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INCONSECVENȚEI
Ne revine în memorie o în

tâmplare. Chemată la ordine 
de beneficiar pentru calitatea 
necorespunzătoare a unor pro
duse livrate — cîteva coloane 
ce alcătuiau complexe insta
lații chimice — furnizorul, o 
cunoscută întreprindere bucu- 
reșteană, a deplasat la fața 
locului delegatul său pentru 
constatare. Drept corp delict 
tfri. fost oferite cîteva... șu
ruburi. Ele prezentau lovituri 
puternice pe filet, ajustări 
din polizor, deformări. Ce se 
întâmplase ? La ansamblarea 
cîtorva coloane — cilindri de 
tablă țLe lungimi apreciabile — 
flanșele de îmbinare nu co- 
răspundeau perfect la găuri. 
Se cerea o ajiLStare. printr-o 
operație foarte simplă cu ma
șina de găurit de mină. Mon
torii au preferat comoditatea 
obligind prin strivire șurubu-

de felul „ne-am ocupat mai 
mult de...“, „am acordat a- 
tenție mai mare la,..". Pentru 
că astfel este de presupus 
scoaterea din unghiul de ob
servație 
neluate 
ajunge 
rîndul
Existența unui atât de mare 
grad de împrăștiere a factori
lor. subordonînd sau supraor- 
donînd calitatea, este cel mai 
ferm argument în a le găsi la 
vițeme terapeutica corespun
zătoare. Ceea ce presupune 
grijă pentru permanentizarea 
eforturilor în această direcție.

Sîntem în vizită la Uzina 
de radiatoare, echipament me
talic, obiecte și armături sani
tare — U.R.E.M.O.A.S. din Ca
pitală. O discuție despre ca
litatea produselor are în ve
dere aici, poate mai mult ca

Echipa lui Vasile Ocheșel a 
montat, la hala electroliză, 
cea de-a IV-a a Uzinei de 
aluminiu-Slatina. peste o 
sută de forme. In fotografie : 
o parte din membrii echipei 
Ia începutul unei noi zile de 

muncă
Foto : O. PLECAN

In ziua de 24 iulie a.c. a avut 
loc ședința Consiliului de Stat, 
prezidată de tovarășul Nicojae 
Ceaușescu. președintele Consi
liului de Stat.

Au luat parte tovarășii Emil 
Bodnaraș, Constanța Crăciun, 
Stefan Peterfi, vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat, Anton Breitenhofer, Ion 
Cosma, Constantin Daicoviciu, 
Vasile Daju, Constantin Drăgan, 
Suzana Gâdea, Nicolae Hudițea- 
nu. Ion Popescu-Puțuri, Crisțo- 
for Simionescu, Gheorghe Stoica 
și Iacob Teclu, membri ai Consi
liului de Stat.

ȘEDINȚA COMITETULUI
EXECUTIV AL C. C

ALP.C.R.ȘI A CONSILIULUI
DE MINIȘTRI

La ședință a participat tovară
șul Virgil Pîrvu, ministrul finan
țelor.

Consiliul de Stat a adoptat De
cretul privind modificarea unor 
dispoziții referitoare la impozi
tele pe veniturile liber profesio- _ 
niștilor, meseriașilor și cărăușilor. V 

De asemenea, a fost adoptat 
Decretul privind modificarea u- 
nor prevederi referitoare la im
pozitul pe terenurile unităților 
agricole cooperatiste și Ia impozi
tul pe veniturile agricole i 
populației.

în continuare. Consiliul 
Stat a rezolvat lucrări curente.

In ziua de 23 iulie 1968 a 
avut loc ședința Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. și a 
Consiliului de Miniștri, la care 
au participat ca invitați șefi 
de secții ale Comitetului Cen
tral, primi secretari ai comite
telor județene de partid, con
ducători ai unor instituții cen
trale de stat.

Cu acest prilej a fost dezbă
tută problema asigurării în-

£ tr-un timp mai scurt a unui 
număr sporit de locuințe, care 
să satisfacă cerințele diferite- 
lor categorii de oameni ai 
muncii. în acest scop s-a 
hotărît să se diversifice con- 
strucțiile de locuințe, introdu- 
cîndu-se patru categorii de 

A apartamente și garsoniere, di- 
ferențiate după suprafață, grad 
de confort și preț.

0 Prin aceste măsuri, precum 
și prin 
construcției de 
nii 1969—1970 
din fondurile
180 000—200 000 
dublîndu-se numărul prevăzut 
inițial pentru această perioadă. 
Importantele eforturi materia
le pe care Ie face statul nostru 
în acest domeniu vor duce la 
îmbunătățirea condițiilor de 
locuit ale unei tot mai mari

accelerarea ritmului 
locuințe, în a- 
se vor realiza 
statului circa 
locuințe noi.

părți a populației, contribuind 
la soluționarea mai rapidă a 
acestei probleme sociale majo
re, la creșterea continuă a ni
velului de trai.

Prin aceeași hotărîre s-a 
stabilit și trecerea la construi
rea mai multor tipuri de hote
luri, în raport cu gradul de 
confort și zona de deservire, 
precum și diversificarea clădi
rilor pentru administrație, ief
tinirea acestora și construirea 
lor la un nivel corespunzător 
de funcționalitate.

In cadrul ședinței a fost a- 
nalizată și problema aprovizi
onării populației cu combusti
bil, hotărîndu-se reducerea 
prețului de vînzare la liber a 
lemnelor de foc de Ia 400 de 
lei tona la 300 Iei tona. De a- 
semenea, s-a stabilit ca toți 
salariații cu copii, care au 
salariul lunar de pînă la 1 200 
Iei și locuiesc în mediul ur
ban, să beneficieze de tichete 
de cumpărare a lemnelor de 
foc la prețul de 100 lei tona. 
Totodată, s-a subliniat necesi
tatea îmbunătățirii corelațiilor 
dintre prețurile la combusti
bilii inferiori și superiori, care 
vor fi reglementate printr-o 
hotărîre a Consiliului de Mi
niștri.

(Continuare in pag. a JV-«)

a altor sectoare care, 
în considerație, pot 
să-și manifeste, la 
lor „personalitatea".

N. UDROIU

STRADA MJ POATE El COMIVDAIĂ PETECELE NU POT ACOPERI
CI 0 GRĂDINA ZOOLOGICĂ ! ICOLURILE EDUCAȚIEI!

rile să pătrundă în Spațiul e- 
xistent, anulînd de fapt în în
tregime scopul cărora le era 
destinat: ansamblarea și e- 
tanșarea celor două suban- 
samble. Consecința : coloanele 
s-au dezmembrat chiar în 
cursul montajului în instala
ție, periclitind situația celor 
din jur. Uzina furnizoare, o- 
bligată firește la despăgubiri. 
Ce ar fi putut să se mai pro
ducă ? Demontarea în cursul 
funcționării, cu urmări și mai 
grave. Vinovați de această si
tuație — montorii, respectiv, 
lucrătorii C.T.C. Explicația — 
lipsă de probitate profesio
nală. dublată de necunoaște
rea consecințelor care decurg 
de aici. Prin urmare, calita
tea nu cunoaște zone diferen
țiate în ce privește impor
tanța, nu admite exprimări

fri 'alte părți? tina ‘din foarte 
dificilele probleme cărora în
treprinderea a trebuit să le 
facă față încă de la apariția 
sa pe harta economică a Capi
talei. In prezent, situația de 
altădată s-a schimbat mult în 
bine, valorile impresionante 
ale coeficientului producției 
rebutate, ca să ne referim 
la un capitol ce exprimă frac- 
ționar calitatea produselor, 
redueîndu-se vertiginos. Cau
zelor obiective li s-a redus 
treptat universul de existență 
micșorîndu-se de cîteva ori 
mărimea rebutului existent 
inițial. Presupune aceasta însă 
că a și sosit momentul satis
facțiilor așteptate ?

♦

în continuare, a fost exami
nat modul de repartizare a 
fondurilor destinate premierii 
personalului tehnic-adminis- 
trativ și de specialitate. S-a 
stabilit, ca începînd din tri
mestrul III al acestui an, fie
care întreprindere și institu
ție să aibă dreptul să-și con
stituie fondul de premiere în 
limita cotei aprobate pe ra
mură, iar premiile să fie a- 
cordate tuturor salariațitor din 
această categorie de personal 
care și-au adus contribuția Ia 
îndeplinirea și depășirea sar
cinilor. Premiile individuale 
vor putea fi diferențiate între 
plus 5 și minus 5 puncte față 
de cota constituită pe între
prindere sau instituție. Re
partizarea premiilor va fi a- 
probată de comitetele de di
recție ale întreprinderilor sau 
conducerile instituțiilor, cu 
consultarea comitetelor sindi
cale și va fi adusă la cunoștin
ța tuturor salariaților. Prin a- 
ceste reglementări se înlătură 
unele deficiențe care s-au ma
nifestat în acordarea premiilor 
pentru personalul tehnic-ad- 
ministrativ și se va asigura 
repartizarea lor mai echita
bilă.

factor de cultură
întrebuințat frecvent pentru a 

defini ceea ce s-a instaurat cu 
O trăinicie în viața materială și spi

rituală a unui popor, în compo
nentele acestora, termenul de 
tradiție pare a nu mai suscita 
pentru nimeni astăzi o curiozita
te aparte, sensul său fiind defi
nitiv clarificat, aidoma fenome
nelor cu care poate fi pus în *e- 
lație. E interesant din cînd în 

A cînd pentru noi să reluăm dis
cuțiile mai vechi sau mai noi 
despre tradiție, pentru că toate, în 
linii mari, au un fond comun.* Și 
anume, stabilirea posibilităților 
ca tradiții deja constituite, vîzi- 
bile la o primă privire de pers
pectivă în istorie, să influențeze 

A realitățile culturale, artistice, 
materiale, printr-un proces adec
vat de adaptare sau pur și sim- 

0 piu prin evoluția unor fenomene 
ale prezentului pe făgașe stabi
lite ca sigure de o experiență bo- 
gată anterioară. Aflate într-o 
unitate dialectică, ambele aspec- 
te ale acestui proces de adap- 
tare, de la tradiție la realitatea 
contemporană și invers, au con
stituit cheia unor discuții fertile 
care s-au raportat în cele mai 
multe rînduri la fapte, evenimen- 

_ te, fenomene artistice contempo- 
™ rane. S-a cerut, și se cere, de că

Grigore Arbore

tre critică artiștilor noștri ca în 
operele lor să oglindească viața 
și aspirațiile poporului nostru, în 
conformitate cu tradițiile viabile 
ale istoriei și culturii acestuia. 
Cererea este desigur îndreptăți
tă, dar enunțată doar așa, pe 
scurt, și fără nuanțări ni se pare 
a fi o grabă de o clipă a unor 
condeie stereotipizate, tentate de

a exprima în fraze supralapi- (Continuare în pag. a V-a)

dare adevăruri ceva mai com
plexe despre arta noastră con
temporană născută și în funcție 
de tradiție. Ea se constituie pe 
ea însăși în noi sisteme care vor 
fi la rîndul lor sisteme de refe
rință pentru viitoare opere de 
artă. Mai pe scurt, tradiția de 
orice fel ar fi ea, se 
chiar sub ochii noștri și proble
ma cea mai delicată în creația 
contemporană nu este

opere de 
idiția de 
formează

aceea de

PRIETENII DIN
COBADIN

la articolul

„DE CE 
N-AM

DEVENIT
HIPPY66

M-a tras de mînecă un cunos
cut : „Hai să-ți arăt hippy", cu 
aerul că mi-ar arăta ultima rari
tate de la Grădina Zoologică. $i 
m-am dus. Se adunaseră la o ca
fenea cîțiva tineri, șapte sau opt. 
cerc în jurul unei mese mai re
trase. (Atenția spectatorilor avea 
să fie și mai mare — probabil 
cineva dintre ei se ocupă cu tac
tica hippy). Ne-au primit blazați, 
cu perciuni prelungiți pînă la 
bărbie, și coame deslînate și 
nețesălate de săptămîni, cruciuli
țe și brățări nichelate. frunți 
inundate, feminin, de păr făcut 
cu drotul, dangarezi maltratați de 
ținte și rupturi „făcute" — băie
ții, fuste „pastelate" după ultimul 
prost gust și mai mult decît inde
cente, părul lățos, și încâlcit, asta

era una din condiții, aveam să 
aflu mai tîrziu, și vopsit și aco- 
perindu-le fața — fetele și sînt si
gur. o emanație de nespălați, și 
rînjindu-și prostia Ia orice silabă 
pe care ar fi scos-o unul din ei. 
Erau acolo: doi studenți (cel 
puțin așa pretindeau), două eleve 
în clasa a Xl-a la liceu, un teh
nician frigotehnist și încă vreo 
doi-trei cu ocupații „spirituale". 
.Am stat trei ceasuri, simțindu-roi 
stomacul în gîL ascultîndu-le 
„ideile" lor ,.nemaiîntîlnite“, gîn-

Peisajul străzii a început în 
ultimul timp să fie bruscat de 
apariția unei faune care, 
după cite am aflat. își zice 
hippy. Ieșiți parcă din văgă
uni, troglodiții își dau aere

Nu putem fi tole

ranți cu grosolănia!

Ing MOISA AUREL 
întreprinderea de Electrificare 

București

de ,,tot ce este mai nou și mai 
aerat** in materie de modă in
telectuală. Exagerați in ges
turi și vestimentație (dacă pu
tem numi astfel obiectele pe

MIHAI PRUTEANU 
» actor

(Continuare în pag. a 111-a) (Continuare în pag. a IlI-a)

Flușturaticii, liber-profesio- 
niștii. gură-cască. tineri cu 
moralitate dubioasă au ținut să 
se afirme. Departe de a fi ori
ginali. ei s-au transformat în 
..apărătorii" unor ..noi" compor
tamente, renunțind la decen
tă și bun simț. Bluzele bărbă
tești înflorate care au invadat 
magazinele chiar în această vară 
și al căror preț a mai fost și re
dus. falsa „aurărie" și ..argintă
rie". dangarezii de ..trei foi”, 
pantaloni superevazati și ultra- 
minijupe sînt cîteva din manifes
tările exterioare ale celor care-și 
zic hippy.

Articolul publicat semnalează 
că printre „hippy“ se găsesc e- 
levi, eleve, muncitori, tineri 
care se pretind creatori de va
lor spirituale. Se pune fireasca 
întrebare : care este atitudinea

colectivului de muncă unde a- 
ceștia lucrează, cum a primit or
ganizația U.T.C. aceste situații, 
dacă nici una dintre cadrele di
dactice din liceele 15 și 36 spre 
exemplu, întîlnindu-se întîmplă- 
ter cu ei. nu și-au pus sub semn 
de întrebare finalitatea muncii 
de educație pe care o prestează 
în școală ?

Folozofia lor, materializată 
în principiul „spălatul (ca și 
tunsul) e cr treabă inutilă", re
prezintă un pericol social, un 
atentat la igiena societății. Care 
adeverință poate legifera mur
dăria, ce parafă te scutește de

LEON IANCOVICI
student

!
I
!
I
I
I

(Continuare în pag. a IlI-a)

Povestirile pline de tîlc o- 
riental ale lui Hauff, cu ca
lifi bogați și hogi înțelepți, 
erau strinse mai demult într-o 
ediție cu ilustrații predomi
nant colorate în galben, un 
galben uscat, de ținuturi per
sane sau anatoliene. Desigur, 
în acele poze decorul îl alcătu
ia clasica moscheie cu minare
tul elegant călărit de semilună, 
decor în care se mișcau băr
bați în șalvari cu aprige han
gere la briu, femei acoperite 
de feregea, bătrini stind 
turcește și sorbind din nar
ghilea... $i totul, repet. în- 
necat în galbenul sărac de ve
getație, presărat arareori cu 
cîțiva cactuși sau alte plante 
țepoase. Cam asemenea atmos
feră mi-a evocat intrarea în 
Cobadin, comună din apro
pierea Constanței, poate fiind
că știam că aici trăiesc o mul
țime de turci și tătari, dar 
sigur din pricina culorilor: 
strada principală era pe o 
căldură uscată, toridă, inun
dată de un praf galben ca de 
podiș oriental și acoperită cu 
un cer înalt, ^albăstrui-lăptos, 
neînțepat de nici un fel de 
pomi; o mare de galben în 
care casele cu ferestre înguste 
aveau în geamuri nu mușcate 
ci cactuși borțoși, cu frunze 
cărnoase, apărate de țepi. Și 
peste tot și toate plana o li
niște învăluitoare ca o pre
simțire de înțelepciune sta
tică, orientală. Am căutat din 
ochi minaretul moscheii, dar 
nu l-am găsit: pur și simplu 
moscheia din Cobadin n-are

minaret. M-am uitat tn jur 
după ochi oblici, sfioși, de 
femeie cu obrazul acoperit de 
feregea și n-am văzut decît 
fețe descoperite fi deschise, cu 
ochi ce priveau ager și drept 
în față. N-am văzut nici șal
vari. rar cite un fes pe capete 
bătrine, n-am văzut cafenea, 
narghilele... Ce să mai vorbim 
de hangere, asta se înțelege 
că n-aveam de unde să văd. 
Dar am văzut blocuri! Vre-o 
cinci la număr, cu jaluzele co
lorate (și tot cu cactuși în fe
restre), am văzut magazine 
spațioase — alimentare, radio 
și televizoare, confecții — un 
bufet, cofetărie cu umbreluțe 
roșii în față și un restaurant 
cu reclama scrisă pe vitrine 
pentru toate gusturile din Co
badin : tuslama — pui în 
mujdei — batal la frigare.

Dar de fapt cea mai fru
moasă casă din Cobadin — o 
construcție de lemn cu prid
vor înalt, turnuleț oriental, ci
reși copți și viță de vie — a- 
parține lui Sabri Emurla, pre
ședintele C.A.P.. un tătar gro
zav. Sabri cel harnic și teribil 
de întreprinzător, o adevărată 
personalitate a Dobrogei, a 
făcut din cooperativa agricolă 
(3 650 ha) o adevărată grădină. 
Majoritatea celor zece mii de 
cobadinieni sînt agricultori și 
lucrează sub conducerea a- 
cestui Sabri pe care îl ascultă 
și-l respectă profund. Iar Sa
bri e ajutat vîrtos de un in-

VIORICA TÂNÂSBSCU

PREZENȚE
ROMÂNEȘTI

Intre 29 iulie și 5 august 
se vor desfășura întrecerile 
sportive din cadrul celui 
de-al IX-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Stu
denților de la Sofia.

Sportivii români vor par
ticipa la următoarele dis
cipline sportive : atletism; 
baschet; box ; eiclism ț

mBBnuaaB&mmamaiammmmBBmm

lupte greco-romane; hand 
bal: haltere ; natație ; tenis 
de masă și tenis de timp.

Din lotul de circa 50 de 
sportivi fac parte cunoscuți 
campioni 
ționali.

și recordmani na-

Printre 
ea re le va 

♦ui acestei

★
manifestările pe 
prilejnf, la affrșl* 
luni fi începutul

viitoare, cel de-al
IX-lea Festival mondial al 
tineretului și studenților de la 
Sofia, se înscrie și Expoziția 
mondială a afișului tinere
tului. Pentru aceasta expozi
ție au fost trimise, in urma 
unei selecții, 17 lucrări rea
lizate de tinerii graficieni : 
Stan Baron. Jean Eugen, 
Vintilă F&căianu, Alexandru 
Dan Ionescu, Ion Oroveanu, 
Constantin Pohrib șl Vladi
mir Șetran.

