoltări care 
cuprinde două treimi din ome
nire, numai unul din opt copii 
are ocazia să primească asistență 
medicală, unul din șase copii pri
mește o alimentație înglobînd pla
fonul minim necesar de calorii, 
unul din patru copii are posibi
litatea să meargă la școala pri
mară (iar din aceștia doar o trei
me vor avea șansa să termine 
cele patru clase primare). Din 
toate aceste triste realități, cea 
care prezintă, după opinia mea, 
cea mai mare gravitate, prin re
percusiunile ei, este sub-educa- 
ția, sau mai exact, analfabetis
mul la care e condamnat un nu
măr masiv de copii și tineri. 
Practic, aceasta înseamnă o pier
dere uriașă de capacități și ta
lente tocmai acolo unde e nece
sar ca toate energiile să fie con
centrate la maxim, urgent pen
tru recuperarea unei imense ră- 
mîneri în urmă. Practic aceasta 
înseamnă că milioane de oameni 
tineri, lipsiți de instrucțiune ele
mentară vor constitui o povară în 
loc de a fi o forță motrice a mer
sului înainte al țărilor respective. 
Tocmai de aceea, țările subdez
voltate sînt profund preocupate 
de rezolvarea dificilei probleme 
a subeducației și analfabetismu
lui. Dificilă nu numai sub aspec
tul dimensiunii și implicațiilor în 
viața socială ci și sub raportul 
posibilităților și priorităților țărilor 
respective confruntate cu multiple 
necesități urgente de dezvoltare 
economică și deținînd slabe mij
loace bugetare. Aici intervine, 
poate interveni eficace, și spri
jinul pe care O.N.U., țările mai 
dezvoltate, îl pot oferi țărilor slab 
dezvoltate în eforturile lor pe 
planul educației, și în general, pe 
planul îmbunătățirii condiției 
copilului.

— Aici se plasează, desigur ac
tivitatea UNICEF.

— Exact. Aș dori însă să de
finesc de la început rolul 
UNICEF. L-aș numi un rol de 
catalizator al eforturilor țărilor 
slab dezvoltate pentru îmbună
tățirea condițiilor de viață și e- 
ducație a copiilor. Firește, și în 
acest domeniu, ca și în toate do
meniile .acțiunii pentru progres 
material și spiritual, baza, esen
țialul, rămîne efortul național, 
efortul fiecărei țări, al fiecărei 
națiuni. In acest sens, ceea ce 
încearcă UNICEF să facă este 
să ajute la crearea unor „im
pulsuri inițiale" care să permită 
dezvoltarea unor eforturi și ac

țiuni în diferite țări. In bugetul 
nostru pe ultimii trei ani reparti
ția fondurilor se face în felul ur
mător : 50 la sută pentru ocro
tirea sănătății, 30 la sută pentru 
învățămînt (inclusiv instrucțiu
nea profesională), 20 la sută pen
tru nutriție. Aceasta reflectă o 
ordine de prioritate necesitată de 
cerințele actuale ale celor mai 
multe țări slab dezvoltate. Ac
centul, în toate aceste domenii, 
este pus, așa cum am arătat, pe 
furnizarea unui „impuls inițial" 
în jurul căruia să se promoveze 
eforturile naționale. Așa, de pildă, 
în compartimentul sănătății o 
mare parte a fondurilor furnizate 
merge spre pregătirea cadrelor 
de specialitate și a personalului 
auxiliar din domeniul pediatriei. 
In învățămînt, una din principa
lele contribuții ale UNICEF vi
zează finanțarea unor centre na
ționale de pregătire a cadrelor 
didactice. Trebuie sa spun că 
pretutindeni unde am călătorit 
în țări slab dezvoltate din Ame
rica Latină, Asia, Africa, am 
fost impresionat de pasiunea cu 
care mii de oameni se dedică al
fabetizării, scoaterii din ignoran
ță a semenilor lor. Această miș
care plină de eforturi, izvorîtă din 
conștiința importanței instruc
țiuni pentru progresul fiecăreia 
dintre aceste națiuni, căutăm să 
o sprijinim, să o facilităm. în 
sfîrșit în domeniul nutriției, ac
centul îl punem nu pe trimiterea 
de alimente pentru copii ci pe 
furnizarea de echipament pentru 
industria alimentară adecvată, în 
principal, pentru industria lap
telui și produselor lactate, im- 
pulsionînd dezvoltarea ramurilor 
respective.