(Agerpreri

■ -..■'’St

Mamaia -- metropolă «HooM

(Continuare în pag. a IV-a)

In primul rînd, 
să nu vatămi

Onorariul ilicit al medicului are numai 
o semnificație materială, constituie numai 

o infracțiune civilă ?
Interlocutorii noștri răspund: NUI
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, /tu scris ' 
„Scinteii tinerelului"

TURIȘTI, OPRIȚI-VĂ 
ȘI LA ISCRONI

GH. BOZU, tehnician, Lu- 
peni : Lingă Iscroni, înainte 
de a ajunge pe șosea la 
Petroșani, trecătorii se o- 
presc în fata unui arbore — 
monument al naturii. Origi
nar din pădurile Indiei, ar
borele s-a acomodat cu clima 
Văii Jiului. Acum, după o 
pauză de mai multi ani. ar
borele a primit in coroana 
sa mulțimea de lalele aurii 
care-i dau un farmec aparte. 
Pare un copac împodobit 
artificial de o mină nevă
zută. Falnica sa înfățișare, 
podoaba florilor pe care le 
poartă, cu mîndrie parcă, 
constituie un punct de atrac
ție pentru mulți turiști.

Dacă treceți spre Petro
șani, opriti-vă și la Iscroni. 
Puteți vedea o curiozitate a 
naturii în jocul ei văratic cu 
frumosul.

CINE GREȘEȘTE — 
PLĂTEȘTE

ION ȘOANCA, electrician- 
auto, București: Mi găsesc 
în neplăcuta situație de a fi 
„Omul cu două nume". 
Autoritățile din comuna na
tală — Homorod — m-au 
botezat Sionca, iar pe mine 
mă cheamă Șoancă. Am in
sistat Ia Consiliul popular 
din Homorod — unde m-am 
născut — și la Consiliul 
popular al sectorului 8 din 
București — unde locuiesc — 
să rezolve între dînșii pro
blema. Mi-au comunicat însă 
că acest lucru se poate face 
numai prin tribunal unde 
trebuie să plătesc eu.

Nu înțeleg de ce să dau 
bani și să pierd zilele pentru 
neglijenta unor funcționari 
care lucrează fără simț de 
răspundere. La Consiliul 
popular nu e valabilă zi
cala : cine greșește — plă
tește ?

N. R.: Errare bumamum 
est. După cum spuneți, cind 
ați primit certificatul nu l-ați 
citit silabisind numele literă 
cu literă.

LA MULTI ANI !
IOSIF DOMAN, electrician 

— Nehoiu : Pe stadionul 
sportiv din localitate a avut 
loc o mare serbare populară. 
S-au Împlinit 60 de ani de 
la înființarea acestui tradi- 
țional centru forestier. Mun
citorii Fabricii de cherestea 
și ai exploatărilor forestiere, 
împreună cu familiile lor, au 
petrecut pînă seara tîrziu în 
mijlocul naturii și au admi
rat frumosul program pre
zentat de artiștii amatori. Să 
le urăm tuturor „la mulți 
ani !“

O SEARA PE GUTIN
AUREL CĂPRARU, șan

tierul național al tineretului 
Baia-Sprie-Sighet : Brigadie
rii din peria Maramureșului 
au primit, recent, în mijlocul 
lor numeroși turiști de la 
cabanele Poiana Șuior, Mo- 
goșa, Izvoarele și cetățeni 
din împrejurimi. împreună, 
au asistat la programul fol
cloric susținut de ansamblul 
„Cîtu-i Maramureșu** dirijat 
de Liviu Borlan. Programul 
a cuprins dansuri, cîntece 
ale căror ecouri s-au stins 
seara, tîrziu. Peste 600 de 
oameni au petrecut astfel o 
seară minunată în mijlocul 
brigadierilor. în aerul tare 
a! înălțimilor. In final, o in
vitație : astfel de formații să 
ne viziteze cît mai des. Nu 
ne vom plictisi.

„duhovnicească-
CORNELIU GORĂNESCU, 

judecător — Ploiești : Frații 
Nicolae și Gheorghe Duhov- 
nicu mal avuseseră de-a-face 
cu justiția, dar Bachus i-a 
cam făcut să uite. După ce 
au vizitat bufetul „Caralman" 
au ieșit afară și s-au legat 
de o persoană lovind-o grav. 
Pentru potolire a fost nevoie 
de intervenția energică a ce- 
cetățenilor dar „duhovnicii" 
au devenit șl mai agresivi Au 
alergat după persoana urmă
rită șl văzînd că n-o pot 
prinde, s-au înapoiat pe Bu
levardul Republicii începînd 
să ia la goană pe toți trecă
torii .

Fapta lor a atras firește 
atenția organelor de justi
ție și. chiar dacă n-au vrut 
5ă se .spovedească" instan
ța i-a „împărtășit** cu pedeap
sa ce li se cuvine unor huli
gani recidiviști.

Rubrică realizată de 
I. BODEA.

O poză tn fața Babelor fi... înapoi la cabană

CINEMATOGRAFE
ION PAS:

PREZENTE
9

PRIETENELE
I rulează la Central (orele 9; 

11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).
MONDO CANE

; rulează la Timpuri noi
; 9—20 în continuare).
; SFÎNTUL LA PÎNDĂ 

rulează la Union (orele 
20,30 ; ora 18 — desene

; mate).
AVENTURIERII

I rulează la Feroviar
> 8.15 — 15 în continuare ;
; 20) ; Excelsior (orele

11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18.45 ;
Melodia (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ;

: 16 ; 18,30 ; 20,45) ; Gloria (orele
9; 11.15: 13.30; 16; 18.15;

: 20,30) ; Modern (orele 9.30;
I 11,45 : 14 : 16.30 ; 19 ; 21,15).

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU

rulează la înfrățirea (orele 10 ; 
; 15,30 ; 17 45 ; 20).
; INIMĂ NEBUNĂ. NEBUNA DE 
: LEGAT...

rulează la Buzești (orele 15,30; 
18).

UN DOLAR GĂURIT
: rulează la Dacia (orele 8;

•
 16.30 ; 18,45 ; 21) ; Progresul (o- 

rele 11,30; 15.30; 18 : 20,30)
ALEGERE DE ASASINI 

rulează la Bucegi (orele 9;

•
 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21). Au

rora (orele 8 30 ; 10,45 ; 13 ; 15; 
17.30 • 20); Tomis (orele 9 ;• 15,45 : 18,15).

OBSESIA
rulează la Unirea (orele 15.30; 
18). ' . ’ 

CE NOAPTE, BĂIEȚI
sa rulează la Lira (orele 15.30 ; 18) 

PASĂREA TIMPURIE
rulează la Drumul Sării (orele 

• 15 ; 17,30 ; 20).
EL DORADO 

rulează la Ferentari (orele 
A 15,30 ; 18 ; 20.30).

wSTUDIU DESPRE FEMEI 
tistice de amatori cu bienala î?’e^„la. Tu,les,ti(?r „e. 
de teatru „I. L. Caragiale" se® n î 15 « : lt.15).
face în detrimentul ambelor FREDDY LOVEȘTE TU INTII 
arte. Căci, de fiecare dată, rulează la Cotroceni , (orele, 
una este abandonată în defa-® 15 30 : 18 : 20.30).
-------- --------- depunîndu-se VICONTELE PLĂTEȘTE PO- 

doar pentru LITA
să intre în A rulează la Vblga (orele 9; 

care ambele 1513O.! ,1®.1 .28^,i ro « 15-
factorul Per-_re^495î.1145 = 13'3° * 15145 : 18'1?:' 
singur poate® pr1n kuKDISTANUL SALBA- 
favorabil e- TIC - - -» •

rulează la Moșilor (orele 15,30;

.VIVA MARIA
rulează la Patria (orele 11.30 ;
13.45 ; 16.15 ; 18.45 ; 21.15).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE
rulează la Republica (orele 9 ; 
11.30; 14; 16,15; 18.45; 21,51) ; 
București (orele 14 ; 16,30 ; 19 ; 
21.15).

ÎNTRE NOI
rulează la Capitol (orele 10 ;
12.15 ; 14.30 ; 16,45 : 19).

MINUNILE DOAMNEI VENUS 
rulează la Luceafărul (orele 
8,30 ; 11 ; 13.30 : 16 ; 18.30 ;
20.45) .

DUELUL LUNG
rulează la Festiva] (orele 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21) ; Fla
mura (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ;
16 ; 18.15 ; 20.30) : Cinemateca 
(orele 10 : 12 : 14 : 16.30 : 18.45; 
21).

TAFFI ȘI VÎNATORUL
rulează la Grivita (orele 9 ;
11.15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18,15 ;
20.45) ; Victoria (orele 8.45 ; 11 :
13.15 ; 15 45 : 18 15 : 21).

EDDIE CHAPMAN AGENT SE
CRET

rulează la Lumina (orele 8.30 ;
15.45 ; 18,30 ; 21).

(orele

15.30 ; 
am

forele
17.30 ;
9,30 ;
21):

LA UNISONUL
IND IFERENȚEI

Mai mult decît septuagenar, 
scriitorul mereu activ, deschis 
generos spre istoria, spre so
cietatea modernă a țării 
noastre, evocată cu atîta pi
toresc și autenticitate în 
romanele sale sau în une
le cărți de memorialistică, 
psiho-sociologică și literatură 
(„Carte despre vremuri mul
te") ne-a oferit nu de mult un 
nou volum, „Prezențe". Sem
nificativ, titlul însuși, căci 
scriitorul Ion Pas a fost, dece
nii în șir, dublat de ziaristul, 
de publicistul militant, atent 
la seismele vremii pe care le-a 
consemnat cu promptitudine și 
exemplară obiectivitate. O do
vedește fiece articol luat în 
parte din această carte care 
adiționează în două mari ca
pitole „intervențiile" sale în 
presa progresistă, socialistă, 
contemporană, de-a lungul a 
cinci decenii. Textura tematică 
a acestor articole . — politice, 
sociale sau de natură larg 
culturală — a fost substanțial 
surprinsă, alături de portretul 
îndelungatei activități a scrii*

uni de cert romantism. Ple
dează în acest sens și „Carte 
despre vremuri multe" — o 
adevărată pro-amiciția în lanț 
dedicată atîtor scriitori (I. 
C. Vissarion, V. Demetrius, 
Artur Enășescu, N. D. Popes
cu, Ion Gorun, Vasile Pop etc), 
pledează și aceste „Prezențe", 
nu numai cînd revin sub pe
niță figuri uitate într-o trecu
tă tinerețe literară, dar și, ori .. 
de cite ori, faptul’ Consemnat 
permite o „inserție" sentimen
tală.

Elasticitatea cuvîntului, di- 
rectitatea „tortului" evidențiind 
asociații lexicale neașteptate, 
proaspete în consemnări pozi
tive, plăcut violente în cazul 
catografierii unor ipostaze re
probabile, căldura cu care, spre 
pildă, solicită confraților 
mai multă și adevărată litera
tură pentru copii și tineret, 
intervenția salutară (să nu 
uităm i acum trei decenii în 
urmă) pentru distribuția mai 
largă și nu sezonieră a cărții 
în mase, iar — la antipod — 
cuvîntul șfichiuitor, persuasiv,

NOTE DE LECTOR

în 1875. la umbra unui go
run secular din pădurea co
munei Lăzăreni. o mină de oa
meni inimoși înființa, după 
cum o atestă documentele, 
Reuniirnea de cantu „Hilaria". 
PrimuJ președinte al reuniu
nii a fost Ioan Pop. Ce a 
însemnat această reuniune în 
viața culturală a Bihorului o 
arată clar documentele și sta
tutele ei. păstrate an de an 
pînă în 1948. cît și unele măr
turii ale oamenilor ce au ju
cat un rol de seamă în pro
movarea muzicii și în educa
ția muzicală a românilor din 
Ardeal.

După cum o notifică textual 
statutele reuniunii, scopurile 
erau următoarele i cultivarea 
muzicii naționale românești, 
dezvoltarea simțului muzical, 
îndrumarea și sprijinirea ele
mentelor cu capacitate muzi
cală. formarea unui cor mixt 
permanent, formarea unei or
chestre filarmonice, studiul de 
armonie — respectiv înființa
rea unei școli de muzică. De
sigur, multe din aceste puncte 
sînt înscrise azi în activitatea 
culturală a municipiului Ora
dea. Rămîne insâ demnă de 
laudă perspectiva îndelungată 
prin prisma căreia erau urmă
rite scopurile propuse cît și 
perseverența în atingerea lor. 
Dovada o constituie însăși e- 
xistența societății ce se întin
de pe o perioadă aproape se
culară.

Ceea ce a realizat reuniu
nea se poate vedea din pro
gramele de spectacole păstrate 
pînă în 
cuprind 
nești și 
gâturile 
„Hilaria1 
rale din țară : avem în vede
re societățile din Lugoj, con
dusă de Ion Vidu, „Carmen" 
din București, condusă de D. 
G. Kiriac, cît și pe cele din 
Sibiu, unde activa Tiberiu 
Brediceanu, din Beiuș, Alba- 
Iulia etc.

Intr-un document din 1906 
citim i „în urma frumoaselor 
serbări corale ce s-au dat în 
Expozițiunea Generală Româ
nă din București, 26—30 au
gust a.c. și la a căror succes a 
contribuit mult, distinsa dv. 
societate, împreună cu harni
cul ei diriginte, Comisariatul 
general își face o deosebită 
plăcere comunicîndu-vă ci ju
riul special a acordat societă
ții „Hilaria” din Oradea Mare 
diploma de onoare cu medalia 
de aur, iar d-lui Nicolaie Fim. 
dirigintele corului, i s-a acor
dat medalia de aur".

In același an. într-o scri
soare a Iui Ion Vidu. care «on- 
ducea la Lugoj o societate si-

milară, ce ființa pentru ace
leași scopuri ca cea orădea- 
nă, puțin mai veche însă, apar 
cu claritate scopurile unor a- 
semenea societăți i „Spre li
niștirea noastră generală ser
vește la aceea că frații noștri 
din România au recunoscut în 
corurile noastre acel factor de 
cultură pe care noi voiam să 
li-1 prezentăm”. Prin anul 1910 
invitatul societății este Tibe- 
riu Brediceanu din Sibiu. 
După cum informează ziarele 
din acel timp, șezătoarea s-a 
bucurat de un mare succes, 
subliniindu-se mai ales faptul 
că ea „a adunat nu numai ro

condiții pentru o adevărată 
participare a maselor la acti
vitatea artistică.

Care este situația corurilor 
din Oradea la ora actuală ? 
Nu s-ar putea spune că e prea 
strălucită. Există unele for
mații de cor, chiar dacă nu
mai sporadice. Dar, după cum 
ne declară unii muzicieni din 
oraș, nu există intre toate a- 
cestea o formație de prestigiu. 
Cauzele trebuie căutate în 
multe lucruri.

In anii 1955—1956—1957 
existau peste 35 de for
mații corale tn tot ora
șul. An de an, însă, ele

Trecut și prezent

în arta corala orâdeanâ

vaarea celeilalte, 
toate eforturile 
cea programată 
concurs. Mod în 
sînt văduvite de 
manentizare, ce 
asigura climatul ___
ducației muzicale și artistice. rulează la Moșilor (orele 15,30;

Ar fi interesantă și posibilă W 18);-Rahova (orele 15.30; 18). 
înființarea unei formații mu- ZOLTAN KARPATHY 
zicale de cameră. Pentru ne- a Popular <oreIe 15>30;
cesitățile unui centru jude-“CEI șapte SAMURAI 
țean, 4 5 coruri ar fi sufi- rulează Ia Munca (orele 15;
ciente. Ele ar trebui să facă gfe 17,30; 20).
cunoscută muzica așa cum“jENIA, JENICIKA ȘI KATIUȘA 
concepeau înaintașii i Vidu, Ki- ruleazâ,a Flacăra (orele 15.30: 
riac ș.a., 
societatea 
zeci de ani. De aceea, o rea- — jg'•'20'15)” 
nimare a vechii societăți subV NEBUNUL 
auspiciile Casei orășenești de KUL NR. 4 
cultură ar însemna un act de a rulează la Floreasca (orele 9; 
cultură și, in același timp, re-™ 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30). 
integrarea unei tradiții în cir- Viitorul (orele 15,30 ; 18 ; 20,30). 
cuitul prezent 1_ n rulează la Pacea orele : 15,30 :

C. BEJAN 18 ; 20,30).

., și chiar cum a făcut l8 '• 20,30).>a corală „Hilaria11 ® BOMBA DE LA ORA 10 ȘI 10
n. „„„„„ „ rulează la Vitan (orele la.30;

DIN LABORATO-

zilele noastre, care 
piese corale româ- 
străine, cît și din le- 
ce s-au stabilit între 

* și alte societăți co-

mânismul resfirat al Bihariei, 
ci pe românii de pretutindeni, 
căutînd a uni sufletele prin 
farmecul cinteeului nostru po
poral ” și „a arătat străinilor 
care încă au luat parte în nu
măr destul de frumos că și 
românul e capabil de lucruri 
mari fără a se folosi de pro
ductele literare și artiști se 
străine, ci delectîndu-se nu
mai și numai din bogăția su
fletului său”. (Lupta, 1910).

Cu ocazia împlinirii. în anul 
1926, a cincizeci de ani de e- 
xistențâ, societatea primește 
telegrame de felicitare de la 
Ion Vidu, D. G. Kiriac, con
ducătorul societății corale 
„Carmen" din București etc, 
înainte de acest eveniment, 
membrii societății corale „Car
men", făcuseră la Oradea • 
vizită prin anul 1924. ,

Toate acestea, alături de 
numeroasele turnee întreprin
se atît în satele Județului Bi
hor cît și tn diferite orașe din 
Ardeal, demonstrează existen
ța unei activități corale fruc
tuoase, a cărei gamă de reper
toriu includea, începînd cu 
compozițiile corale românești 
și sfîrșind cu cele ale muzicii 
universale, o adevărată bogă
ție de piese corale, satisfăcând 
atît virtuțile interpretative cît 
și gustul publicului. Chiar 
după anul 1945, corul societă
ții a participat la serbările 
organizate tn acea perioadă de 
sindicate. După 1948, deși 
lupta pentru instruirea unor 
formații de amatori nu a în
cetat, ba din contră s-a înte
țit, activitatea corului a luat 
sfîrșit Inexplicabil, căci abia 
de acum încolo se creaseră

au descrescut Unii din diri
jorii de atunci au fost in mod 
treptat înlăturați, deși erau 
destul de calificați. Motivele 
înlăturării rămin neclare. In 
prezent cu toate că sint mai 
mulți profesori de muzică și 
probabil mai bine pregătiți, ei 
nu se angajează decît rar în 
această latură a educației mu
zicale. Ca dovadă 
coruri sînt foarte 
faptul că nici unul 
poate oferi o bază 
rare cu filarmonica. Lucrul a- 
cesta s-a putut înfăptui o pe
rioadă doar cu corul C.F.R., 
pe atunci mai apropiat de un 
cor profesionist. Chiar activi
tatea filarmonicii suferă prin 
absența unui asemenea cor.

Paralel cu instruirea unei 
formații de cor ar trebui a- 
bordată și problema alfabeti
zării muzicale a membrilor ei, 
astfel incit să fie tn stare să 
cînte după partitură.

De cele mai multe ori, for
mațiile de cor s-au mărginit 
să includă în repertoriul lor 
aceleași piese arhicunoscute 
fără nici o perspectivă de îm
bunătățire a repertoriilor. De
sigur. aceasta și datorită unor 
imperative de moment sub 
influența cărora se pornea la 
instruirea unei formații. Ani 
de zile, toate aceste coruri ce 
s-au perindat nu au făcut e- 
ducație muzicală. Au fost vă
zute și audiate doar Ia ocazii 
festive, sărbători, concursuri 
etc.

Actuala situație se dato
rează și opticii greșite prin 
care se pornește la lucru. Al
ternanța, din doi tn doi ani, 
a concursului formațiilor ar

că aceste 
slabe, este 
din ele nu 
de colabo-

Stalactite in salina Praid

. torului, de către Teodor Vîrgo- 
lici intr-un binevenit „Guvînt 
introductiv". Din el aflăm — 
dacă nu o știm dinainte — 

■ bio-bibliografia unei cariere 
artistice de mare onestitate și 
diligentă autodidactă, apor
turile luj Ion Pas da dezvolta
rea ziaristicii -interbelice; a 
condus personal publicațiile 
„Omul liber" — 1923-1925 ; 
„Cugetul liber" — 1927-1929 ; 
„Șantier" — 1933-1937, revistă 
și editură care și-a deschis larg 
coloanele și spațiul tipografic 
atîtor nume valoroase, într-o 
perioadă (de prisos să sublini
em} de mari dificultăți, pentru 
a întrebuința un eufemism j 
ele au marcat momente de ac
tivism ideologic, socialist, să
nătos, împotriva fascizării ță
rii, militînd pentru o cultură 
de masă.

Dar, pentru a reveni în 
„Prezențe” găsim imagini bo
gate, plurale, din epoci revo
lute, atît de puțin cunoscute 
generațiilor tinere. Și, ceea ce 
mi se pare mai important, a- 
ceste articole își păstrează 
tocmai grație spontaneismului 
lor cotidian, întregul pitoresc 
și, implicit, ineditul care ne 
îndeamnă Ia lectură. Așadar, 
dincolo de valoarea lor infor
mațională, de profilul luminos 
pe care, subsecvent, 1-1 contu
rează autorului aceste prezen
țe, ne captează stilistica lor in
terioară. Colaborator și amic 
bun al lui N. D. Cocea, pe care 
l-a și „desenat" în cuvinte 
reverențios definitorii, Ion 
Pas-ziaristul ne amintește ver
va conducătorului „Faclei" 
nervozitatea vibratilă a aces
tuia. Nu înțeleg prin aceasta 
neapărat o influență, căci Ion 
Pas știe, de pildă, să degaje 
adesea neașteptate sentimen
talități. tfădînd, aș zice, sen
sibilitatea ziaristului cu inflexi

ble plasat, împotriva injus- 
teții politice și sociale — a- 

■ testă disponibilități stilistice 
notabile exemplare, pentru un 
articol destinat ab initio zia
rului.

Demonul scrisului jurnalis
tic îl trădează pe Ion Pas ca pe 
un adevărat publicist; iată, la 
întîmplare, un exemplu ; din- 
tr-o știre apărută în alt ziar, 
scriitorul a reușit să facă un 
crochiu metaforic cu substanță . 
vădit psihologică și socială f '**' 
„Urnii copil i-a murit sticletele 
și, de inimă rea, s-a înecat" 
(...) .„Copilul Ion avea în piept 
o floare — inima — care, prea 
fragilă n-a putut rezista unei 
bătăi de vînt. Petalele ei s-au 
înfiorat și s-au împrăștiat. Și 
avea Ion în căpșorul ca tărtă- 
cuța un .creier mic în care ho- 
tărîrea supremă s-a înfipt ca 
un vîrf de pumnal". („Prezen
țe" r- Partea I (1919—1944).
— Intîmplări, p. 73).

Dar, în slîrșit, cite alte ipos
taze de „micro și macrocosmos” 
din lumea românească și stră
ină nu a surprins Ion Pas în 
această carte 7 ; defilează prin 
fața lectorului j^rsonalități 
ilustre, întâmplări, situații cele
bre uitate sau necunoscute 
azi, scriitori, ziariști, politicieni 
oneroși — o galerie întreagă de 
foste... prezențe readuse în 
memoria noastră de o pană a- 
gilă, puternic, pitoresc carac- ® 
terizatoare,

Indiscutabilă, sducativita- 
tea consubstanțială unor astfel 
de scrieri ; neafișată niciodată 
In manieră insistent moraliza
toare, ea se suprapune intere
sului pe care îl acordăm deo- 
bicei unor aspecte inedite și 
invită la lectură.

CONSTANTIN CllIȘAN

TELEVIZIUNE
I PROGRAMUL I

in-'* ” •10,00 — Telecronica 
mică.

17,30 — T.V. pentru
18,00 — T.V. pentru 

liști. Ciclul „]

ecoao-

deri, 
specia- 

.,Medicină”.
18.30 — Curs de limba rusă. 
19,00 — Studioul pionierilor.
19.30 — Telejurnalul de sea

ră.
20,00 — Film serial: „Vikin

gii"
20,26 — Artă plastică. Rea

lismul (I).
20,45 — Varietăți pe peliculă. 
21,00 — Invitație pentru ora 

21,00.
21,40 — Teleglob
22,00 — Lira — album de

poezie. ’
22,30 — Vacanță pe portativ.
22,50 — Telejurnalul ae noap

te.

FBOGBAMUL n

20,00 — Document: Expedi
ție tn insulele Comoro (II).

20.20 — „O samă de cuvin
te"...

21,50 — Telejurnal.
21,05 — Comedie cu Mickey 

Rooney.
21,30 — Concert simfonic; în 

program : Concertul pen
tru vioară și orchestră în 
Be major de Ceaikovski.

22.20 — Zece minute muzi
cale cu... Ștefan Bănică.

MiHAI STOIAN

(VERSIUNE PRESCURTATĂ) 
REZUMAT

MOLDOVA. Anul 1911. Haiducul Pantellmon e urmării de 
jandarmi rurali, de polițiști și agenti secret! venit! tocmai de la 
București. Paralel cu toți aceștia — insă evident cu alt scop — 
își continuă cercetările șl reporterul pe care „Dimineața” l-a 
trimis pe urmele haiducului : N D Cocea După îndelungi 
căutări, reporterul a izbutit I Totuși, multi pun Ia îndoială au
tenticitatea interviului. Care-i adevărul? El va ieși Ia lumină, 
căci Pantelimon a fost capturat...

ZIUA A III-A «•)
Ora 12,15. Apel nominal al juraților. Continuă rechizito

riul. etapa de după evadare. Senzație în sală : procurorul — 
dind citire unor acte de dosar, — recunoaște că Pantelimon a 
fost deținut în permanență în celulă (este vorba de asprul re
gim celular de care s-a plîns mereu Pantelimon — n. n.).

PANTELIMON “•) ; Bolnav, doctorul refuza să-mi dea îngri
jirile necesare. In celula mea umedă n-aveam decît o singură 
rogojină, pe un pat de scînduri. In întuneric beznă, noaptea ca 
Si ziua, nu vedeam ce mîncam. De, recunosc că oi fi vinovat, 
dar nu sînt așa cum descrie domnul procuror “’)...
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APĂRAREA ARE CUVtNTL’L !
AV. N. CALMUSCHI : Cine s-a du* cu gîndul si cu inima de

parte peste țări și pînă în inima și gîndul poporului francez, nu 
a putut să nu găsească in literatura ei bogată, oglinda obiceiu
rilor noastre, a traiului în diversele trepte sociale și întimplă- 
rile și faptele ce se petrec, să nu sufere sau să nu se bucure 
ca de durerea propriului său popor. înainte de-a trece la pro
cesul de astăzi, să citez, prin contrast izbitor, „Le Coupable" de 
Francois Cappe *“).

Am să vorbesc de regimul îndurat de Pantelimon la Doftana 
și natural, comparînd închisorile din Franța cu cele de la noi, 
vă veți da seama de grozăvia suferințelor acuzatului de astăzi. 
Pe gerurile cele mai mari, deținuții sînt scoși afară și, sub 
cnutul gardienilor, sînt puși să sfarme bolovani, și desigur cum 
ați fi voit ca un Pantelimon, deprins și dornic de viață liberă, 
să nu fugă, să nu evadeze ?

PROCURORUL GENERAL : Vorbiți din romane ?
AV. EM. SOCOR : Da. domnule procuror, dar nu uitați că 

Francois Coppă este realist.
AV. N. CALMUSCHI : Să nu uităm că Pantelimon, pînă la 

etatea de 27 ani. n-a comis nici un fapt reprobabil, n-a provocat 
nici măcar o bătaie. După moartea tatălui său. plecînd la Panciu 
ca să muncească, a stat o vreme aci, de unde apoi, în tovărășia 
unui cunoscut a luat drumul, pe jos, într-o altă direcție. împins 
de dorul muncii. Nenorocirea lui Pantelimon face însă ca ajuns 
seara la Adjud să-1 întîlnească pe subprefect care, din vorbă în 
vorbă, cercetîndu-1, sfîrșește prin a-1 bate. Concluzia ? Panteli
mon apare înaintea instrucției la Putna, este condamnat la șase 
ani închisoare și Ispășește un an la Doftana. Eliberat din închi
soare, el caută un mijloc de trai, dar nicăieri nu găsește, pentru 
că purta pe frunte stigmatul condamnatului. Și fiindcă s-a cău
tat de acuzare să se facă atmosferă nefavorabilă lui Pantelimon 
din cuvîntul „haiduc", am să vă citez legendele și basmele po
porului nostru, care ne povestesc de epoca de haiducie. Ce deo
sebire e între Jianu, Fulger și alții șl Pantelimon ? Ei au omorît, 
el n-a omorît niciodată, pentru că Pantelimon, să nu se uite, 
are un fond bogat sufletesc de bigotism 1W)...

Ora 16,30. Redeschiderea ședinței (după o întrerupere de cîteva 
minute).

AV. EM. SOCOR: Din bunul plac al parchetului general aveți 
de judecat astăzi procesul lui Pantelimon. După achitarea de la 
Botoșani, el n-a fost lăsat nici o clipă liber. Este anarhică a-
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ceasta atitudine a parchetului general, pentru procurorul de 
Botoșani, atunci cînd a venit procesul în judecare la jurații din 
Botoșani, a spus că pentru patru anume fapte nu exista probe. 
Cu toate acestea, ați imaginat dovezi ridicole și pe temeiul lor, 
pentru aceleași patru fapte, judecați astăzi pe Pantelimon. Nu 
v-a plăcut însă verdictul juraților din Botoșani și vinovați sîn- 
teți dv„ parchet care cu prețul înfrîngerii legii ați căutat să vă 
satisfaceți poftele.

Dar dumneavoastră, domnilor jurați, nu judecați cu codul pe
nal, ci judecați cu conștiința și cu inima. Și oricît va voi par
chetul să smulgă un verdict de condamnare, dv. veți face totuși 
ce au făcut jurații din Botoșani, îl veți achita pe Pantelimon, 
a cărui existență pentru viitor este asigurată...

AV. EM. SOCOR : Atitudinea domnului procuror general este 
a unui om care vrea să obțină cu orice preț o condamnare, vrind 
sa obțină decizia Camerei de punere sub acuzare.

PROCURORUL GENERAL GANE: Protestez contra acestor 
spuse !

AV. ION ANTONIU *) ; Noi vrem să vă convingeți domnule 
procuror, să cereți singur achitarea lui Pantelimon.

AV. EM. SOCOR : Omenește judecind, nu este o crimă ca 
Pantelimon să încaseze 15 ani închisoare ? Cei trei ani de pre
venție nu sînt suficienți ? Aveți nevoie să zacă în închisoare ori 
interesul societății este ca el să se corijeze ?

în libertate sint destule garanții că Pantelimon se va face om 
de treabă.

La Botoșani, domnul N. D. Cocea, în numele domnului Con
stantin Miile, a declarat că Pantelimon, liberat, va găsi o ocu- 
pațiune la „Adevărul". Domnul Miile este gata și acum să-i dea 
un loc.

PROCURORUL GENERAL GANE ; Garantezi că se va face 
om de treabă ?

AV. EM. SOCOR: Cu certitudine, pentru că în Pantelimon nu 
este criminalitatea înăscută. Scoteți-1 din mediul de pînă acum 
și vă asigur că va fi cinstit.

Ora 19. Ridicarea ședinței.
ZIUA A IV-A «•)

Ora 12,15. Derchiderea ședinței. F rindul aeuzâril, apoi din 
nou al apărării:

AV. GH. MĂCĂRESCU: Pantelimon are o fire blîndă ; este 
o inexactitate că ar fi întrebuințat violența contra cuiva. Sufle
tul țăranului nostru este prea bun pentru ca Pantelimon, care 
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este pornit din rîndurile țărănimii, să fi trebuit să întindă 
pușca atunci cînd venea să ia o bucată de brînză sau un codru 
de mămăligă la o stînă. Și ca dovadă mai mult de fondul sufle
tesc al lui Pantelimon, voi povesti domnului procuror un fapt 
pe care nu-1 cunoaște. Murise mama lui Pantelimon 1M) și el 
care știa că avea o parte de vină în această moarte, atunci cînd 
rătăcea fugărit de jandarmi, prin codrii Neamțului, veni într-o 
noapte, înfruntînd primejdia, la cimitirul satului, ca să plîngă 
pe mormîntul mamei sale. Acesta este Pantelimon cel fioros, 
pe care vi-1 descrie acuzarea și dumneavoastră, domnilor ju
rați, nu veți face decît să fiți în acord cu opinia publică de aci, 
ca și din întreaga tară, achitîndu-L

*“) 9 octombrie 1914.
1M) „într-o liniște de mormînt, cu vocea tremurîndă și într-o 

groază stare de emoțiune, Pantelimon descrie suferințele vieții 
din celula închisorii". („Dim." 11 oct. 1914).

i”) „Pantelimon nu mai poate continua. Se clatină și izbuc
nește în plîns. In sală o mare emoțiune. Pe fețele unora dintre 
jura(i se văd lacrimi. Președintele Curții, în fața acestei stări 
a lui Pantelimon, îl oprește de a mai vorbi, comunielndu-i că 
va putea continua după pledoariile apărătorilor". („Dim." 
11 oct. 1914).

,l8) Și deschizînd o paranteză, av. N. Calmuachi vorbește des
pre suferințele eroului lui Copp£, Cretien Forgeat.

**•) REPORTERUL : După ce apărătorul face o evocare a vie
ții lui Pantelimon la Răucești, pe vremea răscoalelor* cînd a fost 
tîrit pe toate drumurile, avocatul N. Calmuschj dă citire memo
riului lui Pantelimon. Pledoria sa a produs o impresie deose
bită. Publicul a izbucnit în aplauze și liniștea a fost cu greu 
restabilită de președintele Curții.

,w) 10 octombrie 1914.
*«l) „M-am dus s-o văd (casa din Răucești — n. n.). în casa 

Catincăi a Dumitroaei din satul Răucești, casa părintească a lui 
Toader Pantelimon, stă astăzi un frate al său. Nu «-a schimbat 
nimic din căsuța pe care o cunoaștem de acum doi ani, învă
luită în stuh, înfiptă într-o rîpă spre marginea satului și singu
rică ca într-un pustiu. O păzesc acum cîțiva străjeri, și odăița 
în care Pantelimon își avea strungul și uneltele lui de muncă, 
a rămas neschimbată. Bătrîna Catinca a Dumitroaei a închis 
ochii fără să-și mal poată vedea feciorul, dar a lăsat noră-sei 
vorbă, cu limbă de moarte : „Să-l păstrați lui Toader sculele, 
să nu i le strice copiii, poate *-o mai întoarce*. (A. Sandu 
„Dim." 30 auguBt 1913).
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< ANCHETA >
< NOASTRĂ ;

„Primum non nocere" (HIPOCRAT)

ÎN PRIMUL RÎNDr SÂ NU VA TĂMI)
/

REPERCUSIUNILE 
MORALE ASUPRA IN
DIVIDULUI, ASUPRA 
ȘTIINȚEI, ASUPRA 

MEDICINEI

în fața suferinței o- 
mul nu rămîne singur.

Stnt cunoscute din 
studiile de specialitate 
fenomenele de diminua
re a rezistenței morale 
ți psihice a bolnavului. 
Sub amenințarea dispa
riției, bolnavul îți creea
ză un sistem de apărare, 
de compensare, face 
apel Ia o îndelungată 
istorie a minții umane 
care a cucerit încetul cu 
încetul posibilități, forțe 
de luptă împotriva su
ferinței și a morții. 
Chintesența minții uma
ne în această direcție o 
reprezintă medicul. Pen
tru bolnav, datorită for
ței cu care reacționează 
rezonatorii săi afectivi, 
medicul capătă propor
ții nebănuite, fantastice. 
Aceste proporții sînt 
date pe de o parte de 
medic ca reprezentant 
al științei iar pe de altă 
parte, de forța morală 
de care orice medic tre
buie să dispună ca să 
facă eficientă știința.

Latura dominantă la 
care face apel bolnavul 
este forța medicului de 
a înțelege suferința adi
că o calitate deosebită 

V pe care trebuie să o aibă 
' purtătorul acestei insig

ne de mare noblețe. în
țelegerea trebuie, și bol
navul o cere, să fie 
făcută cu toată in
tensitatea afecțiunii u- 
mane, adică medicul tre
buie să transmită bolna
vului o dată cu acest 
„ eu știu că suferi și știu 
de ce suferi”, și certitu
dinea că din punct de 
vedere afectiv este ală
turi de suferința lui, că 
se angajează printr-o 
dăruire totală să comba
tă această suferință. Este 
așa-numitul act de par
ticipare afectivă care la 
rîndul său are drept e- 
fect captarea afectivă a 
bolnavului. în cadrul 
acestei joncțiuni me
dicul începe să facă 
în fond nu prima inves
tigație ci primul act de 
terapie cu bolnavul, o 
terapie mai complexă, 
mai generală care acțio
nează indirect, cu mare 
eficacitate : psihoterapia. 
Cercetările în legătură 
cu raportul medic-bol- 
năv au demonstrat exis
tența unui proces de 
transfer afectiv care se 
traduce la rîndul sau 
prin înnobilarea medicu
lui cu foarte multe sen
timente, ca de pildă, o 
foarte mare încredere, o 
foarte mare prețuire, 
sentimente de profundă 
recunoștință. O recu
noștință legată nu de va
lorile materiale, ci o re
cunoștință profund uma
nă care pleacă din fibra 
intimă a sufletului, care 
rămine permanentă și 
pe care din nefericire 
unii medici o speculează 
crezind câ-i vorba de 
un filon de aur al re
cunoștinței materiale. Cu 
alte cuvinte, comercia
lizează ceea ce este 
mai nobil în actul de le
gătură sufletească între 
bolnav și medic.

DIALOG ÎNTRE 
CONȘTIINȚE ÎN FAȚA 

MORTII

— E clar, n-o mai duci 
mult. ‘ Sentința doctoru
lui cade ca un trăznet. 
Cu ochii dilatați de 
groază bolnavul caută 
un punct de sprijin. 1-1 
oferă tot medicul.

■— Eu știu, cu medica
mente străine... Ai ceva 
bani ?

Necazul îi apropie pe 
oameni Sar în ajutor 
rudele, cunoștințele, ve
cinii și suma cerută se 
rotunjește.

Astfel, simpla vitami
nă C este plătită cu 400 
lei, medicamente indi
gene scoase din farma
cia spitalului sînt ad
ministrate ca miracu
loase remedii străine. 
Negustori de tarabă 
care tocmesc suferința 
— Viorel <3 (spitalul 
TBC. comuna Vintilă), 
Grigore M., degradează
astfel, prin scăderea 
conștiinței lor umane, 
conștiința profesională. 
Etica medicală este eti
ca confruntării perma
nente eu propria con-

( știință.
Specularea de către a- 

numiți medici a senti

mentului profund de re
cunoștință pe care bol
navul îl manifestă, prin 
convertirea lui în valori 
materiale creează în
totdeauna o dramă in
terioară pentru bolnavi. 
Drama nu se rezumă la 
faptul câ de cele mai 
multe ori omul face sa
crificii materiale ca să 
achite o anume sumă de 
bani. Ceea ce este esen
țial. viziunea despre a- 
cest demiurg care este 
medicul în clipa în care 
se apleacă asupra sufe
rinței. imagine în care 
bolnavul vede întruchi
pat tot ce are umani
tatea mai nobil și mai 
frumos, această viziune 
care a acționat favora
bil asuprâ lui, se prăbu
șește cînd medicul a- 
junge la o tîrguială din
tre cele mai degradante, 
în legătură cu un act 
care niciodată nu poate 
să fie răsplătit pe cale 
materială. Singura for
mulă de răsplată a ac
tului medical rămîne și 
va rămine întotdeauna 
marea și sfînta recu
noștință pe care omul o 
nutiește permanent pen
tru medicul său. De ce 
nu s-au întrebat sau de 
ce nu se întreabă me
dicii care fac acest tîrg 
cu cele mai frumoase 
sentimente pe care uma
nitatea le-a creat, ce se 
tntîmplă cu omul căruia 
i-au cerut banii și s-au 
tocmit cu el ca să-i în-

ONORARIUL ILICIT AL MEDICULUI 
ARE NUMAI 0 SEMNIFICAȚIE 

MATERIALĂ, CONSTITUIE NUMAI 
0 INFRACȚIUNE CIVILĂ?