— Ce acțiuni în perspectivă 
figurează pe agenda UNICEF ?

— Acțiuni deosebite nu sînt 
prevăzute. Este însă posibilă și 
necesară o dezvoltare a întregii 
activități. Un sprijin mai larg în 
pregătirea cadrelor necesare sănă
tății și educației copiilor, furni
zarea de echipament școlar, 
cărți, echipament pentru spitale 
și dispensare de pediatrie, de 
mijloace de transport pentru per
sonalul școlar și medical care 
activează în condiții grele, li
vrarea de echipament pentru fa
brici de produse alimentare 
pentru copii, rămîn în preocupa
rea permanentă a Fondului Națiu 
nilor Unite pentru copii. De alt
fel, necesitatea sporirii efortu
rilor O.N.U., ale agențiilor și 
organizațiilor sale specializate în 
domeniul dezvoltării a fost una 
din ideile cele mai relevabile ale 
utilei reuniuni de la București. 
Și, pentru că am amintit din nou 
despre reuniunea de la Bucu
rești, aș dori să-mi permiteți să-mi 
exprim satisfacția pentru minu
natul prilej ce mi s-a oferit de a • 
vizita țara dumneavoastră pentru 
care nutresc un mare respect și 
o adîncă simpatie. Singurul re
gret este că, datorită împrejură
rilor, vizita este prea scurtă.

demonstrațiilor 
studențești 
în Brazilia

Preludiu 
la o accentuare 

a încordării ?
Interzicerea oficială a oricăror 

demonstrații studențești, anunțată 
vineri seara în capitala Braziliei, 
a suscitat un anumit pesimism în 
rîndurile observatorilor, care văd 
în această măsură restrictivă un 
semn al revenirii la violență. La 
Rio de Janeiro se apreciază în 
general că noi ciocniri violente 
vor fi angajate în curînd între 
studenți și poliție. Această apre
ciere se bazează, între altele, pe 
declarațiile liderilor studenților 
de respingere a comunicatului o- 
ficial care interzice manifestațiile 
studențești.

Agenția France Presse scrie că 
guvernul mareșalului Costa e 
Silva și-a înăsprit brusc poziția, 
după manifestația de joi, care a 
pus în cauză, fără echivoc, regi
mul instalat prin lovitura de stat 
militară din 1964.

După ce centrele de votare s-au 
închis, la ora 18, a devenit cu
noscut că s-au prezentat la urne 
aproximativ 45 milioane de ale
gători japonezi din cei peste 65 
milioane înscriși în listele electo
rale.

Pentru cele 126 de mandate 
concurează 305 candidați: 93 li- 
berali-democrați; 62 socialiști, 49 
comuniști, 16 socialiști-democrați, 
14 reprezentanți ai partidului Ko- 
meyto, 15 reprezentanți ai unor 
partide mai mici și 56 de 
pendenți.

Incluși în circumscripția 
torală Tokio, cetățenii cu
de vot din insulele Ogasawara, 
retrocedate Japoniei la 26 iunie,

inde-

elec- 
drept

au votat pentru prima oară de la 
sfîrșitul ultimului război mon
dial, cînd aceste insule au fost 
trecute sub ocupația americană.

Imediat după închiderea cen
trelor de votare, a început numă
rătoarea voturilor. Primele rezul
tate neoficiale transmise de pos
turile de radio japoneze, indi
că faptul că în unele cir
cumscripții conduc candidații 
partidului liberal-democrat de 
guvemămînt. Rezultatele pro
vizorii ale alegerilor vor fi 
anunțate luni seara, urmînd ca 
marți dimineața să se publice co
municatul final al comisiei cen
trale electorale.

„Săptămîna Marii Baltice"
La Rostok — orașul care săr

bătorește în aceste zile 750 de 
ani de existență — a avut loc du
minică deschiderea oficială a tra
diționalei „Săptămâni a Mării 
Baltice". La această manifestare 
participă reprezentanți din R. D. 
Germană, din celelalte țări limi
trofe cu Marea Baltică, precum 
și din Norvegia și Islanda.