INTERLOCUTORII NOȘTRI RĂSPUND : ȘJ|
vingă zuferința T Pen
tru că toți acești pa- 
cienți fără nici un fel de 
excepție rămîn cu gus
tul amar că s-au aflat 
în fața unui om cu o 
dubiă personalitate, cu 
două fete contradictorii, 
una de martir a! profe
siunii sale și alta de 
negustor de tarabă a a- 
cestor calități excepțio
nale umane.

TERAPIA VALORII 
MORALE

Practica unei medicint 
bazate pe dorința de îm
bogățire. are drept con
secință o pervertire a 
modului de reacție al 
bolnavului fată de me
dic.

Iată de pildă, cazul 
unui bolnav care doreș
te să fie operat de un 
mare chirurg. Cu men
talitatea omului trecut 
prin mai multe spitale, 
unde a fost nevoit să 
plătească medicii care 
i-au îngrijit, s-a asigu
rat de o anume sumă 
de bani, cerînd să fie 
da’ă chirurgului înainte 
de operație. în fond cel 
care mijlocise, făcea de 
data aceasta o expe
riență. Operația a mers 
destul de bine, bolnavul 
a fost foarte mulțumit 
La ieșirea din spital i 
s-au dat înapoi banii. 
Automat a început să 
prezinte anumite simp- 
tome care acuzau o oa
recare nereușită a ope
rației, deși în timpul 
spitalizării nu exista 
nici un fel de dificul
tate.

Asistăm de cele mai 
multe ori la modifica
rea reactivității bolna
vului. Pentru că dacă 
un bolnav ajunge la 
convingerea că suma pe 
care o oferă medicului 
înainte de asistență îi 
garantează reușita asis
tenței este firesc că a- 
tunci cînd nu are bani și 
nu oferă nimic medicu
lui să rămină tn perma
nență în tensiune, cu 
sentimentul că asupra 
Iui nu se exercită actele 
curative necesare vinde

cării. Astfel, printr-un 
sistem de reacție- afecti
vă se creează o rezis
tență la terapia medi
cală.

Alături de pervertirea 
morală a omului, medi
cul își face în felul a- 
cesta un mare deserviciu 
pentru că mărește rezis
tența maladiei prin mic
șorarea rezistenței mo
rale a bolnavului.

Sînt și cazuri în care 
bolnavul este atit de 
pervertit de trecerea 
prin mai multe miini de 
negustori ai medicinei, 
încît atunci cînd se în- 
tîlnește cu medicul co
rect și cinstit care-și 
face datoria, dincolo de 
aceste compensații nele
gale se declanșează în 
mintea lui un conflict 
destul de tragic.

Bucreția N„ din Bra
șov, îmi mărturisea prin
tre lacrimi convingerea 
că are cancer, Gredea 
că medicul a refuzat 
banii pe care i-a oferit 
deoarece boala este in
curabilă și fn felul a- 
cesta asistența devine 
inutilă.

Comercializarea medi
cinei produce o serie de 
tulburări ale neurodina- 
micii și ale personalită
ții bolnavului cuprinse 
sub denumirea de iatro- 
genii. Dacă ele sînt bine 
studiate pe planul fizio
logic, sînt mai puțin stu
diate pe planul psiho
social unde se pare că 

sînt mult mai răspîn- 
dite.

GENERATOR 
DE MALADIE 

MORALA

în calitatea sa de di
riguitor al proceselor 
medico-sociale. medicul 
este chemat de multe 
ori să-și pună avizul pe 
anumite relații care se 
constituesc in societate. 
Aid. ca și fn asis’ența 
curativă sau operativă, 
este nevoie de o mare 
corectitudine care să 
impună nu numai valoa
rea științifică a unei ati
tudini dar ți valoarea 
morală a acestei atitu
dini.

— Dă-mi o sumă de 
bani nejignitoare și-ți 
dau viza — pretinde 
neurologul T. L munci
toarei I. O. care inten
ționa să se transfere 
cintr-o întreprindere 
bucureșteană. Femeia 
întinde 25 de lei. Nu era 
o aluzie la valoarea cin
stei medicului. ..dar pur 
și simplu nu am avut 
mai mult”. A fost trimi
să acasă să mai aducă 
175 lei-

Printr-un proces de 
Infiltrare, un proces si
milar întinderii unei 
pete de grăsime pe o hir- 
tie, se transmite pe un 
spațiu iarg o anume 
morbiditate morală care 
scapă de sub imperiul 
medical infestfnd cercuri 
largi de populație.

-între 2 000—4 000 de 
lei costa un diagnostic 
sever in stare să amine 
încorporarea tinerilor 
sau executarea unor pe
depse penale. ®u zeci 
de ani de închisoare 
plătesc as’fel de practici 
doctorii Nicolae P. (Gu- 
rahonț), Ion M. (Comă- 
nești). Emenc K. (Sînni- 
colau Mare). Itic G. (Bo
toșani), Solomonescu 
(Bacău).

...Din acel jalnic „vi- 
zut-plăcut” pe baza că
ruia se întemeiază une
ori căsnicii cu viteze ce 
nu permit nici măcar e- 
fectuarea analizelor me
dicale, și-au făcut «urse 

de cîștig doctorii Gri
gore M. (Traiana), 
Gheorghe A. (Loneai, 
Grigore P. (Burila 
Mare). Ce se întîm- 
plă cu tinerii care ob
țin certificate prenup- 
țiale de complezență 
sau falsificate ? Este un 
prim act de falsificare 
a însăși procesului de 
relații sociale care se 
stabilesc și care de cele 
mai multe ori. cheamă 
după el alte asemenea 
acte. Se deschide in con
știința tinerilor posibili
tatea de fraudă pentru 
că, in fond, se intervine 
tn relația individ-socie- 
tate creindu-se breșa 
fraudei. în cazul acesta 
medicul nu este numai 
un infractor de drept 
civil, este și un infractor 
moral care deschide o 
întreagă serie de alte 
acte frauduloase.

Același lucru se în- 
tîmplă în greșita înțele
gere a dirijării unor re
lații între individ și 
muncă. 1 600 lei pretin
de Ștrul R., medic spe
cialist din Tecuci, pen
tru expertiza capacității 
de muncă, pentru elibe
rarea unei decizii de in
validitate în vederea 
pensionării.

în loc de o expertiză 
științifică a capacității 
de muncă a bolnavului 
ți de o îndrumare de 
mare responsabilitate că
tre locul cel mai nimer.it 
de muncă și cei mai pu

țin vătămător, influența 
cîștigului produce de
vieri în relația omului 
cu munca de natură să 
intensifice procesul de 
morbiditate. Și astfel, 
ne aflăm în fața unui 
paradox i medicul din 
element activ in luptă 
eu maladia, devine el în
suși generator de mala
die organică și morală.

DEGRADAREA 
MEDICINEI

Rămîne de văzut dacă 
conflictul pe plan spiri
tual pe care il declan
șează mercantilismul 
medical nu are reper
cusiuni importante pe 
plan mare social. Dacă 
nu cumva se tntîmplă 
unul din fenomenele ex
trem de periculoase pen
tru această artă profe
sională și anume neîn
crederea in medicină. 
Pentru că este greu de 
cerut bolnavului să des
partă medicina de me
dic Or. trădarea con
științei personalității 
medicului aduce ca o 
consecință, ca un feno
men consecutiv, neîn
crederea. degradarea în
săși a medicinei. Me
dicul reprezentînd o va
loare umană deosebi
tă devine fără nici un 
fel de îndoială in cadrul 
proceselor de relație 
psiho-sociale un model. 
Adică un model de exis
tență, un mode! de com
portare. un model către 
cate se îndreaptă idea
lurile a foarte multor ti
neri. a multor copii. Nu 
întîmplător în jocurile 
copiilor există un me
dic, nu întîmplător ado
lescenții vor să se facă 
medici. Nu e vorba de 
mirajul unei profesiuni 
bănoase, ci’ este vorba 
de mirajul unei profe
siuni de o noblețe indis
cutabilă. In această 
ipostază medicul devine 
un educator de primă 
importanță al generații
lor cu cere vine in con
tact

în cadrul sistemului 
de asistență existent la 

noi, cind fiecare copil 
de la apariția lui și pînă 
la maturitate este în 
permanent contact cu 
medicul, instanța medi
cală este dincolo de te
rapia specifică o instan
ță de educație. înțelege
rea roiului social pe care 
medicina și medicii ,tl 
au dincolo de o profila
xie și o terapie medi- 
caiă pune probleme ex
trem de grave.

Iată, de pildă, proble
ma avortului. Stăm de 
vorbă cu tineri medici 
care au practicat avor
tul ilicit și care așteaptă 
să fie judecați. Dincolo 
de tentația unui cîștig 
comod și rapid, deși 
foarte riscant, se dove
desc a avea o foarte 
scăzută conștiință socia
lă. Neintegrarea lor ca 
personalități active în 
marele flux social a ge
nerat astfel de practici.

Dacă medicul joacă 
un rol de mare anver
gură în societate el tre
buie să se înalțe pînă la 
înțelegerea fenomenului 
social în toată complexi
tatea sa. Or, problema 
demografică a natalității 
este o problemă de or
din superior, social, care 
are nevoie d» înțelegere 

tocmai din partea facto
rilor care o determină 
tn mare măsură. Medi
cul este chemat tn pri
mul tind să favorizeze 
creș'erea natalității ca 
o datorie izvorită din 
înțelegerea superioară a 
necesităților societății in 
care trăiește. Nu e vorba 
de o cerință îngustă pro
fesională E vorba de ri
dicarea la un anumit ni
vel de integrare în pro
cesul mare social.

CE GENEREAZĂ 
CUPIDITATEA *

Dacă există multe ma
teriale in presă, care 
subliniază cupiditatea 
unor cadre medicale fie 
superioare, fie medii, de 
puține ori s-a pus pro
blema cauzei, a genezei 
acestei racile, tn fond 
de unde pleacă tendința 
de acaparare a unor me- 
lici ? Din condiția sa ma
terială ? Dintr-o struc
tură specială a celor care 
urmează facultatea de 
medicină ? E un mod de 
compensare pe plan ma
terial a unei valori pre
care pe plan spiritual T 
Sau izvorul este în con
cepția că medicina a 
fos’ o meserie bănoasă 
și foarte multi s-au în
dreptat spre ea cu inten
ția de pricopseală ? Sau 
poate să existe un pro
ces de imitație care plea
că în mod ierarhic de 
la șefi la subalterni o- 
prindu-se chiar la mo
deștii portari de spital 
care văzînd că se prac
tică o asemenea modali
tate de agonisire pretind 
tainul lor.

Nu putem rămine la 
explicația condiției ma
teriale a medicului, dar 
nici nu se poate exclude 
cu desăvîrșire din discu
ție acest capitol. Ener
gia nervoasă, energia u- 
mană care se consumă 
in practicarea medici- 
nei — atunci cînd se 
face cu tot sufletul așa 
cum o fac majoritatea 
medicilor — este enor
mă și este epuizantă. Din 
statisticile existente se 
cunoaște că cel mai 

mare grad de mortalita
te prin maladiile de 
cord, maladiile neuroge- 
ne, prin hipertensiunea 
arterială și maladiile 
care au implicații în sta
rea lensională perma
nentă se plasează la me
dici. Este fireso ca a- 
cești oameni să cunoas
că un regim de cruțare 
care să plece de la în
săși condiția materială a 
existenței. Adică avînd 
nevoie pe de o parte de 
o relaxare mai costisi
toare decît în alte pro
fesiuni. pe de altă parte 
o imensă cantitate de 
material informativ ex
trem de costisitor — 
medicina presupune ră- 
mînerea in priză științi
fică în permanentă — 
orice dezertare de ia 
sursa științifică înseam
nă scăderea ca atare a 
practicii medicale. Me
dicul ca să înțeleagă 
bine meseria sa, trebuie 
să fie pe treapta ultimă 
de evoluție a științei. 
Lucrul acesta se obține 
printr-un mare bagaj 
cultural, prin cunoaște
rea de ultima oră a cir
culației valorilor în uni
vers. Or, tot acest efort 
nu este numai de natură 
intelectuală ci și de na
tură materială, adică 
există o cerință mate
rială specială a practică
rii profesiunii de medic. 
Rămîne de văzut dacă în 
actualul sistem de sala-’ 
rizare și in actualul re

gim de muncă al medi
cilor nu există în a- 
ceastă direcție unele ra
cile.

Dar, credem că aceste 
racile nu sînt nici pe de
parte de invocat, atunci 
cînd e vorba de corecti
tudinea și de cinstea 
medicului. Dar pentru 
că de multe ori se mo
tivează în felul acesta, 
nu trebuie fugit de o 
contra argumentare și 
mai ales de studierea 
lucidă a fenomenului ca 
atare. întrunit s-ar pu
tea întîmpla să se gă
sească modalitatea, de 
altfel, și propusă tn pre
să. a unui sistem de sa
larizare după capacita
tea profesională și după 
forța de muncă și de dă
ruire a medicul ui.

PROFILAXIA 
CONFLICTELOR 

PECUNIARE

Pare extrem de im
portant pentru profila
xia acestor conflicte pe
cuniare ale profesiunii 
de medic existenta unui 
învățămînt profesional 
bazat pe disciplinele u- 
manistice. Adică in ca
drul facultății de medi
cină unde se învață atit 
de amănunțit atitea dis
cipline ar fi necesare și 
cursuri de psihologia 
bolnavilor și mai ales 
de pedagogie si de socio
logie. Și poate, în cazul 
lor și un cur» de etică. 
Nu de etică profesională 
ci de etică uman-so- 
cială.

Pentru că așa cum 
spuneam. profesiunea, 
modul cum este structu
rată conștiința individu
lui, modul cum sînt bă
tute valorile morale în 
cununa aceasta denumi
tă in genere conștiință 
pot fi hotâritoare și a- 
supra modalității tn 
care își practică mese
ria.

Fiind tn permanență 
singur cu această con
știință, avînd un univers 
în care el, bolnavul și 
suferința dialoghează 
fără posibilitatea prea 
mare de dirijare prin 

instrucțiuni, constrînge- 
rea din afară rămîne un 
paleativ. Ceea ce trebuie 
creat în conștiința me
dicului pentru ca să în
lăture accidentul comer
cial este tocmai marea 
corectitudine față de 
ideea de om. Or, se pare 
că în cadrul cursurilor 
universitare medicale 
problemele de etică și 
problemele de cultură 
umanistă adică acele ca
nale pe care studentul 
trebuie să ajungă la a- 
devăratele valori umane 
sînt în mare măsură 
strimte.

Este cert, nu se poate 
face medicină fără sa
crificiu. O profesie care 
îți cere sacrificiul meș
terului Manole. pentru 
că este o profesie crea
toare. în fond apărind 
de moarte existența nu 
faci altceva decît să 
creezi în permanență. 
Or, dacă ajungi la ade
vărata noblețe a acestei 
meserii trebuie să te 
dăruiești complet. Pe 
cîntarul acesta de dărui
re faptul că ceri bani 
devine un lucru atit de 
degradant încit el tre
buie să fie condamnat 
ca una din practicile 
care neagă însăși calita
tea de medic. Medicina 
nu este în ultimă in
stanță numai o profesi
une, medicina este o vo
cație. Și ca orice voca
ție îți cere tributul său 
de sacrificiu total. Cei 
care rămîn la profesiune 
în genere sînt medici 
mediocri și dintre ei — 
de ce să nu recunoaș
tem — se recrutează cei 
mai mulți infractori la 
legile de aramă ale co
rectitudinii profesiona
le. Adevărații medici, cei 
care au înțeles că medi
cina este o vocație uma
nă și . nu una profesio
nală simplă, resping cu 
foarte multă tărie prin 
toată activitatea lor, prin 
întreaga comportare a 
personalității lor. împre
jurările de compromis 
cu conștiința. Sînt atit 
de multe exemplele 
bune și sînt fără doar și 
poate copleșitor de 
multe față de cele ne
gative încît nu putem 
rămîne la convingerea 
că această fracțiune mi
noră de călcători ai 
principiilor morale de 
bază ale celei mai fru
moase vocații pe care 
emul o are în cadrul so
cietății ar putea vreo
dată să arunce reflexe 
închise, cenușii asupra 
medicinei ca atare. Dacă 
ne ocupăm și de laturile 
negative nu putem pier
de din obiectiv si senti
mentele de mare admi
rație pentru noblețea a- 
cestei vocații și mai ales 
sentimentele de mare 
gratitudine pe care oa
menii în general le au 
față de medici, de cei 
care sînt înregimentați 
în marea bătălie împo
triva bolii și suferinței.

Herodot, vorbind des
pre populații care trăiau 
pe meleagurile noastre 
și care deci sînt strămo
șii noștri, spunea „ei 
știau să vindece laolaltă 
și trupul și sufletul”. 
Deci tradiția unei medi
cine care să se ocupe 
de sufletul omului este 
tot atit de veche cit și 
originea poporului nos
tru. Pe de altă parte în 
medicină de la Hipocrat 
există un principiu de 
bază, cel care se res
pectă cu strictețe din 
punct de vedere profe
sional și anume „pri- 
mum non nocere”, adică 
in primul rind trebuie 
să nu vatămi. Or. mo
dalitatea de a practica o 
medicină comercială este 
o contravenție la prin
cipiul de bază al medi
cinei. Și apoi, unde vin
deci o rană fizică s-ar 
putea să deschizi un a- 
devărat abis sufletesc pe 
care de multe ori nu-1 
mai poți închide.

Medicina trebuie să se 
bazeze pe principiile ei 
tradiționale ți anume să 
înceapă prin primum 
non nocere și să sfîr- 
șească prin ultimum 
non nocere, adică, de la 
inceput pînă la sfirșit 
medicul trebuie să fie 
grijuliu, nu numai cu 
trupul pacientului ci și 
cu sufletul lui și în ul
timă instanță trebuie să 
fie foarte grijuliu cu so
cietatea pentru că nu lo
vește un individ ci lo
vește o întreagă țesătură 
de relații sociale pe care 
modificîndu-le produce 
o anumită morbiditate 
morală care scapă de 
sub imperiul medical ți 
infestează cercuri largi 
de populație.

VIORICA DIACONESCU 
C-TIN. PAVNESCU

Privire, spre una din magistralele bucurețtene
Foto C. CONSTANTIN

„De ce n-am 
devenit hippy“

ECOURI

SIRADA Nil POAIt II CONFUNDATA

(II 0 GRĂDINĂ ZOOLOGICĂ!
(Urmare din pag. I) 

durile lor pînă ce unul dintre a- 
ceștia a pronunțat cuvîntul non- 
violență (cam greu, dar pînă la 
urmă l-a pronunțat). Și l-am în
trebat ce înseamnă non-violență. 
Mi-a zîmbit superior și cînd am 
insistat mi-a răspuns textual: 
„adică nu avem a face cu non- 
violența“. Mi-au înghețat ochii 
uitîndu-mă la figura sa inerta, cu 
maxilarele mișeîndu-se, ca la ru
megătoare, neobosind în chewyn- 
gumm. Unul din „studenți" l-a 
corectat, bătîndu-1 amical pro
tector pe umăr — „cu violența 
nu avem a face". Fetele au chi
cotit încântate de replica celui cu 
non-violența. „Șefule, ia laba 
de pe mine". Discutau despre 
Yoga (habar n-aveau de ce în
seamnă Yoga, un fel de judo cu 
mintea, a zis una din minijupiste), 
despre filme și „diavolii albaș
tri” din California — „ehei, ăia 
odată țipi". Și-au mai trăncănit 
în gesturi deșucliiate și unul din 
ei, tehnicianul, mi-a spus că 
„țara întreagă vorbește despre 
ei" și m-a întrebat dacă nu vreau 
să-mi arate un exercițiu de „iogă". 
Și descheiați la cămăși, și nerași

și netunși și semidocți, tîrînd 
după ei două „fetițe deștepte” 
care sînt și șic „intelectual" nea- 
vînd nimic în cap, dornici de 
„mare publicitate” și de gesturi 
ieftine și deplasate, murdărind 
locurile pe unde poposesc și 
trec, tinerii aceștia care vor să 
epateze lumea cu vestminte de- 
șuchiate și murdare și idei pe 
măsura veșmintelor au tupeul să 
se erijeze în purtători de idei noi. 
Ce fel de idei am văzut, cum am 
văzut și modalitățile de afișare 
a acestora. I-am întrebat de cînd 
nu s-au spălat, și cel cu „ia laba 
șefule" a mormăit ceva nedeslu
șit și vădit „complexat” de ne
știința mea. Am ieșit în stradă 
să respir de acești virtuali der
bedei, capabili mîine să te brus
cheze, ce și-au făcut apariția în 
rîndul tinerilor noștri, care au 
alte idealuri și un alt mod de a 
se manifesta. Sigur, uscăturile a- 
cestea trebuie să dispară neîutîr- 
ziat, și primii care trebuie să ac
ționeze sîntem noi tinerii, care 
trebuie să-i aducem la ordine, 
pentru că noi nu vom îngădui a- 
cestor elemente certate cu mo
rala, avide după „glorie" să ne 
compromită.

NU PUTEM FI TOLERANȚI 
< CU GROSOLĂNIA!

(Urmare din pag. I)

care le îmbracă) acești „avan
gardiști" de doi bani au uitat 
să exagereze in bun simț și 
inteligență. De altfel, lipsa 
acestor date „suplimentare" 
explică și ostentația decolora
tă cu care vor să sară in ochii 
„restului". Am citit articolul 
și dacă-mi este permis, am să 
afirm că nu cred in buna cre
dință a celor mărturisite de 
acești tineri lipsiți de busolă 
și dornici de aventuri ieftine, 
certați cu disciplina, cu rela
țiile de bună cuviință și in 
ultimă instanță, fără o idee 
clară despre responsabilitatea 
socială a unui tînăr din țara 
noastră. Îmi este imposibil, 
de altfel nici nu aș putea în
cerca și nici nu aș avea vreun 
motiv, să-i alătur. așa cum 
am înțeles că ar dori ei să se 
intimple, tinerilor serioși, cin
stiți, care muncesc, se com
portă demn, sînt studioși și 
atenți în ceea ce întreprind. 
Ca actor tînăr nu-mi pot ima
gina un erou, pe care să-l în
trupez, format din asemenea 
trăsături de caracter in care 
lenea și disprețul sînt la loc 
de cinste. Nu-mi pot imagina, 
fiindcă ei nu ne reprezintă, 
n-au nimic comun cu seriozi
tatea și țelurile noastre.

Intr-una din zile, eram îm
preună cu tatăl meu, a trecut 
pe lingă noi o pereche hippy.

PETECELE NU

COLURILE
(Urmare din pag. I)

regulile bunei cuviințe, care 
este răspunderea celor care în
tind generos acest ..deget” fără 
a vedea că este apucată toată 
mîna ? Am recitit acest articol 
în compania unui om în vîrstă, 
ieșit la pensie după mai bine de 
40 de ani în muncă. Amintin- 
du-și de anii de dinaintea repu
blicii spunea : Atunci tineretul 
nu o dată, peticea îmbrăcămin
tea, amăgindu-se că ea va mal

Tata, om cu simțul măsurii 
și care nu aruncă vorbele in 
vint, m-a întrebat: „Tu crezi 
că lighioanele astea de se fi- 
țiie, știu că plinea se face din 
griu și că griul crește din pă- 
mint ?“, In felul său, cel ade
vărat cred, tata își dăduse 
verdictul

Cu cruciulițe la gît, cu pă
rul in cea mai studiată negli
jență, căzut peste ochi de 
parcă s-ar ascunde de văzul 
lumii, tinerii aceștia teribiliști, 
care declară că vor să facă și 
să dreagă, îmi trezesc repulsia 
și indignarea pentru necuviin
ța cu care își îngăduie să sfi
deze normele noastre de con
duită, obrazul și cinstea noas
tră. Puțini la număr, ei nu 
trebuie trecuți cu vederea, ci 
amendați necondiționat pînă 
la dispariție. Nu ne trebuie 
asemenea exemplare nocive, 
contaminante pentru vîrsta 
fragedă (mai ales pentru ele
vii de liceu și cei aproape de 
virsta acestora care cit e ziua 
de mare bat străzile). Dacă 
eu aș vedea în timpul unui 
spectacol asemenea exemplare 
in sala de teatru, m-aș opri și 
i-aș invita afară.

In cazul acestor indivizi 
concesia înseamnă acceptarea 
Și noi nu trebuie să fim con 
cesivi. La locul lor de muncă, 
in școli, opinia colectivului 
trebuie să-și spună cuvîntul. 
As spune, cuvîntul de ordine.

POT ACOPERI 

EDUCAȚIEI!
rezista pînă cînd va putea cum
păra alta nouă. Astăzi, înainte 
chiar de a cumpăra o haină, el 
își procură petice care mai de 
care mai diforme și mai viu co
lorate, bătîndu-și joc de mate
rialul nou-nouț, crezind astfel 
că sînt moderni".

Din fericire, cazuri de acest 
fel sînt izolate, dar ele există 
totuși și, ceea ce e mai trist, le 
întîlnim și Ia oameni care pre
tind că sînt culți.

nimer.it
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petrecute în împrejurări și pe
rioade diferite apare o legătu
ră cauzală care iți permite să 
tragi linie, să aduni sau să 
scazi, să-ți clarifici ceea ce 
ți-a provocat o ridicare din 
umeri a neînțelegere, în asa 
fel incit să pui pe seama în
tâmplării numai ceea ce apar
ține ei, iar ce rămîne să treci 
în răspunderea celor implicați.

Secvențele se derulează lent. 
Cu aproape 3 luni în urmă, 
într-o seară sărbătorească, 
fiind în centrul municipiului 
Bacău, îmi ajung in auz cu
vinte ca acestea: „Măi, măi, 
ce mai carnaval! Grozavă pă
căleală" sau „Așa ceva pu
tea face oricine. Mă așteptam 
la altceva".

O acțiune de muncă volun
tar — patriotică: elevii din 
Bacău sînt chemați pentru 
ora 8 la sediul comitetului 
municipal. La ora indicată 
sînt aproape toți adunați. Dar 
nu a venit încă fanfara. Și in 
așteptarea ei, în centrul Bacă
ului, tinerii joacă bîza timp 
de aproape două ceasuri. De
rularea continuă cu seri cul- 
tural-distractive anemice, cu 
o fază pe municipiu a crosu
lui tineretului la care nu au 
participat nici jumătate din 
cîți tineri trebuiau să ia parte, 
cu o olimpiadă a electricieni
lor și o întîlnire sportivă la 
fel de nereușite. Și, in loc ca 
acțiunile acestui comitet să fie 
model pentru toate organiza
țiile U.T.C. din Bacău un iz
vor de folositoare învățăminte, 
ele constituie pilde de cum nu 
ar trebui concepută și desfă
șurată munca în rîndul tine
rilor. Cum a apărut acest lanț 
și de ce nu se reușește rupe
rea lui ?

Cu această întrebare în min
te devin atent la un dialog

cam furtunos între Petre Enă- 
soaie, secretar al Comitetului 
județean Bacău al U.T.C. și 
Constantin Miron, locțiitor al 
secretarului comitetului muni
cipal.

— Nu se poate tovarășe se
cretar, eu nu știu ce să mai 
fac. Am încercat toate meto
dele, dar fără rezultat. Nu vin 
tinerii. Nu ne ajută nimeni. 
Nu găsim înțelegerea necesa-

mitetuZui județean îmi explică 
pe îndelete :

Știe doar să se plingă: 
nu vin tinerii, nu-i ajută 
nimeni, au prea multe sarcini, 
nu au cutare, le lipsește cu
tare. Și așa fac și ceilalți. Se 
plîng mereu de parcă nu ei, 
ci alții ar trebui sa le rezolve 
sarcinile. Activiștii comitetu
lui municipal au devenit 
niște plîngăreți.

O analiză mai atentă scoate 
la iveală, însă, și alte cauze 
mult mai importante, ba dez
văluie și climatul in care 
s-au adăugat noi verigi la a- 
cest lanț al insucceselor.

mită vîrstă pentru a fi săr
bătoriți. Toți se așteptau să 
aibă loc o asemenea marcare 
a evenimentului, incit ziua 
aceea să le rămînă toată viața 
in memorie. Aveau sufletele 
pregătite pentru voie bună, 
pentru distracție și cunoaș
tere reciprocă. Li s-a citit doar 
o conferință rece, buchisită 
bilbîit de pe niște nevinovate 
foi de hîrtie. Și nu mai 
puțin de 5 activiști (organiza
torii) asistau in sală la a- 
ceastă penibilă desfășurare a 
lucrurilor,fără să intervină 
cu nimic. In felul acesta, ac
țiunea nu a ajutat pe nimeni.

Comitetul municipal Bacău al U. T. C, 
trebuie să înțeleagă:

PRIN ACȚIUNI ANEMICE, RIGIDE, 
NU SE POATE REDOBÎNDI

încrederea tinerilor
ră. Singur nu reușesc. Oricit 
m-aș zbate eu. Ce vreți să mai 
fac ? Spuneți și eu nu mă dau 
în lături. Dar vă spun ci nu 
se poate. Nu vin tinerii.

Această avalanșă de „nu" 
va fi pină la urmă stăvilită cu 
contraarqumente, dar în ase
menea situație O. Miron face 
ce face și părăsește încăperea. 
Rămași singuri, secretarul co-

Punctul de pornire îl consti- 
tuie acceptarea primei sau 
primelor acțiuni nereușite ca 
pe ceva care trebuie să se In
tim ple neapărat, cu alte cu
vinte, nu s-a pus de la bun 
început piciorul in prag pen
tru ca nereușitele să nu se 
mai repete.

Cu mai multe tuni în urmi 
au fost strinși într-o sală 
citeva sute de tineri de o anu-

Din contrd, a dăunat. Fiindcă 
tuturor celor citorva sute de 
tineri din sală le-au fost în
șelate așteptările, unii din ei 
pierzindu-și încrederea, alții 
spunindu-și cel puțin in gind 
că nu vor mai participa la a- 
semenea acțiuni. Și nu tre
buie să ne mire un astfel de 
raționament. Se impuneau 
deci eforturi din partea orga
nului respectiv pentru rea-

propierea acestor tineri și a 
altora de organizație. Urmă
toarele acțiuni, prin noutatea 
organizării, prin atractivitate, 
printr-o desfășurare impeca
bilă, ar fi trebuit să-i facă să 
uite ce a fost, să le demons
treze că eșecul acelei acțiuni 
a fost un accident. A urmat 
însă lanțul, șirul ratărilor și 
eu fiece nouă acțiune nereușită 
alte sute de tineri se adăugau 
celor care făcuseră pasul mai 
demult, 
fără ca 
nicipal 
rupere 
trivă, activiștii încep să-i facă 
răspunzători pe tineri („nu vin 
tinerii, tovarășe secretar") de 
nereușitele lor.

Învinuirea adusă tinerilor, 
echivalează cu „vina" oame
nilor ce nu-și pot permite ri
sipirea timpului prin audie
rea unor spectacole subme
diocre, prin prezența la așa- 
zise seri cultur'al-distractive. 
unde au prilejul de a trans
pira rezemînd pereții. In ase
menea cazuri nu tinerii sînt 
de vină. Și dacă mulți dintre 
ei nu se numără printre par- 
ticipanții la acțiunile organi
zațiilor lor tocmai din aceste, 
motive, cum ar putea să parti
cipe la cele ale comitetului
municipal cînd aceleași mo
tive nu au fost înlăturate ?
Fiind organizate la alt nivel, 
tinerii sînt mai pretențioși
față de ele și pe bună drep
tate își manifestă nemulțumi
rea.

Firesc ar fi fost ca de la 
prima acțiune ratată, activiș
tii comitetului municipal să-și 
fi îndreptat toată atenția spre 
cauzele insucceselor, să nu o 
fi organizat pe următoarea 
pînă nu se obținea siguranța 
nerepetării eșecului. Acum e 
mai greu, desigur,dar în felul 
acesta nu se mai poate con
tinua.

Șirul continuă și azi 
măcar Comitetul mu- 
U.T.C. să încerce o 
hotărîtoare. Dimpo-

Promenadă la Herculane

pumn m coB/wm
(Urmare din pag. I)

ION CHIRIC

Edificiul calității subminat
5

de valurile inconsecventei
9

(Urmare din pag. I)

— Ar fi nesănătos să cre
dem așa ceva, de vrțme ce la 
noi în uzină avem încă difi
cultăți cu calitatea produse
lor, ne spune, tov. PETRE 
LUNGU, locțiitorul secretaru
lui de partid pe întreprindere. 
De aceea preocupările noas
tre. ale întregului colectiv, se 
îndreaptă spre găsirea a noi 
posibilități de îmbunătățire a 
produselor ce le fabricăm.

Ne este prezentat „buletinul 
calității* documentar întocmit 
trimestrial de serviciul G.T.G., 
în care apar foarte limpede 
situațiile înregistrate, modul 
cum și-au găsit rezolvarea mă
surile propuse anterior. Intr- 
un cuvînt, oglinda fidelă a 
dinamicii calității, în măsura 
în care aceasta permite să fie 
înregistrată. Insistăm asupra 
existenței sale, întrucît el ni 
se pare un nimerit punct de 
plecare pentru toți cei dispuși 
să cunoască și, mai ales, să în
treprindă ceva în sensul a- 
meliorării situației existente.

Sediul comitetului U.T.C. pe 
uzină este vizavi de cel al 
comitetului de partid, pe ace
lași culoar. Ne îndreptăm în- 
tracolo cu gîndul de a 
racordul preocupărilor 
tuia Ia grija generală, 
tată ameliorării calității.

— înainte ne veneau și nouă 
situațiile de producție, 
luna aprilie noi lucrăm 
pe comisii...

Și ne arată o listă cu
tuirea comisiilor, situată sub 
cristalul de pe birou. Undeva 
la urmă, gata sâ iasă din 
pagină și „comisia pentru pro
bleme sociale și de muncă 
ale tineretului*. Nu o luăm 
drept aluzie (nu ordinea con
tează...) și ne arătăm curioși 
sâ cunoaștem ce este eviden- 
țiabil pe 
forturilor 
calității.

— Am
lunii trecute o dezbatere in 
care ne-am propus să lămu
rim influența diferiților fac
tori asupra calității produse
lor noastre. în sectorul cald 
rebutul se menține încă ridi
cat și noi urmărim ca prin 
posibilitățile ce le avem să-l 
reducem continuu.

Afirmația aparține ing. LI- 
VIU TUDOR, secretarul orga
nizației U.T.C. de la radia
toare. Ea reprezintă un mod 
de a aborda lucrurile atunci 
cînd există grija de a sesiza 
imperativele zilei. Cît de 
consecventă este această a- 
tenție pentru diagnosticarea 
și aplicarea măsurilor cores
punzătoare în acest sens ?

Avem la îndemînă planu
rile de acțiune ale comitetu
lui U T O. de la 1 octombrie 
1967. Fiind deja convinși a- 
supra oportunității aderenței 
la efortul de consolidare a ca-

afla 
aces- 
afec-

Din 
însă

alcă-

linia sprijinirii e- 
de îmbunătățire a

avut la sfirșitul

lității, urmărim cu atenție 
prezența acestui punct în 
cîmpul de bătaie al acțiunilor 
concrete. Același titlu, cel e- 
nunțat de ing. Liviu Tudor, 
în două luni — martie și 
iunie a.c. în rest, nimic ca și 
cum în altă parte s-ar în- 
tîmpla cele prezentate în bu
letinul calității. Ni se arată 
un material dactilografiat. 
„L-am ținut noi la o ședință 
de comitet pe problema cali
tății*. Este în realitate o in
tervenție la cuvînt a unui de
legat din întreprindere la 
conferința organizației U.T.G. 
București, care a avut loc în 
1965 1 — ,.Știu că a fost și la 
nivel de comitet o ședință.» 
Prin ianuarie, februarie...* 

Atîta tot.
Alături se găsesc tovarășul 

inginer ION CIORNEI, secre
tarul organizației U.T.G. de 
la Armături neferoase și echi
pament metalic.

— Printre problemele de 
care ne-am ocupat este și ca
litatea produselor.

— De ce natură sînt aceste 
probleme ?

— De educația tineretului. 
Noi avem tineri buni, 
pregătiți, care contribuie 
nic la ridicarea calității.

în secția respectivă se 
lizează între altele și piesele 
pentru binale. Aprecierile pri
vind calitatea acestora se fa e 
în mod normal de către bene
ficiarul uzinei — întreprinde
rea respectivă de construcții. 
Adevăratul beneficiar însă 
este locatarul, el avînd prile
jul să se bucure (cu sau fără 
ghilimele) de calitatea lor. In 
ce măsură se cunosc reacțiile 
acestuia din urmă ?

— La aceste produse noi 
stăm bine cu calitatea. Există 
e drept și un anume procent 
de broaște proaste. Nu știu 
însă să existe reclamații. 
(Facem o paranteză, fără a ge
neraliza, dar pentru a fi cre
zuți pe cuvînt, invitînd pe to
varășii de la U.R.E.M.O.A.S. în 
blocul Z 5 din Drumul Tabe
rei, de pildă. Ar putea să 
afle aici, spre informarea lor, 
procentual, cîte din broaștele 
montate au funcționat normal 
în momeritul deschiderii a- 
partamentelor, incluzînd deci 
pe cele blocate — pe dinăun
tru sau pe dinafară sau care 
nu ascultă comanda zăvoru
lui sau cheii. Ne-am referit 
la un exemplu).

— De multe ori problemele 
ne depășesc. Dar noi prin tot 
ceea ce facem îi educăm. Ac
țiuni speciale în ultimele trei 
luni ? N-aș putea spune... Ce 
se face este la nivelul șefului 
de secție.

Iar în cele din urmă i
— Cu calitatea este dificil 

să spunem că am organizat 
ceva...

Atunci de ce o mal fi fost 
nevoie de această plimbare

bine 
zii—

rea-

verbală în terenul nimănui ?
Cit de necesară este inter

venția în sensul cerut de îm
bunătățirea calității, inutil să 
pledăm. Iată o dovadă. Par- 
curgind situația rebuturilor în 
tot xrimestr'rl I, defalcată 
pe cauze, se detașează, predo
minant. farxri: subiectivi •- 
parț.nind ei«E«tultn opera
tor — omul. Din totalul de 
54 de poziții rebut la secțiile 
tumătorle-emailaj, 28 au a- 
părut din această cauză. Nu 
este cel mai concret semnal 
de acțiune pentru studierea și 
prevenirea lor ?

Abordînd problema calității 
în contextul în care vorbim 
despre densitatea activității 
de producție solicităm de fapt 
atenția asupra unui compar
timent căruia i se alătură or
ganic. Despărțirea obiectivului 
calitate de munca prestată este 
anacronică. Calitatea este un 
semafor prezent pe întregul 
traseu de la planșetă la punc
tul de recepție al produsului 
și valoarea sa codifică efi
ciența activității depuse. Ce 
împiedică organizația U.T.G. 
(am discutat tema pe exemplul 
oferit de UJLEJ&O.AJ&) să-și 
manifeste prezența 
flux de înnobilarea 
Noi nu am reținut 
zinteres, suporți de 
tație nesigură 
trebuie să apară idei, acțiuni 
eficiente, de rezistență.

pe acest 
calității ? 
decit de- 
argumen- 

acolo unde

................  .u.

AM GtaUT 
SCRISOAREA «b.

— Să vă dau roșii coniță. Una 
și una. Precupeața închide pro
fesional un ochi. 5 lei kilu co
niță. Cite să vă dau ? încerci să 
scapi de acest asalt dar ești tras 
de mină. Vocile se amestecă, 
se concurează.