In tribuna oficială au luat loc 
conducători de partid, și de stat 
ai R.D.G., precum și numeroși 
oaspeți.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Walter Ulbricht, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.D.G., care a subliniat că pacea 
și securitatea pe continentul eu
ropean pot fi realizate numai 
dacă există relații normale intre 
toate statele europene.

In cadrul săptăminii Mării 
Baltice vor avea loc numeroase 
intilniri, simpozioane și seminarii, 
un bogat program cultural și 
sportiv.

• REPREZENTANȚII celor 
șase țări membre ale Pieței co
mune și ai Marii Britanii se vor 
întruni luni la Bonn pentru o 
conferință a consiliului ministe
rial al Uniunii Europei Occiden
tale, prezidat în momentul de 
față de Willy Brandt, ministrul 
afacerilor externe al R.F.G. El 
își va întrerupe vacanța în Nor
vegia pentru a participa la a- 
ceastă reuniune în cursul căreia 
vor fi examinate, printre altele, 
relațiile Est-Vest și diferite pro
bleme europene.

• LA PARIS s-a anunțat că 
la 12 iulie va sosi într-o vizită 
oficială în capitala Franței pri
mul ministru al provinciei ca
nadiene, Quebec. Daniei John
son.

• ȘEFII STATELOR membre 
ale Federației emiratelor din 
Golful Persic, întruniți la Abu 
Dhabi, au căzut de acord, după 
îndelungate dezbateri, să con
fere unui comitet de juriști, ex
perți în drept constituțional și 
internațional, sarcina elaboră
rii în viitoarele șase luni a unui 
proiect de Pact permanent al a- 
cestor emirate. A fost, de ase
menea, constituit un comitet de 
legătură în vederea coordonării 
legăturilor între aceste emirate. 
Comitetul va avea sarcina să 
pregătească unificarea monedei, 
a rețelei poștale, telegrafice și 
telefonice, alegerii drapelului și 
imnului național al federației.

Interviu luat de
EM. RUCAR

• DUPĂ CINCI SAPTAMÎNI 
de discuții, Comitetul special 
pentru definirea agresiunii, com
pus din juriști experți din 35 
de țări, care urma să formuleze 
o definire a agresiunii, nu a a- 
juns la nici un acord. Ca urmare 
experții au hotărît să întrerupă 
temporar discuțiile. Nereușind să 
ajungă la un acord cu nici una 
din cele două declarații cu pri-

R. P. UNGARA: Imagine de Ia Balaton

vire Ia agresiune propuse pînă 
acum, ei s-au adresat Adunării 
Generale a O.N.U., cerînd reîn
noirea mandatului Comitetului.

• SlMBATA SEARĂ a sosit 
la Londra într-o vizită oîicială 
de o săptămînă ministrul aface
rilor externe al Iordaniei, Ab
del Moneim EI-Rifai. In capitala 
Angliei, Rifai se va întîlni cu 
trimisul special al O.N.U. în O- 
rientul Mijlociu, Gunnar Jarring, 
cu care va explora posibilitățile 
unei reglementări pașnice a 
conflictului israelo-arab.

Ministrul iordanian va Avea, 
de asemenea, convorbiri cu mi
nistrul britanic al afacerilor ex
terne, Michael Stewart.

Purtătorul de cuvînt al amba
sadei iordaniene din Londra, 
precum și alte cercuri diploma
tice, acordă o importanță deose
bită convorbirilor prilejuite de 
vizita lui Rifai, care sînt suscep
tibile. după părerea lor, să in
tensifice activitatea diplomatică 
în spinoasa problemă pe care o 
reprezintă criza din Orientul 
Mijlociu.

• MINISTERUL APĂRĂRII
AL S.U.A. a anunțat că Statele

Unite au vîndut Israelului un 
număr neprecizat de rachete 
antiaeriene „Hawk". Este prima 
oară cînd S.U.A. livrează echi
pament militar american Israe
lului de la conflictul arabo-isra- 
elian din iunie 1967.

„Aceste bombardamente sînt 
fără precedent" — a subliniat un 
reprezentant al Ministerului Afa
cerilor Externe al R. D. Vietnam, 
referindu-se la ultimele raiduri a- 
gresive ale aviației americane a- 
supra părții de sud a R. D. Viet
nam. Ultimele știri care ău parve
nit din aceste regiuni greu lovite 
atestă intenția generalilor ameri
cani de a crea un cordon de foc 
de-a lungul paralelei 17, această 
zonă cuprinzînd largi teritorii la 
nord și sud de linia de demarca
ție provizorie. Numai în primele 
trei zile ale acestei luni super- 
fortărețele zburătoare „B-52" 
decolînd de la bazele din Okina
wa, Tailanda și Guam au efec
tuat peste 150 de raiduri în nor
dul zonei demilitarizate și asupra 
regiunii limitrofe Vinh Linh. i

O săptămînă
vară, cu un val de căl
dură în Europa. Viața 
internațională nu poa
te, însă, ține seama de 
buletinele meteorolo
gice. Pe scena politică 
evenimentele se suc
ced în același ritm. Zia
rele își consacră prin
cipalele titluri întâm
plărilor din diferite 
colțuri ale lumii care, 
prin implicațiile lor, 
suscită un interes de 
natură să depășească 
cadrul național. Fi
rește, luptele din Viet
nam, convorbirile de 
Ia Paris dintre repre
zentanții Hanoiului și 
Washingtonului, sca
dența din Piața comu
nă, tragedia biafreză 
au ocupat în continu
are, un loc important 
atît în informații, cît 
și în comentarii. Sînt 
evenimente care prin 
amploarea lor nu pot 
fi limitate Ia o săplă- 
mînă și nici nu pot fi 
comparate cu fapte 
mărunte, al căror ecou 
se stânge după trece
rea mai multor zile, 
ca de pildă isprăvile 
navigatorului solitar 
Alec Rose, care a în
conjurat lumea la bor
dul yachtului „Lively 
Lady44. Bombele care 
transformă în ruine 
așezările vietnameze 
preocupă pe oamenii 
de pretutindeni incom
parabil mai mult decît 
performanța navigato
rului britanic.

La capitolul vietna
mez trebuie sublinia
tă declarația dată pu
blicității la Hanoi în 
legătură cu intensifi
carea bombardamen
telor întreprinse de că
tre aviația americană 
asupra regiunii Vinii 
Linh și a zonei de
militarizate. „Aceste 
bombardamente sînt 
fără precedent4* a re
marcat un reprezen
tant al Ministerului a- 
facerilor externe al 
R.D. Vietnam. Cores
pondentul Agerpres de 
la Hanoi relevă că ac
țiunile întreprinse de 
aviația S.U.A. atestă 
„intenția generalilor a- 
mericani de a crea un 
cordon de foc de-a lun
gul paralelei 17“. în 
timp ce convorbirile 
de la Paris bat pasul 
pe Ioc, datorită ob- 
strucționismului prac
ticat de exponenții a- 
mericani, intensifica
rea acțiunilor agresive 
ale S.U.A, împotriva 
R. D. Vietnam creează 
noi dificultăți pe calea 
spre restabilirea păcii 
în această parte a 
lumii.

Săptămîna aceasta a 
cunoscut în prima sa zi 
un important eveni
ment : semnarea trata
tului de neproliferare a 
armelor nucleare. Luînd 
cuvîntul cu prilejul 
semnării acestui docu
ment, ministrul afaceri
lor externe al României, 
Comeliu Mănescu, a

subliniat că tratatul este 
rezultatul unei labo
rioase activități diplo
matice, al unor ample 
și îndelungate negocieri. 
„România și-a adus în
că de la început con
tribuția constructivă la 
elaborarea unui tratat 
de neproliferare a ar
melor nucleare, just și 
eficace, care să cores
pundă într-o măsură cit 
mai mare aspirațiilor de 
pace și securitate ale 
popoarelor44 — a arătat 
ministrul român. Adop
tarea acestui important 
instrument internațional 
trebuie să fie urmată de 
pași eficienți pentru 
realizarea de noi acor
duri în domeniul dezar
mării al căror efect fi
nal să-l reprezinte înlă
turarea primejdiei unei 
conflagrații nucleare.

După părerea guvernu
lui român, de primă im
portanță și urgență sînt 
interzicerea folosirii ar
melor nucleare, înceta
rea experiențelor cu ar
ma atomică, încetarea 
producției de armament 
nuclear, reducerea și în 
ultimă instanță, elimi
narea din arsenalele 
statelor a stocurilor de 
arme nucleare și a mij
loacelor de transportare 
la țintă a acestora.