Ț^ași în urmă această lume 
pestriță încercînd să înțelegi 
de ce își strigă marfa pe stradă 
și nu, așa cum este normal, în 
piață. Să fie oare dorința de 
a-ți scurta drumul, de a-ți eco
nomisi timpul ? Explicația este 
cu totul alta. Aici, la colțul stră
zii, preturile sînt mai piperate.

— Așa se întîmplă ori de cîte 
ori luăm măsuri cînd se depă
șesc prețurile stabilite de 
mercurial. Unii se postează 
pe străzi — spune tovarășul 
Alexandru Soroiu, șeful adminis
trației piețelor orășenești cra- 
iovene — și vînd, cum ați con
statat

Ieri intervenim noi, roșiile se 
vindeau — dimineața — tot cu 
5 lei.

— Intr-adevăr. Pentru neres- 
pectarea prețurilor la roșii și 
cartofi s-au aplicat amenzi în 
valoare de 305 lei.

— Cum vă explicați tendința 
de a se umfla prețurile ?

— In bună măsură este o con
secință a neajunsurilor privind 
aprovizionarea unităților de stat 
și a magazinului județean inter- 
cooperatist.

Craiova numără aproape 
180 000 de locuitori, pentru care 
piața trebuie să fie un serviciu 
de utilitate publică. Aici vin 
gospodinele să se aprovizioneze 
și nu de puține ori sînt nevoite 
să se-ntoarcă cu plasa goală, 
după ce în prealabil au bătut 
de-a lungul și de-a latul orașul.

A.

Un duș la bazinul Clubului „Cutezătorii

giner agronom destoinic, Ion 
Marinescu, un munte de om, 
inteligent și capabil; și-s a- 
mîndoi legați printr-o mulțime 
de intîmplări petrecute de-a 
lungul anilor, unele mai bune, 
altele mai rele, ca viața în
săși. Inginerul venit de pe 
meleaguri bănățene a pus 
muncă și rîvnă aici, pentru 
desțelenirea la propriu și la 
figurat a acestei comune unde 
a făcut acum 18 ani o arătură 
de aproape jumătate de metru 
în pămîntul secătuit de pir. 
Sabri a cheltuit energie și is
tețime, uneori chiar și șire
tenie orientală, dar esențial e 
că au muncit cu toții, români, 
turci, tătari, macedoneni, fă- 
cînd treabă bună și tot așa 
muncesc și acum după ce au 
desțelenit nu numai pămîntul 
dar și firea oamenilor. Iar 
dacă îi întrebi pe cei doi, Ma
rinescu și Sabri, cum de au 

_  putut, ridică din umeri cu 
simplitate, nespunînd nimic 

_ despre ei dar înșirînd o mul- 
0 țime de nume (cu specificare ! 

tineri toți, tineretul e nă- 
• dejdea!) nume cu tot felul de

rezonanțe — Ciobanu, A- 
mursll, Neacșu, Kemal, Bur- 

a dea, Ismail...
" Altădată, de mult, satul se 

numea Curt-Budin, adică pe 
A turcește împărțit în două, 

fiindcă erau jumătate turci, 
tătari, jumătate români. Uniți 
însă printr-un numitor co
mun : lipsa de pămînt și de 
unelte. Românii însă, pe cît 
aveau și mai ales pe cit luau 
în parte, erau toți plugari ș 
turcii, tătarii erau sacagii, 
bragagii, slugi temporare, une
ori și ei dijmași. Fiecare cu 
credința lor, cu obiceiurile și 

0 tiața lor aparte. Iar pentru 
innecarea amarului și adăpa- 
rea speranței o biserică orto- 

V doxă și o moscheie, șapte 
cîrciumi și șapte cafenele i 

• Curt-Budin, jumătate-jumă
tate. Separat. Românii aveau 
căscioare de lut și paie, turcii, 

• tătarii niște colibe prăpădite, 
fiindcă așa-i învățase viața a- 
mărită, sau poate Coranul, 

• ori tradiția orientală lipsită 
voit de orizont, tradusă intr- 
un proverb : să am o casă în 

A care să intru pe brînci, dar 
" de mîncare cîteodată cît să 

mă îndop și în somn. Pentru 
• asta munceau pe apucate, dar 

numai pentru atît. Mîine, ori 
altceva nu exista. Proverbul 

• mi l-a spus un profesor de is
torie din Cobadin, Ibram Tor
gut, născut aici, care-mi po- 

A vestea că l-a auzit de nenu- 
“ mărate ori in copilărie, sim- 

țindu-l pe proprie piele. Tatăl 
A lui. deși ceva mai înlesnit, îl 

ținea neștiutor de carte des
culț și desbrăcat tot anul; iar 
el nu se despărțea de un ac 
cu care își scotea tot timpul 
ghimpii din bietele tălpi ctu- 

tîj ruite de țepi...
Cit despre petrecerea tine-

rilor, Kiimet Ismail, fostă a- 
vicultoare, astăzi contabilă, 
membră în C.C. al U.T.C., 
mi-a povestit din istorisirile 
bătrînilor că fetele, altădată 
acoperite de feregele, obligate 
să nu se arate niciodată, ni
căieri, se adunau în cîte o 
casă de musulman ceva mai 
încăpătoare, brodau, dacă a- 
veau se tratau cu șerbet și re
petau monoton povestirile 
bunicilor din o mie și una de 
nopți. Băieții își încercau 
uneori puterile într-o trîntă 
voinicească — cureș — răsplă
tită la sărbători cu un batal 
tânăr, sau ieșeau arareori la 
iarbă verde — tefreș. La nici 
una românii nu participau, 
după cum nici turcii ori tă
tarii nu erau poftiți la cume
triile românești.

Acum, cele șapte cîrciumi 
nu mai există, cele șapte ca
fenele au dispărut, colibele 
de lut și paie s-au dărîmat, 
bordeiele turcești s-au îngro
pat odată cu feregelele și șal
varii. Oamenii — turci, ro
mâni, tătari, macedoneni — 
seamănă și culeg, împreună 
grîu, floarea soarelui și legu
me, cresc oi și batali și 
își dau copiii împreună la 
liceul din Cobadin unde în
vață peste 1 300 elevi (altă 
clădire impresionantă din co
mună cu internat, sufragerii, 
săli bune de studiu) șt unde, 
predau alături de colegii lor 
români, un distins profesor de 
literatură ca tânărul Amir 
Altai, sau agerul profesor de 
geografie și istorie Ibram Tor
gut, cel get-beget din Coba
din. Fiindcă Cobadinul are 
acum nu numai agricultorii 
săi stăpîni pe pămînt și pe o- 
rizont, dar și intelectualii săi, 
de toate naționalitățile. Ibram 
Torgut, convins că am văzut 
tot ce era de văzut ca schim
bări fundamentale în locuin
țele colectiviștilor români, s-a 
oferit să mă conducă în niște 
case turcești, unde nu se mai 
intră pe brînci, deși nu lip
sesc pilaful cu batal, cofetu- 
rile și cafeaua, dar mai ales 
unde trăiesc oameni cu alte 
certitudini și năzuințe.

Nunțile românilor au astăzi 
oaspeți tătari, turci — și in
vers. Cit despre adunările cu 
șerbet ale fetelor musulmane, 
nici vorbă: turcoaicele ori tă- 
tăroaicele dansează cu „ghia- 
uri" pe o terasă de toată fru
musețea și împreună, români, 
turci, tătari ascultă acum la 
Cobadin conferințe și muzică 
la radio, sau emisiuni de te
levizor...

Și același Torgut mi-a spus 
că. uite-așa, Cobadinul e un 
soi de mozaic pe ale cărui 
pătrățele de ceramică, deși fe
lurite, s-a petrecut un unic 
salt; iar saltul s-a putut pe
trece fiindcă pătrățelele a- 
cestea au fost strîns îmbi
nate între ele. adică exact •>- 
lementul care-i acordă tărie 
și frumusețe umană.

Tulcea — poarta Deltei — 
primea la începutul lunii iu
lie în vastul său amfiteatru 
natural, deschis către Du
năre, nu numai grupurile de 
excursioniști sosiți la ,,pon- 
tonul-comandament* — al 
„Biroului de turism pentru 
tineret*, pentru îmbarcarea 
ca membri ai expedițiilor 
către împărăția stufului și a 
pelicanilor...

După un drum de 340 km. 
descins în anticul Aegyssus, 
unul din grupuri urma calea 
opusă acelora aflați la în
ceputul călătoriei pe drumul 
fără pulbere al Brațului Su- 
linei. Erau 70 — stil (le nț i al 
Facultății de filozofie din 
București, — detașament en
tuziast al „coloanei univer
sitare* a muncii voluntar- 
patriotice. Destinația : între
prinderea agricolă de stat 
Tulcea.

Livezile fermei „9 Mai“ au 
cunoscut timp de două săp- 
tămîni, prezența familiară a 
cinci echipe de lucru studen
țești. Din zorii zilei, pînă 
după prînz, de-a lungul a 8 
ore, hărnicia „celor 70* s-a 
afirmat din plin, sfidînd arși
ța verii, Intr-o întrecere eu 
numeroși campioni. Cu prile
jul bilanțului final, directo
rul întreprinderii, ing. A- 
lexandru Volcov reedita mul
țumirile colectivului alături 
de care lucraseră studenții : 
„Sîntem sa tis făcu ți, apreciem 
foarte mult munca depusă 
de dumneavoutră. Ca *1 co
legii care au fost aici vara 
trecută, ați muncit bine,

ORA
BILANȚULUI
LA TULCEA

ne-ați fost de un real folos. 
Vă așteptăm din nou vara 
viitoare*. Seara distractivă 
din ultima zi s-a transformat 
într-un emoționant moment 
sărbătoresc, de plăcută des
părțire. Bilanțul contabil în
registra : în 12 zile-muncă 
studenții au recoltat 75 056 kg 
caise, au sortat alte 16 535 kg. 
Precizăm : lucrări de foarte 
bună calitate, la nivelul ce
rut de export.

Celor evidențiați în mod 
deosebit — toată lumea a fost 
de acord că Doina Bădilă șl 
Aurelia Zaharia culeseseră 
„cît patru* — le-au fost a- 
cordate premii speciale. în
tregul grup a beneficiat de 
amabila invitație a gazdelor 
la o excursie în Deltă, pe u- 
nul din bacurile-dormitor ale 
gospodăriei. Studenții au a- 
dăugat astfel întâmplărilor, 
cunoștințele inedite făcute 
în atmosfera și iureșul cam
paniei agricole, ca martori ai 
activității specifice unei în
tinse și complexe întreprin
deri sau Ia distracțiile din fi
rele libere — dans, jocuri dis
tractive. sport, ștrand pe lacul 
„Ciuperca* — alte plăcute 
surprize de vacanță. Au por
nit apoi, către toate zările 
țării, în orașele și satele na
tale. cu ochii strălucind de 
bucurie : se făcuseră deplin 
utili prin munca și hărnicia 
lor, petrecuseră activ, intere
sant o parte din vacanță. A- 
veau de ce să fie mulțumiți.

ION TRONAC

Am făcut un sondaj în zilele de 
10, 11, 12, 13 și 14 iulie. Ce au 
oferit piețele.

La unitatea GOSTAT și cen
trele nr. 24 (piața nouă) 38. 27, 
26 (piața Crasnov) am găsit 
cartofi, varză și... cam atît. O sin
gură unitate — nr. 9 — avea un 
sortiment mai bogat : roșii, vi
nete, ardei, prune ; dar ca să 
ajungi să cumperi trebuia să 
suporți canicula un timp destul 
de îndelungat. Unii s-au încu
metat, alții s-au lăsat păgubași. 
De ce nu se aduc suficiente 
produse ? La orele 10,10 la uni
tatea 39 s-au descărcat roșii. 
Pe loc s-a făcut un șir de oa
meni. Oamenii prinși cu treburi 
diurne își măsoară timpul cu

țelor (2 figurează pe tabel) 
între care tov. Dumitru Emil 
de la Consiliul popular al mu
nicipiului Craiova.

— Deșii roșiile sînt în pîrg iar 
județul nostru este recunoscut 
bazin legumicol, întâmpinăm 
greutăți in aprovizionare. In 5 
iulie s-au adus 39 tone ; în 12, 
deci în plin sezon, doar 39 din 
toate sectoarele. Cantitățile care 
se aduc pe zi se vînd în mai pu
țin de două ore. Cine se scoală 
din zori și este iute la picior are 
șanse. Cine nu. mai încearcă... 
Tot dinsul semnala și unele 
practici care contravin comer
țului socialist.

într-o zi ceapa existentă în 
magazia unui centru nu a fost

„Unitățile GOSTAT cer să li se 
încadreze la categoria extra 
toate produsele, și cele necores
punzătoare*. pretenție nejustifi
cată pe care o combatem și o 
respingem. întrebarea este nu 
cumva acest lucru influențează 
aprovizionarea ? Un exemplu : 
în data de 12 iulie GOSTAT-ul 
a livrat pentru cele 12 unităti 
ce-i aparțin, 3 100 kg roșii, 780 kg 
piersici. 460 kg castraveți etc.

Cu toate eforturile depuse 
nici centrul de legume și 
fructe nu satisface cerințele. 
Referindu-ne la aceeași dată. 
12 iulie constatăm că din 
acest sector n-a intrat spre 
vînzare nici un gram de 
usturoi. Lipsa îndelungată a u-

Observația inspectorului Carol 
Popescu este pe depb’n îndrep
tățită. Este necesar și sprijinul 
procuraturii municipale pentru 
a se pune ordine și în acest 
domeniu al aprovizionării popu
lației craiovene.

Produse există dar nu se cu
nosc cerințele. De aceea comen
zile nu corespund realității. 
Sîntem întru-totul de acord cu 
concluzia reprezentantului
C.L.F. Dacă ar fi existat un 
studiu s-ar fi prevenit situația 
în care zeci de oameni aleargă 
după fructe pentru că într-o zi 
(12 iulie) s-au dat pe piață 300 
kg. de caise, 880 kg. piersici, 
3 745 kg. prune de vară, 500 kg.

COMERȚUL. COLȚUL STRĂZII
spirit gospodăresc. Dacă și cei 
ce răspund de aprovizionare ar 
înțelege acest lucru ! S-ar putea 
reproșa că „au fost roșii, dimi
neața*. Să precizăm ce se în
țelege concret printr-o asemenea 
afirmație : 200 de kg la un
chioșc la care se perindă sute 
de cumpărători. Dar vinete, 
fasole, alte legume și zarzavaturi 
de ce nu se găsesc la toate 
unitățile ? In piața nouă am 
întrebat cîțîva vînzători de ce 
nu există fasole verde. Răspun
sul a fost uluitor. „Au particu
larii*. Individualii au adus pe 
piață pepeni verzi. La unitățile 
de stat batea vîntul. Au trebuit 
să treacă zile... Piața, prin rolul 
funcțional, trebuie să fie un 
regulator. în realitate, la Craio
va, lucrurile se petrec cu totul 
altfel.

Reluăm discuția cu tov. Soroiu. 
Sînt de față alți doi membri ai 
comisiei de aprovizionare a ple

dată spre vînzare. Un așa zis 
producător s-a oferit s-o cum
pere pentru că în altă localitate 
o putea revinde cu 6—7 lei kg. 
„Am luat măsuri — a conchis 
dînsul — să fie imediat pusă la 
dispoziția publicului, preîntîmpi- 
nînd astfel un act antisocial*. O 
primă concluzie care se des
prinde este aceea a verificării 
calității producătorilor împiedi- 
cînd tendința unor persoane 
dubioase de a cumpăra produse 
de la aprozar și a le revinde 
realizînd — pe seama oameni
lor muncii, venituri ilicite.

Că unitățile GOSTAT trebui* 
să constituie un exemplu, este 
bine cunoscut. Or. tocmai acestea 
sînt aprovizionate insuficient. 
Ceapa și usturoiul constituie ra
rități. Recent, a avut loc o șe
dință de lucru cu conducerea 
GOSTAT. Era de așteptat să se 
producă un reviriment. Iată însă 
ce spune tov. Dumitru Emil:

nor produse absolut necesare, 
constituie principala cauză a 
umflării preturilor de către 
producătorii individuali (două 
căpățîni de usturoi se vindeau 
cu 1 leu). Pusă în situația de a 
alerga cît îi ziulica de mare după 
cei ce încearcă să speculeze, 
membrii activi ai comisiei (3 
din 5) sînt împiedicați să-și în
deplinească obligațiile ce’ Ie re
vin.

Semnalăm, de asemenea, o si
tuație îngrijorătoare care se re
petă, cu toate măsurile luate 
de Inspecția comercială, și a- 
nume însușirea unor sume mari 
din vînzarea fructelor de ca
tegorii inferioare la prețul celor 
superioare. Amendați în mal 
multe rînduri salariații unității 
legume-fructe nr. 8 continuă să 
practice acest sistem. în 3 luni 
de zile au fost amendați pen
tru neafișarea prețurilor, abu
zuri 19 vînzători și gestionari.

pepeni galbeni, 2 050 kg. pepeni 
verzi. Și asta în plin sezon !

★
270 km. despart Craiova de 

Urziceni. Distanțate ca așezare 
geografică, cele două orașe au 
un element comun — neajunsu
rile în aprovizionarea populației. 
In scrisoarea trimisă redacției, 
profesorul Gheorghe Gheorghiu 
semnalează următoarele : „Sîn
tem în plină vară. Legumele 
și fructele se stochează în depo
zite, degradîndu-se în vreme ce 
pe piață se resimte acut lipsa 
lor. Cu toate graficele zilnice de 
livrare stabilite între C.A.P., 
C.L.F. și centrele de desfacere 
situația rămîne în același sta
diu. La centrul de desfacere 
unde este gestionar Lupea V. 
Teodor, în ziua de 10 iulie 
existau : o Iadă cu vinete, trei cu 
roșii și fasole uscată. Gestiona
rul aștepta de două zile marfă. 
Comentariile sînt de prisos.

„Este vorba $î de o optică gre
șită. C.A.P. Urziceni, care are și 
ea două centre de desfacere a 
legumelor și fructelor, nu a con
tractat nimic cu C.L.F. Urziceni. 
Și dacă n-ai de unde să iei, cum 
poți să dai !“

Măsura deschiderii unității 
O.C.L. Alimentara 259 în piața 
nouă a fost primită de gospo
dine cu interes. Treptat acestea 
s-au găsit în fața zicalei „Cine 
se scoală devreme... poate cum
păra lapte*. în cele mai multe 
cazuri la orele 6,30—7,00 găsești 
stivele cu sticle goale. La „colț* 
laptele se vinde mai scump...

Aflăm că în multe zile co
menzile de lapte nu se onorează 
în întregime. în 11 iulie, de 
exemplu, s-au adus cu 26 sticle 
mai puțin. După părerea noa- 

. stră există carențe în repartiza
re, întrucît în unele cvartale ale 
orașului găsești lapte în tot 
cursul zilei. Remiziera are in
teresul să ofere cumpărătorilor 
produse variate, mai ales că 
piața nouă cunoaște zilnic o 
mare afluență. Condițiile nu 
permit acest, lucru deoarece uni
tatea n-a fost dotată nici pînă 
acum cu un frigider (smîntîna 
se strică de la o zi la alta) par
doseala n-a fost acoperită cu li
noleum deci nu se poate asigura 
igiena zilnică, lipsesc rafturile 
și de luni de zile sticlele cu 
ulei se așează pe jos. Paradoxal: 
din martie nu s-a reușit să se 
facă nici măcar legătura la re
țeaua electrică. In procesele 
verbale ale comisiei controlului 
obștesc sînt sesizate aceste de
ficiențe. Pe actul întocmit la 23 
iunie, directorul administrativ a 
referat „rog măsuri". Și RUGĂ
MINTEA a rămas fără ecou. 
Credem că este timpul să se 
stabilească măsuri împotriva ce
lor ce tratează cu ușurință pro
blema bunei aprovizionări a 
populației, a factorilor caj-e nu 
respectă clauzele contractuale.