Cronica săptăminii 
mai menționează, în 
acest domeniu, memo
randumul sovietic pri
vind problema dezar
mării și informația po
trivit căreia guvernele 
U.R.S.S. și S.U.A au 
căzut de acord cu pri
vire Ia începerea unor 
convorbiri referitoare ia 
limitarea complexă și 
reducerea atît a sisteme
lor de transport al ar
melor nucleare strate
gice ofensive, cît și a 
sistemelor de apărare 
împotriva rachetelor ba
listice.

Viața politică italia
nă se află sub semnul 
provizoratului. Noul gu
vern pe care l-a format 
Giovanni Leone își pro
pune să acopere o peri
oadă de tranziție că
tre un viitor incert. Fa
limentul formulei de 
„centru-stânga", expri
mată în înfrîngerea e-

□
lectorală a socialiștilor 
Iui Nenni, a deschis o 
criză politică care nu 
poate fi considerată în
cheiată odată cu for
marea guvernului cu 
componență democrat- 
creștină. Răspunsurile 
la marile probleme pro
venite din dislocarea 
echipei ministeriale a 
lui Aldo Moro sînt aș
teptate în toamnă, tîr- 
ziu, la congresul socia
liștilor unificați. Atunci 
se va lua o hotărîre de
finitivă cu implicații 
care depășesc Partidul 
Socialist Unificat. So
cialiștii vor trebui să 
decidă dacă revin pe 
băncile guvernamentale 
sau, dimpotrivă, dacă 
optează pentru o mai 
îndelungată cură de 
opoziție. Se știe că în 
prezent majoritatea din

re-partid înclină spre 
nunțarea la responsabi
litățile ministeriale de
oarece experiența tre
cută de „centru-stînga4* 
a adus daune prestigiu
lui P.S.U., împins în 
situația de partener mi
nor al democrației-creș- 
tine.

„Guvernul de tranzi
ție44 și-a prezentat de- 
clarația-program în 
parlament. Leone a a- 
firmat că „guvernul 
său intenționează să re
prezinte un moment de 
continuitate în politica 
de centru-stînga și nu 
o întrerupere a acestei 
orientări politice4*. Afir
mația este lipsită de 
echivoc: noua echipă 
ministerială nu promi
te modificări de orien
tare. Or, tocmai aceasta 
creează primejdia ca fe
nomenele negative care 
au dus în impas ve
chiul guvern să per
siste și în viitor. Luigi 
Longo, secretarul gene
ral al Partidului Comu
nist Italian, comentând 
declarația-program a 
lui Leonc semnala „un 
indiciu clar al incapaci
tății noului guvern de-a 
găsi soluții efective pro
blemelor grave și ur
gente care stau în fața 
țării44.

în săptămîna care în
cepe vor avea Ioc dez
baterile parlamentare 
pe marginea progra-

mului guvernamental 
după care se va pro
ceda la votul de înves
titură. Foștii parteneri 
ai democrat-creștinilor 
— socialiștii unificați și 
republicanii se vor 
abține de la vot. Gu
vernul dispune de o 
majoritate, este adevă
rat anemică (probabil, 
6—7 voturi), dar care îi 
permite să supravie
țuiască.

Conflictele sociale 
din Uruguay s-au agra
vat. Este vorba de con
secințele unei politici 
de austeritate îndrep
tată împotriva maselor 
muncitoare. înghețarea 
salariilor a fost urmată 
de măsuri care anulea
ză libertățile demo
cratice. Nemulțumirea 
populară a generat o 
mișcare grevistă de o 
amploare puțin obișnu
ită în această țară — 
200 000 de funcționari 
ai statului, precum și 
salariații tuturor sectoa
relor industriei particu
lare au încetat lucrul. 
S-au produs ciocniri iar 
autoritățile au procedat 
la o veritabilă „vînă- 
toare" de greviști. Intr-o 
singură noapte 500 de 
persoane au fost ares
tate. Numărul celor 
transportați spre închi
sori de camioanele 
blindate depășește 1 000 
de greviști. Foarfecă 
cenzurii a împiedicat 
presa să scrie cu sufi
cientă claritate despre 
evenimente, iar ziariștii 
străini au primit aver
tismente severe — orice 
informație referitoare Ia 
represiuni va fi sanc
ționată. Alegi nd forța 
drept răspuns la reven
dicările muncitorești, 
guvernul a cedat pre
siunilor dreptei. Vîrfu- 
rile militare și-au făcut 
apariția la rampă cu o 
brutalitate tipică. Nu
meroase întreprinderi 
de stat și particulare au 
fost puse sub controlul 
armatei, iar o parte din 
greviști vor fi judecați 
de tribunale militare, 
fiind considerați „de- 
zertori“, „răzvrătiți4* 
etc. Observatorii poli
tici de la Montevideo 
apreciază că represiu
nile la care au recurs 
autoritățile nu repre
zintă o soluție pentru 
un conflict social gene
rat de o gravă criză 
economică ale cărei ur
mări le suportă masele 
muncitoare. Iar faptul 
că în viața politică a 
Uruguay ului militarii au 
obținut un rol ce în 
trecut Ie fusese refuzat, 
poate avea urmări greu 
calculabile Reacția e- 
nergică a proletariatu
lui, probabilitatea unei 
greve generale pe ter
men indefinit, arata ca 
forțele de dreapta nu 
vor putea să ignoreze 
— fără riscuri — o opi
nie publică profund a- 
tașată instituțiilor de
mocratice.

M. RAMURĂ

Convorbirile lui U Thant
la Paris Alarmă
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După o vizită 
cută sîmbătă la 
a avut întrevederi 
ministrul afacerilor externe 
Franței, Michel Debre, și cu re
prezentanții guvernelor S.U.A. 
și R. D. Vietnam la convorbirile

ofiicială fă- 
Paris, unde 
succesive cu 

al

oficiale în problema vietnameză, 
secretarul general al O.N.U., 
U Thant, s-a întors Ia Geneva. 
Aici, el va prezida luni ședința 
de deschidere a sesiunii de vară 
a Consiliului Economic și Social 
al O.N.U. (E.C.O.S.O.C.).

la Groote
Shuur

și impasul laburist
Partidul laburist din Marea Britanie cunoaște actualmente 

adinei frămîntări, care atrag atenția nu atît prin acuitatea ma
nifestărilor exterioare, cît prin semnificația lor. După veritabi
lul act de revoltă al „stângii44 (23 de deputați din aripa de 
stingă laburistă au votat împotriva unor dispozițiuni ale legii 
prețurilor și salariilor) unele ziare londoneze vorbesc despre un 
complot al liderilor laburiști de dreapta pentru înlăturarea lui 
Wilson44. Intre timp demisia neașteptată a ministrului energiei. 
Ray Gunter a adus un element suplimentar al crizei interne din 
Labour Party. Cazul Gunter a trezit un interes deosebit, nu în 
sine ci, mai ales, prin contextul și implicațiile lui politice. De
misia aceasta este pusă în legătură cu alte două demisii, prece
dente : cea a lui Cousins din funcția de ministru al tehnologiei 
(1966) și cea a lui George Brown din funcția de ministru de ex
terne (martie 1968). Toți cei trei demisionari proveneau din 
conducerea sindicatelor. Ei au fost plasați în posturi guverna
mentale cheie încă în perioada formării primului guvern Wilson, 
numirea lor constituind o expresie a alianței dintre Trade-U- 
nion-uri și laburiști și, totodată, o garanție a sprijinului sindi
catelor pentru cabinetul laburist. în această lumină, demisia 
lui Gunter, ca și demisia lui Cousins și Brown este corelată cu 
ceea ce TIMES denumește „deteriorarea marcată și masivă a 
relațiilor dintre partidul laburist și Trade-union-uri“. De la în
ceputul lui aprilie, cînd cabinetul Wilson a dat publicității 
Cartea albă asupra salariilor și prețurilor (document denumit de 
cercurile sindicale „Cartea albă a austerității prelungite pentru 
muncitori și funcționari44) încordarea a cunoscut o continuă es- 
caladarei Greva feroviarilor a scos în evidență opoziția netă pe