LIDIA POPESCU
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Președintele Consiliului de Miniștri,
Ion Gheorghe Maurer, a primit

pe ministrul economiei,
conducătorul delegației
guvernamentale iraniene

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
?rimit miercuri la amiază, la 

redeal, pe dr. Alinaghi Alikha
ni, ministrul economiei, conducă
torul delegației guvernamentale 
iraniene, care face o vizită în țara 
noastră.

In timpul întrevederii au fost 
discutate, într-o atmosferă cor
dială, aspecte ale dezvoltării co
laborării și cooperării economice 
și tehnic© dintre România și Jran

și alte probleme de interes re- 
ciproc. 9

La primire au luat parte 
Gheorghe Cioară, ministrul co- 
merțului exterior, precum și Sol- V 
tan H. V. Sanandaji, ambasado
rul Iranului la București.

După întrevedere, oaspetele a ™ 
fost reținut la dejun de preșe
dintele Consiliului de Miniștri al £ 
Republicii Socialiste România.

(Ageipres) 9

★ ★ ★

La 24 iulie au început la Mi
nisterul Comerțului Exterior lu
crările celei de-a IV-a sesiuni a 
Comisiei mixte ministeriale ro- 
mâno-iraniene.

Delegația română este condusă

de Gheorghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior, iar delegația ț 
iraniană de Alinaghi Alikhani, 
ministrul economiei.

(Agerpres) Imagine din stațiunea Govora

Primire la vicepreședintele Consiliului 9
de Miniștri, Gheorghe Rădulescu

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Rădulescu, a 
primit miercuri pe dr. Raul Nass, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe al Republicii Venezuela, 
conducătorul delegației economi
ce care face o vizită în țara 
noastră.

In cadrul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, au fost abordate probleme

privind dezvoltarea relațiilor eco
nomice dintre cele două țări.

La primire au participat Du
mitru Bejan, prim-adjunct al 
ministrului comerțului exterior, 
precum și Franțois Moanak. am
basadorul Republicii Venezuela 
la Belgrad, și Leon Rafael Mora
les, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al acestei țări la Bucu
rești.

Construcții 
pentru studenți

dicină veterinară a 
Institutului agrono
mic „Ion Ionescu de 
la Brad", iar în car

Li Academia de 
studii economice și 
Institutul de arhitec
tură „Ion Mincu" 
constructorii vor da 
în toamnă spre folo
sință noi amfiteatre, 
săli de curs și semi
nar, însumînd a- 
proximativ 26 000 mp. 
In „orășelul studen
ților'* din cartierul 
Grozăvești vor fi

date curînd la o par
te schelele noilor că
mine destinate tine
rilor care învață la 
Universitate și Insti
tutul politehnic și 
ale cantinei cu o ca
pacitate zilnică de 
3 000 de persoane.

în vechiul centru 
universitar Iași se 
finisează acum clini- 
cile Facultății de me

tierul Tudor Vladimi- 
rescu, din același 
oraș, așteaptă oaspeți V 
alte cămine și can
tine studențești. Con- 
strucții sociale ase- 
mănătoare, urmind
să fie gata la inau
gurarea următorului 
an de învâțămînt. 
au mai fost înălțate 
la Craiova, Timișoa
ra, Bacău șl Suceava.

(Agerpres)

7nFQRMĂȚH_ |«
Cu prilejul zilei naționale

a R. A. U.
Cu prilejul zilei naționale a 

Republicii Arabe Unite, Institu
tul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea și Liga 
română de prietenie cu popoa
rele din Asia și Africa, au or
ganizat miercuri la Casa de 
cultură a I.R.R.C.S. o seară cul
turală.

miene, incepînd din mileniul 
al VI-lea î.e.n. și pînă, în se 
colul al XVII-lea e.n., ilus- A 
trfnd doar o parte din patri
moniul Muzeului irakian din 
Bagdad. Aceste exponate, ț 
de o mare valoare artistică 
și arheologică, sînt rezultatul 
diferitelor descoperiri între- £ 
prinse pe teritoriul dintre 
Tigru și Eufrat.

NEVOIA
DE ARIPI

r La Bran s-au întîlnit pen
tru a petrece împreună două 
săptămîni de vacanță — în
tr-o tabără organizată de Mi
nisterul învățămîntului și C.C. 
al U.T.C. — 500 de elevi din 
licee de specialitate, școli pro
fesionale și tehnice.

I-am recunoscut printre 
participanți pe finaliștii con
cursului „Viitorii mecanizatori 

ai agriculturii socialiste", pre
cum și cîștigători ai concursu
rilor pe meserii organizate în 
școlile profesionale ale Minis
terului Industriei Construcții
lor de mașini, pe elevii Școlii 
tehnice de arhitectură și con
strucția orașelor care au pro- 

• iectat și realizat expoziția 
„Tehnica se însușește încă din 

3 anii de școală", precum și alți 
elevi fruntași, membri ai 
cercurilor tehnice, evidențiați 
cu ocazia expozițiilor școlare 
de la finele acestui an.

Care din activitățile taberei 
va constitui pentru ei „atrac
ția" nr. 1 ? Un prim sondaj 
printre elevi ne sugerează o 
clasificare... a gradului de a- 
tracție pe care-l exercită fie
care punct din program.

Elevii au situat pe locul I 
însăși așezarea taberei, cu 
perspectivele sale de drume
ție : „decorul îneîntator al 
vechii reședinți medievale, 
prilejul de a cunoaște frumoa
sa Țară a Bîrsei, precum și 

$ marele centru industrial și tu- 
fistic de la poalele Tîmpei 
este cea mai mare surpriză pe 
care ne-a rezervat-o această 

< vară", l-am înțeles I Nu e pu- 
ț țin lucru să petreci zile de 
| vacanță în pitorescul Bran, să 
« te bucuri de răcoarea munți

lor, la urma urmei să-t și stră-

bați în excursiile anunțate, să 
vizitezi Brașovul...

Iată însă că pentru locul I 
a mai apărut un candidat: 
spartachiada. întrecerile spor
tive sînt așteptate de toți 
elevii, băieți și fete deopotri
vă. Vor fi dispute pasionante, 
se vor desemna cei mai talen- 
tați sportivi, vor fi și premii. 
Au dreptate elevii: ce haz ar 
avea vacanța fără sport ? Așa

LA
BRAN

dar, pe locul I a fost trecut 
și sportul...

Din sala clubului răzbat a- 
cordurile... zgomotoase ale u- 
nei chitare. îi răspunde la 
un diapazon mai înalt bateria 
și ca la o chemare elevii se 
string în jurul colegilor lor din 
Gorj, care au avut fericita in

spirație de a veni în tabără 
constituiți într-o formație de 
muzică ușoară. Existența unei 
orchestre înseamnă implicit 
dans; dans se poate organiza 
seară de seară ; dans înseamnă 
veselie, prilej de a cunoaște 
cît mai mulți din colegii ve- 
niți în tabără. Dansul e foar
te atrăgător la 16, 17 ani. Cel 
mai atrăgător P „De ce nu ? —• 
au fost de părere elevii — 
sîntem doar în vacanță /".

Renunțăm la clasificări din 
lipsă de candidați pentru 
locurile următoare locului I. 
Consemnăm ca întrunind su
fragii unanime: schimburile 
de experiență profesională or
ganizate pe grupe cu elevi 
proveniți din școli de același 
profil și simpozioanele pe teme 
profesionale; expunerile pe 
pe teme ale politicii interne pi 
externe a țării noastre; cercul 
de radioamatori și „Vînătoa- 
rea de vulpi" organizată de 
membrii acestuia; întîlnirile 
cu tovarășii din conducerea 
uzinei de autocamioane Bra
șov și cadre didactice ale In
stitutului politehnic; serile 
distractive și tradiționalul foc 
de tabără...

Au dreptate elevii: cum să 
ierarhizezi toate aceste activi
tăți cînd fiecare în parte răs
pund preocupărilor și nevoilor 
lor de odihnă și distracție, 
cînd toate la un loc vor da cu
loare și contur zilelor pe care 
le vor petrece la Bran ? în
tregul program, gîndit de or
ganizatori și completat de be
neficiarii înșiși, se va înscrie în 
memoria elevilor cu amintiri 
de neuitat.

MARIETA VIDRAȘCU

Nava școală „Mircea" 

s-a înapoiat la bază

Miercuri s-a înapoiat în por
tul Constanța, bricul „Mircea", 
nava școlii militare superioare de 
marină, care a făcut o călătorie 
de curtoazie în Italia, la Na
poli.

In drum spre patrie, bricul 
„Mircea" a făcut o escală de trei 
zile la Istanbul, unde echipajul 
românesc s-a întîlnit cu elevii 
școlii militare de ofițeri de ma
rină ai Turciei și a luat parte la 
întreceri sportive organizate în
tre elevii celor două școli mili
tare de marină.

Expoziția „Tezaurul irakian"

Incepînd de miercuri, publi
cul bucureștean are ocazia să 
viziteze, în sălile Muzeului de 
Artă, o expoziție cu un carac
ter aparte : „Tezaurul iraki
an". Vizitatorul poate admira 
aici peste 300 de piese, capo
dopere ale artei mesopotamie- 
ne, realizate cu milenii in ur
mă de iscusiți meșteri ano
nimi. Colecția prezentată cu
prinde mărturii reprezentative 
pentru diversele etape de dez
voltare ale culturii mesopota-

In a de antrenament.
Foto : O. ARC ADIE

Dacă pind în anul 1959 ne 
puteam minări cu o activitate 
sportivă bogată la zborul cu mo
tor, din acel an sectorul zbor cu 
motor a fost desființat pur și 
simplu de către Federația româ
nă de aviație. Școlile de pilotaj 
au „dispărut", avioanele au fost 
lăsate să ruginească în hangare, 
iar miile de tineri sportivi care 
învățaseră pilotajul au fost puși 
în imposibilitate de a-și perfec
ționa măiestria sportivă. Cît des
pre activitatea de formare a noi
lor zburători, din care să se re
cruteze apoi profesioniști pentru 
aviația civilă și militară nici nu 
mai poate fi vorba. In această 
situație marea majoritate a ins
tructorilor de zbor au părăsit 
aviația sportivă încadrindu-se fie 
în aviația utilitară și de transport, 
fie părăsind complet aviația. Ast
fel s-a ajuns la situația cînd 
sportivii aviatori au îmbătrinit 
așteptînd și sperînd într-o minu
ne, iar alții ajunși la vîrsta mari
lor năzuințe nu-și pot satisface 
această pasiune deosebit de fru
moasă și utila, în același timp, 
pentru societate.

Dar să vedem ce a făcut fe
derația de specialitate în toți 
acești ani, care pentru a evita 
orice bănuieli, nu a fost des
ființată cum ar lăsa să se înțe
leagă lipsa ei de activitate. In 
lipsa sportivilor și a școlilor de 
pilotaj F.R.A. și-a considerat pu
ținii instructori profesioniști ră
mași ca remorcheri de planoare 
— drept sportivi, activitatea a- 
cestor profesioniști drept o acti
vitate sportivă și de aici toate 
cele ce urmează. In toată această 
perioadă nici un singur sportiv 
nu a obținut vreyn titlu sau 
vreo clasificare sportivă, în timp 
ce foștii instructori, în marea 
majoritate foști comandanți sau 
șefi ai fostelor școli de pilotaj au 
primit titluri de maeștri și maeș
tri emeriți ai sportului.

Cine spune deci că activitatea 
sportivă la zborul cu motor nu 
ar prospera ? Ba mai mult, F.R.A. 
este afiliată la Federația aeronau
tică internațională care periodic 
atribuie diploma Paul Tissandier 
pentru contribuții deosebite în 
dezvoltarea și propagarea acestei 
discipline In rindul tineretului. 
La propunerea federației noas
tre în toți acești ani de neactici- 
tate totală mai mulți aviatori 
profesioniști au primit această 
diplomă, deși diploma respectivă 
nu se atribuie, după cum am 
văzut, pentru inactivitate. Dar 
cine spune că nu există activitate 
la zborul cu motor ? Oare nu a 
cumpărat F.R.A. două avioane 
de acrobație pe care se antre
nează un singur acrobat profe
sionist și care la ultimele con

cursuri internaționale de acroba
ție a ocupat locuri modeste ? 
Oare n-a mai cumpărat F.R.A. 
un avion pentru deplasările 
unor „persoane" prin țară, avion 
care a ruginit în hangarul aero
clubului București ? Chiar în a- 
ceste zile F.R.A. a întocmit un 
regulament pentru „Campionatul 
național de zbor cu motor — tu
rism aerian". Citez din acest re
gulament : „La campionat pot 
participa toți piloții de zbor cu 
motor care au licența de zbor va
labilă sau sînt admiși la zbor pe 
anul în curs pe baza documen
telor interioare ale unității res
pective posesoare de aeronave 
din unitățile Aviasan, Utilitară, 
TAROM, Militară, și Sportivă, 
care s-au înscris la acest cam
pionat". Că acest campionat ne
cesită fonduri serioase e ușor de 
dedus, dar cui folosește această 
pseudo-activitate zisă sportivă 
și care sportiv are licența de 
zbor valabilă pe anul în curs, ne 
este imposibil de înțeles. Oare nu 
miroase aici a activitate de dra
gul activității ? O cheltuire inutilă 
de fonduri sub masca activității 
sportive ?

La ora actuală, așa cum este 
concepută activitatea aviației 
sportive reflectă un centralism 
depășit, o exagerată concentrare 
a întregii activități sportive în 
mîinile cîtorva care, s-a văzut, 
nu prea cunosc realitățile din do
meniul pe care-l coordonează. 
Federația de aviație trebuie să 
fie un organism reprezentativ na
țional, de legătură cu instituțiile 
similare din alte țări: federația 
să fie un for de coordonare a 
activității sportive, de trasare de 
directive de perspectivă. Credem 
că activitatea curentă trebuie să 
fie dusă de aerocluburi — insti
tuții separate — cu bugete pro
prii, ele putînd fi tutelate de or
ganele locale de pe teritoriul că
rora își duc activitatea. Aceasta 
este doar o singură sugestie, dar 
pentru ca aviația sportivă să de
vină ceea ce trebuie să fie, sîn- 
tem de părere că este necesară 
o analiză profundă a stărilor de 
lucruri în această ramură, schim- 
bîndu-se radical stilul de muncă 
și concepția despre ce înseamnă 
activitate sportivă aviatică de 
masă. în această privință de un 
inestimabil ajutor organelor me
nite să reorganizeze aviația spor
tivă, ar fi consultarea și dezbate
rea deschisă cu sportivii aviatori, 
cunoscători ai realității, îndră
gostiți de sportul aviatic și gata 
oricînd să-și aducă aportul lor 
competent la dezvoltarea aripilor 
românești.

ALEXANDRU ILOVAN 
aviator sportiv

• In urma disputării partide
lor întrerupte a fost definitivat 
clasamentul final al turneului 
internațional feminin de șah de 
la Szarvas (Ungaria) : 1. Elisabe- 
ta Polihroniade (România) 10 
puncte ; 2. Stadler (Iugoslavia) 9 
puncte ; 3—4. Karkas, Szadi (Un
garia) 8.5 puncte ; 5. Jianu (Ro
mânia), 8 puncte ; 6—7. Veroczi, 
Tompa (Ungaria) 7 puncte ; 8—9. 
Sikova (Bulgaria), Ivanka (Un
garia) 6,5 puncte etc.

• După disputarea partidelor 
întrerupte, cu o rundă înainte de 
terminarea turneului internați
onal feminin de șah de la Sofia, 
în clasament conduc Gertrude 
Baumstark (România) și Iova- 
novici (Iugoslavia) cu cîte 8 
puncte fiecare. Urmează în or
dine : Asenova (Bulgaria) 7 
puncte, Eretova (Cehoslovacia) 
6,5 puncte, Szilly (Ungaria), Tro- 
ianska (Bulgaria) 5,5 puncte etc.

MmODOAINI
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• Turneul final al campio
natului mondial studențesc de 
șah. care se desfășoară în pre
zent la Ybbs (Austria), a conti
nuat cu disputarea întîlnirilor 
din runda a 4-a. Echipa Româ
niei a întîlnit formația Iugos
laviei, pe care a învins-o cu 
2,5—1,5 puncte. Alte rezultate 
din grupa A : U.R.S.S. — R. D. 
Germană 3,5—0,5 ; Cehoslova
cia — Islanda 4—0 ; Bulgaria — 
S.U.A. 2—2.

• La Constanța a început 
competiția internațională de ci
clism „Criteriul Juniorilor" la 
care participă tineri rutieri din 
Franța, Ungaria și România. 
Prima etapă, disputată pe șosea
ua Constanța-Tulcea (98 km) a 
revenit alergătorului român 
M. Hrisoveli (Brăila) cronome
trat cu timpul de 2h 21’ 46”. 
In același timp au sosit : P. Cîm- 
peanu (Olimpia București), 
G. Debreczeny (Tg. Mureș), Da
niel Lamy (Franța). Astăzi are 
loc proba contracronometru in
dividual (20 km).

• Continuîndu-si turneul în 
tara noastră, echipa braziliană 
de fotbal Portuguesa Rio de 
Janeiro va evolua astă-seară De 
stadionul Republicii din Capi
tală în compania formației 
bucureștene Steaua. Partida va 
începe la ora 19.30.

• Desfășurată timp de două 
zile în localitatea spaniolă La 
Coruna. întîlnirea triunghiulară 
de atletism dintre echipele Spa
niei. Greciei si o selecționată 
franceză s-a încheiat cu victo
ria sportivilor francezi.

(Agerpres)

DOI
DEBUTANȚI

De la hotelul Drei Kronen, 
situat nu departe de frumoa
sa sală unde își încercau for
țele cei mai buni popicari 
din lume, micul grup al sus
ținătorilor români, pornesc 
zilnic la întîlnire cu sportivii 
noștri spre a forma o gale
rie comună. încercînd să ți
nă piept faimoasei galerii 
germane care la fiecare 
,.nouar“ își susține frenetic 
favoriții cu celebru „bi-bi- 
cea“.

Aici, la Linz, din primele 
zile a început o luptă acerbă 
între cele două „mari" ale 
acestui campionat mondial : 
echipele României și ale 
Republicii Democrate Ger
mane între care au încercat 
să se interpună dar fără prea 
mult succes, cîteodată fetele 
cehoslovace sau echipa de 
băieți din Republica Federa
lă a Germaniei. „Așii“ noș
tri au început întrecerea cu 
aplomb și încredere în for
țele proprii. Exista o singu
ră rezervă: cum se va compor
ta tînărul lăcătuș mecanic 
de la Rafinăria Teleajen, 
Gh. Silvestru ? Maestrul P. 
Purje „deschisese drumul" 
cu 892 popice doborîte. Totl 
eram nerăbdători să-1 vedem 
pe tînărul de 22 ani debutant 
la campionatul mondial. A- 
veam temeri și nu fără temei. 
Căldură sufocantă în sală, 
bila de plastic aluneca u- 
neori din mînă. emoțiile de
butului și... încadrarea între 
jucători cu multă experiență 
de concurs.

In stingă, elvețianul Otto
Benkert reușește doar 766
popice doborîte. iar în
dreapta pe canalul următor, 
italianul Adolf Pixner 789.
Pe ultimul canal celebrul 
Iosif Beck din echipa R.F.G. 
ajunge la 905 popice doborî
te. Și Gică ? Nu o să vă vină 
să credeți : 951 ! Din primul 
schimb 240 popice doborîte. 
Cad optarii și nouarii, unul 
după altul. Galeria nu mai 
contenește. Ni se alătură ga
leria austriacă, italiană, ma
ghiară și iugoslavă. Urmea

ză schimbul IT. Imperturba
bil, modestul ploieștean a 
doborît 238 popice. Apoi 232 
și din nou 240.