care o întâmpină politica de aruncare a poverilor economiei nu
mai pe umerii celor ce muncesc. Reuniunea Consiliului General 
al Sindicatelor britanice (T.U.C.) încheiată joi Ia Weymouth a 
adoptat o moțiune în care se exprimă „opoziția viguroasă îm
potriva înghețării salariilor în condițiile în care controlul asupra 
prețurilor este relativ și practic, anulat de manevrele patronale44; 
moțiunea definește politica economică a guvernului ca fiind „o 
politică de austeritate unilaterală care nu include întreaga 
națiune ci numai păturile muncitoare". In perspectiva Congre
sului din octombrie al T.U.C. de la Blackpool, moțiunea de la 
Weymouth pare să indice noi înfruntări deschise între sindi
cate și guvern.

Intr-un sens mai larg, criticile sindicatelor se circumscriu 
nemulțumirii provocate în pături largi ale societății britanice de 
politica guvernului laburist, nemulțumire care s-a amplificat 
odată cu repetatele măsuri de austeritate, înghețarea salariilor, 
scumpirea costului vieții, șomajul, instabilitatea lirei sterline și 
devalorizarea, deficitul cronic al balanței comerciale, întârzierea 
mult promisului și mult așteptatului început de redresare. „Sen
timentul din ce în ce mai larg răspîndit — remarcă TIMES — 
este cel al dezamăgirii. Alegătorii care au votat de două ori în 
trei ani pentru promițătoarele programe laburiste au obosit să 
mai creadă în promisiuni și ei au constatat că laburiștii aplică 
des metode și rețete din arsenalul conservatorilor". în acest ca
dru trebuie privite și fricțiunile dintre sindicate și guvern. 
Presiunile pe care mulți lideri sindicali le fac în ultima vreme 
pentru o întărire a rolului Comitetului Executiv a Iui Labour 
Party, sînt și ele o reflectare a presiunilor și cerințelor maselor 
de sindicaliști pentru o reorientare a politicii laburiste. Oricum, 
distanțarea de guvern a unora dintre liderii de proveniență sin
dicala, criticile aspre ale sindicatelor și, mai ales, grevele din 
ultimele săptămîni demonstrează în ce măsură îngrijorătoare 
s-au încordat relațiile dintre cabinetul laburist și aliatul vital 
al laburiștilor — sindicatele. Unul din veteranii laburiști, Ema- 
nnuel Shimwell trăgea săptămîna trecută un semnal de alarmă : 
„Nu este vorba numai de supraviețuirea guvernului Wilson ci 
și de supraviețuirea partidului laburist. Trebuie găsite repede o 
formulă și un mod de schimbare a actualei politici nesatisfă
cătoare și foarte puțin populare44. E de presupus că presiunile 
pentru căutarea unei asemenea „formule" vor amplifica în vii
tor efervescența și înfruntările din partidul laburist.

Blaiberg între 
viată si moarte 
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Starea sănătății dr. Philip 
Blaiberg, omul care a supra
viețuit cel mai mult în urma 
unei operații de transplantare 
a inimii, s-a agravat sîmbătă 
seara. Echipa de chirurgi, 
condusă pe profesorul Chris
tian Barnard, intenționează 
să procedeze la o a doua ope
rație de transplantare cardiacă 
pentru a salva pe bolnav. 
După cum anunță agenția 
France Presse, totul este pre
gătit la spitalul Groote Schuur 
în vederea acestei noi inter
venții chirurgicale. Dar, pen
tru moment, echipa de chi
rurgi nu dispune de nici un 
„donator* a cărui inimă s-o 
înlocuiască pe cea a metisului 
Clive Haupt, care încă bate 
în pieptul lui Blaiberg. In 
plus, grupa sanguină și țesu
turile eventualului „donator" 
să corespundă cu cele ale dr. 
Philip Blaiberg. Comentatorul 
pentru problemele medicale 
al agenției France Presse, Da
niel Priollet, scrie: „chiar 
dacă profesorul Christian Bar
nard găsește un „donator* 
pentru a putea efectua o a 
doua operație de transplantare 
de inimă doctorului Blaiberg, 
acesta nu are nici o șansă de 
supraviețuire". Specialiștii în 
chirurgia cardiacă afirmă că j 
grefa unei inimi în locul unei 
inimi deja transplantată este 
din punct de vedere chirurgi
cal posibilă.

E. R.
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