Echipa masculină a Româ
niei a trecut în frunte. După 
felicitările de rigoare am so
licitat „eroului zilei" cîteva 
date suplimentare. Are 22 
ani, se trage dintr-o familie 
de popicari (tatăl i-a fost 
primiil antrenor încă la vîr
sta de 12—13 ani) alți doi 
frați practică același sport în 
diverse echipe ploieștene. 
Este căsătorit de 6 luni. Mai 
tîrziu l-am întîlnit necăjit 
că pînă la urmă echipa noas
tră s-a clasat „doar" pe lo
cul II. Cred și eu că avea 
dreptate. El ca debutant ob
ținuse cel mai bun rezultat 
din echipă. Dacă încă unul 
sau doi din „cei mari" (Ră
dulescu, Măntoiu) ar fi reu
șit „ceva peste 900", echipa 
masculină a României ar fi 
reușit să se întoarcă acasă 
cu titlul mondial!

Pe Ana Marcu am cunos
cut-o seara la festivitatea de 
premiere. Era și ea debutan
tă la campionatul mondial. 
Are 18 ani, este de profesie 

merceolog și lucrează la 
Uzina „Republica". Face par
te din echipa Gloria (antre
nor C. Neguțoiu) are un fra
te. tot popicar, la aceeași 
echipă, tatăl lor practicînd și 
el cu ani în urmă același fru
mos sport. în acea seară 
era reținută și încurcată. 
Figura „doar" ca rezervă în 
echipa campioană mondială. 
Cîteva zile mai tîrziu la 
probele individuale, Ana 
Marcu reușește însă să do
boare 411 popice. Față de 
celelalte performante. este 
acesta un rezultat bun ? 
Fără îndoială. Ca debutantă 
la campionatul mondial ea a 
reușit calificarea în finală, 
ceea ce nu a stat la îndemî- 
na oricui. Dorințe pentru 
viitor ? Să ajungă titulară în 
echipa campioană mondială.

Dr. GH. BUNGHEZ

(Urmare din pag. I)

a o înscrie în mod voit și deli
berat pe o linie deja stabilită, ci 
cum să o aducem la posibilitatea 
de a deveni ea însăși tradiție, 
adică factor de cultură capabil 
a ftîrni o emulație în viitor. 
Ajungem astfel inevitabil la pro
blema originei operei de artă, a 
componentelor intime ale struc
turii acesteia, a izvoarelor și sur
selor de inspirație, care au stat 
la baza constituirii sale. In ceea 
ce ne privește, ne însușim afir
mația acelui genial filozof care 
acum un secol și mai bine ară- 
tînd că „inspirația se aprinde de 
un conținut determinat oareca
re", preciza că „impulsul spre 
creație poate veni cu totul din 
afară și unica cerință importantă 
este numai aceea ca artistul să 
aibă un interes esențial și să lase 
ca obiectul să devină viu în 
sine". Astfel stînd lucrurile, ni se 
pare clar faptul că esența, con
ținutul unei lucrări, al unei ope
re, poate deriva din fenomene 
preexistente sau existente, care 
prin subsumarea lor unor forme noi 
își afirmă ele înșile istoricitatea. 
Tradițiile constituite sau pe cale 
de constituire, își afirmă în aces
te împrejurări și ele caracterul 
lor istoric. Viabilitatea lor se re
cunoaște în viabilitatea noilor 
forme pe care le generează și 
care au automat o apartenen
ță la tradiție. Sînt însă și 
ștructuri w)i care apar pe

locuri aparent fără precedente. 
Ele sînt forme cu un conținut 
nou și viabil în cazul în care 
reflectă o transformare revoluțio
nară în sfera de acțiune a feno
menelor ce le-au generat. Exem- 
plificînd, putem spune, de pilda 
despre Ion Pillat că este un poet 
de tip tradițional. în opera sa vâ- 
dindu-se „reminiscențe" — cum 
spunea George Călinescu — de 
la .,mai toți poeții români", la 
rîndul loi îndatorați altor fac-

bilianizează superficial d caută 
a descifra esența operei sale.

Iată, așadar, câ tradiția se poa
te continua sau se poate forma 
sub privirile noastre, ea dînd în 
ambele cazuri un anume curs 
creației viitorului, creând făgașe 
sau facili tind apariția altor căi. 
Nu ignorăm faptul că anumite 
formule artistice prind viață prin 
simpatie, elemente ale unei alte 
culturi altoindu-se astfel în mod 
fertil pe ale unei alteia de care o

aerul altor secole de evoluție an
terioară. Model exemplar, opera 
lui Eminescu nu poate fi sustra
să tradiției, ea fiind sublimarea 
ei cea mai adînca, dar și punct 
de confluența pentru influențe 
fertile și diverse — dovadă înal
tă a receptivității artei noastre la 
manifestări capabile de a o fer
tiliza. a o îmbogăți.

Cultivarea sau înscrierea fireas
că. într-o linie deja formată, con
stituită deci ca tradiție, nu ex-

unui curent mort eșteticește de 
cînd s-a născut fără prozeliți, 
fără reprezentanți de valoare. 
Toți cei atașați acestui curent au 
dat opere valoroase în măsura în 
care ele nu au avut contact cu 
ideologia literară a grupului res
pectiv, și de regulă în alte do
menii decât ale literaturii. Exem
plul tipic ar putea fi chiar ma
rele Iorga.

Promovînd și teoretizînd un 
contact nemijlocit cu tradiția,

TRADIȚIA
tori de cultură asimilați tradi
ției. încercînd însă să aplicăm 
fraza de mai sus și la Ion Barbu, 
poet ermetizant aparent, conta
minat în creația sa de orizontu
rile științelor modeme, ne izbim 
de o dificultate imediată. Pentru 
că opera lui Ion Barbu este pro
pria sa tradiție. Creator de poe
zie genială, descins din alte zone 
lirice decît cele cunoscute pînă 
atunci în lirica românească, Ion 
Barbu va renuvela fundamental, 
pe o anumită latură genul, cre- 
înd precedentul, devenind cen
trul atenției poeților care nu bar-

leagă puncte comune. Emulația 
născută prin simpatie se altoieș- 
te însă pe fondul autohton, ori
ginar, care are astfel ponderea 
cea mai însemnată în geneza 
viitoarei opere, el conținând în 
sine dotum-urile fundamentale 
ale unui popor, îmbrățișând vi
goarea și sensurile existenței sale. 
Este cazul, să zicem, al atît de 
discutatelor influențe asupra 
operei lui Eminescu, influențe 
topite însă organic într-o operă 
care respiră din plin aerul spiri
tualității românești din a doua 
jumătate a secolului trecut, ca fi

elude deci pentru artist posibi
litatea de a-și îndruma receptivi
tatea și spre alte zone decît cele 
enunțate. O tradiție cultivată în 
sine și care nu se îmbogățește 
printr-un adaos firesc de factori 
și elemente noi reprezintă ceva 
înghețat, fără nici o posibilitate 
de înnoire. Apelînd la valorile 
tradiționale, sămănătorismul a în
cercat să le purifice în asemenea 
măsură de orice tentativă nova
toare, de orice influență, îneît 
rezultatul a fost, precum se știe, 
apariția în literatura noastră a

marxism-leninismul zilelor noas
tre nu urmărește în nici un caz 
să închisteze sau să orienteze în
tr-o singură direcție preocupă
rile creatorilor de frumos ai zi
lelor noastre. Trebuie să înțele
gem mereu această chemare spre 
tradiție ca o chemare spre con
stantele viabile ale culturii noas
tre. Trebuie s-o înțelegem ca o 
chemare pentru o orientare si
gură în creație, prin alegerea 
unor puncte de reper verificate 
deja în timpul istoric drept va
labile. Trebuie să o înțelegem

ca o chemare spre elaborarea 
frumosului, elaborare ce a tentat 
întotdeauna în arta românească 
pe adevăratii artiști, începând de 
la meșterii cvasianonimi pînă la 
cei culți. în fine, trebuie să înțe
legem creația în spiritul tradiției 
nu ca pe o imitare servilă și în 
aspecte superficiale a unor mo
dele ce și-au verificat trăinicia 
ci ca pe o înscriere creatoare în 
istoria culturii. A crea în spiritul 
tradiției este cu totul altceva de
cît a te conforma docil ei. A crea 
în spiritul tradiției înseamnă să 
cauți a încorpora artei proprii 
acele constante permanent afla
te la temelia artei noastre.

Una din aceste constante este 
umanismul. Animată de dorința 
de a avea un conținut uman, de 
a răspunde nevoii de totdeauna 
a omului de a se recunoaște ca 
ființă vie și gînditoare în opera 
de artă, creația noastră contem
porană se înscrie astfel pe un 
drum străbătut și al cărui sens 
pozitiv a fost confirmat de isto
ria culturii în repetate rînduri. 
Tot ceea ce a intrat și intră în 
patrimoniul nostru cultural con- 
stituindu-se în tradiție, rămâne, 
de aceea, un exemplu elocvent 
pentru contemporaneitate și vii
tor, căci un popor nu acceptă ca 
valabile decît acele manifestări 
capabile a stîmi o emulație, a 
fi un veșnio exemplu pe calea 
progresului aocietății și spiritului. A fost însușită Utara «AM(
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Tovarășul

Paul Niculescu-Mizil 
a sosit la Belgrad

BELGRAD 24. 
dentul Agerpres, 
transmite: Tovarășul 
lescu-Mizil, membru 
tului Executiv, al 
Permanent, secretar 
P.C.R., a sosit la 24

— Corespon- 
N. Plopeanu, 

Paul Nicu- 
al Comite- 
Prezidiului 

al C.C. al 
iulie la

Belgrad, într-0 scurtă vizită de 
prietenie în R. S. F. Iugoslavia.

Seara, tovarășul Mialko Todo- 
rovici, secretar al Comitetului 
Executiv al C.C. al U.C.I., a ofe
rit o masă în cinstea tovarășului 
Paul Niculescu-Mizil, care se află 
la odihnă în Iugoslavia.

PARIS 24. — Corespondentul 
Agerpres, Georges Dascal. 
transmite : Miercuri a avut loc 
cea de-a 14-a ședință a con
vorbirilor oficiale dintre repre
zentanții guvernelor R. D. 
Vietnam și S.U.A. Ședința a 
durat trei ore. Reprezentantul 
guvernului R. D. Vietnam, mi
nistrul Xuan Thuy, a cărui cu- 
vîntare a fost citită de adjunc
tul său Ha Van Lau, a criticat 
cu severitate conținutul comu
nicatului final al întâlnirii de 

,1a Honolulu dintre președinte
le Johnson și șeful regimului 
de la Saigon, generalul Thieu. 
subliniind că acest document 
este destinat „să justifice acte
le de agresiune ale S.tT.A 
Comunicatul, a spus reprezen
tantul nord-vietnamez, eludea
ză problema încetării necondi
ționate a bombardamentelor și 
tuturor actelor de război îm
potriva Vietnamului de nord și 
tocmai o asemenea ignorare 
face ca la Paris convorbirile 
oficiale să nu progreseze. Exa- 
minînd diversele propuneri 
prezentate de reprezentantul 
american, ministrul Xuan 
Thuy a relevat că „ele nu sînt 
decit manevre pentru evitarea 
scopului principal al convorbi- 
rjlor“ și constituie „o falsifi
care a acordurilor de Ia Gene
va din 1954”. Toate aceste pro
puneri, a declarat el, sînt „ab
surde și nesincere".

în cuvîntarea sa. reprezen
tantul S.U.A., Averell Harri
man, s-a referit la întîlnirea 
de la Honolulu, repetând argu
mentarea americană potrivit 
căreia prezența trupelor S.U.A. 
în Vietnamul de sud și războ
iul pe care-1 duc ar fi legitime. 
El a contestat dreptul Frontu
lui Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud de a repre
zenta legal poporul sud-vietna- 
rnez și a propus angajarea u- 
nor convorbiri între guvernul 
marionetă de Ia Saigon și gu
vernul R. D. Vietnam. Harri
man a solicitat, de asemenea, 
unele explicații privitoare la 
conținutul memorandumului 
Ministerului Afacerilor Exter
ne al R. D. Vietnam din 17 iu
lie.»

JAPONIA : Aspect de la demonstrație a țăranilor în sprijinul revendicărilor lor.o

guvernului 
francez

★

SAIGON 24 (Agerpres). — Co
mitetul Central al Frontului Na
țional de Eliberare din Vietna
mul de sud a dat publicității o 
declarație în legătură cu reuniu
nea de la Honolulu, la care au 
participat președintele Johnson și 
șeful regimului saigonez Nguyen 
Van Thieu. Afirmațiile privind 
așa-numita „agresiune" a R. D. 
Vietnam împotriva sudului 
„angajamentul” S.U.A. față de 
regimul de la Saigon — se arată 
în declarație — denaturează sen
sul adevărat al luptei de rezis
tență a poporului sud-vietnamez".

si

■ în valea fluviului Zam
bezi continuă să aibă - loc 
lupte între grupuri de pa- 
trioți rhodesieni și trupele 
guvernului rasist. Un co
municat difuzat de coman
damentul forțelor de secu
ritate ale regimului mino
ritar din Rhodesia mențio
nează că autoritățile de Ia 
Salisbury au trimis noi u- 
nități militare în această 
regiune.

Recrudescența acțiunilor 
patrioților rhodesieni pro
voacă o îngrijorare cres- 
cîndă guvernului rasist al 
lui Ian Smith. Neliniștea 
oficialităților de la Salis
bury este amplificată — re
levă observatorii politici — 
de faptul că intensificarea 
acțiunilor partizanilor este 
semnalată simultan cu cri
za prin care trece guvernul 
rasist, măcinat de diver
gențele ce se manifestă în 
sinul său.

Interviul lui Jan Pudlak

Ghiorghios

ROMA 24 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția C.T.K., în- 
tr-un interviu acordat reprezen
tanților presei cu ocazia vizitei 
pe care o face la Roma, Jan 
Pudlak, prim locțiitor al minis
trului afacerilor externe al R. S. 
Cehoslovace, a arătat că „ac
tuala situație din Cehoslovacia 
nu trebuie privită sub un aspect 
dramatic”. El a relevat impor
tanța atitudinii Cehoslovaciei 
față de celelalte țări socialiste. 
Pudlak a caracterizat criticile 
formulate la adresa Cehoslova
ciei de către participanții la în
tâlnirea de la Varșovia, drept „o 
regretabilă neînțelegere". Pentru 
Cehoslovacia, a spus el, o dez
binare cu Uniunea Sovietică și 
cu celelalte țâri socialiste este 
„imposibilă". J. Pudlak și-a ex
primat convingerea fermă că si
tuația care s-a creat va fi rezol
vată în mod prietenesc. Ceho
slovacia, a arătat el, intenționea
ză să respecte întocmai obliga
țiile sale ce decurg din calitatea 
de membru al Tratatului de la 
Varșovia. Ea este capabilă să-și 
apere frontierele de vest în inte
resele ei proprii și ale aliaților ei.

in-sub aspectul mijloacelor de 
formare în masă. Participanții 
au adoptat o declarație în care 
se arată că sprijină pe deplin 
programul de acțiune al Parti
dului Comunist din Cehoslova
cia, programul democrației so
cialiste.

Ziariștii sprijină pe deplin po
litica conducerii P.C.C. și a 
Frontului Național, îndreptată 
spre renaștere, ajută la conso
lidarea rolului conducător al 
P.C. din Cehoslovacia, pe baza 
adevăratei încrederi a opiniei 
publice. Ei doresc dezvoltarea 
prieteniei cu Uniunea Sovietică 
ș? cu celelalte țări socialiste, o 
astfel de dezvoltare în cadrul că
reia în relațiile reciproce să fie 
înfăptuit cu consecvență princi
piul respectării suveranității, in
dependentei naționale și de stat.

Ziariștii cehi adresează cole
gilor lor din țările ai căror re
prezentanți au semnat scrisoarea 
de la Varșovia rugămintea de a 
informa opinia publică din ță
rile respective despre poziția 
Cehoslovaciei și situația reală 
din țară.

PARIS 24 (Agerpres). —
Miercuri a avut loc, la Palatul 
Elysâe, o ședință a guvernului 
francez consacrată problemei 
dezarmării. Ministrul afacerilor 
externe, Michel Debră, a prezen
tat poziția Franței în această 
problemă, arătind că dezarmarea 
nucleară trebuie să cuprindă in
terzicerea fabricării armelor nu
cleare și distrugerea stocurilor 
existente. El a precizat că dezar
marea nu se poate limita numai 
la bombele nucleare, fiind ne
cesară extinderea ei și asupra 
mijloacelor de transport la țintă. 
Ministrul francez a arătat că 
dezarmarea nucleară trebuie să 
comporte în mod automat o pro
fundă dezarmare convențională.

Potrivit declarațiilor secretaru
lui de stat al informațiilor, Le 
Theule, reuniunea a reafirmat 
importanța pe care o prezintă o 
eventuală încheiere a unui acord 
internațional privind comerțul cu 
arme și a unui acord de inter
zicere a armelor chimice și bio
logice.

După intervenția lui Michel 
Debre, a luat cuvîntul președin
tele de Gaulle, care a arătat că 
Franța aderă la orice politică de 
dezarmare, cu condiția ca aceas
ta să fie realistă și totală, adică 
să cuprindă bombele, stocurile, 
mijloacele de transport, și ca ea 
să fie controlată.

★
Miercuri, în Adunarea Națio

nală Franceză a început ultima 
fază a dezbaterilor consacrate 
problemei educației naționale. 
Edgar Faure, ministrul educației 
naționale, care a deschis discu
țiile privind problemele învăță- 
mîntului, a prezentat o lungă ex
punere a principiilor care au in
spirat proiectul de reformă gu
vernamental al învățămîntului 
francez.

Cu acest prilej, Edgar Faure 
a anunțat că imobilul care ante
rior adăpostea sediul N.A.T.O., 
va reveni Ministerului Educației 
Naționale.

Dealuri și serpentine lungi, văi 
leneșe, cu ape firave în care 
soarele de iulie se oglindește 
adine, leagă aceste două orașe 
atît de integrate naturii, atît de 
intim amestecate cu ea, încît ai 
zice că natura însăși — atentă, 
aici, mai mult ca oriunde, la pro- 
pria-i oglindire în viața omului 
— a dimensionat nu numai tran
dafirii — parfum și emblemă a 
acestei țări — dar și case și 
străzi, dispuse policrom și savant 
în desenul unui unic covor. So
fia și Plovdiv sînt două capitale 
ale culorilor în arterele cărora 
bate un sînge viu, parfumat, ve
getal. Culoarea care domină este 
albastrul. Albastrul cerului larg, 
umbra albastră a vegetalelor, ge
neros revărsată din toate părțile, 
albastrul de pe fațade, din ta
blouri, stampe și ilustrate poștale 
(cred că nu există operă de artă 
fără reflexele acestei culori) ; al
bastrul legendelor, în care cele
brele „pietre de aur" de pe mun
ții Vitoșa, pavăza de piatră a 
Sofiei, sînt durate în timp de la
crimile unei fecioare îndrăgosti
te, cu ochi de cer, iar rîul Ma- 
rița, care brăzdează Plovdivul, 
izvorăște din plînsul Rodopei, 
despărțită de dragostea lui Or- 
feu. Orașe străvechi, împărțin- 
du-și prin veacuri supremația de 
centru politic și social-cultural al

noirilor, veritabile. Parcurgîn- 
du-le în aceste zile, sub un 
soare fierbinte care ucidea um
brei orice veleitate, relevînd pînă 
la evidență cele mai neînsemna
te conture ale priveliștilor, am 
desprins, în primul rînd, din 
mulțimea de imagini mărturii 
expresive ale tinereții, luminos 
proiectate pe fundalul unei țări 
pitorești, frumoase, dinamice.

- Am stat de vorbă, aici, în a- 
ceste zile, cu numeroși tineri de 
diferite profesii care se manifes
tă ca o prezență activă, entuzias
tă, în toate domeniile de activi
tate. Se simte pretutindeni, în 
toate faptele lor, ecoul unor fier
binți și bogate tradiții de muncă 
și luptă în slujba patriei și a so
cialismului ; de la începutul se
colului, de cînd au apărut orga
nizațiile revoluționare de tineret 
(avînd la bază cercuri marxiste 
și asociații ale tinerilor muncitori 
socialiști) și pînă azi, în epoca 
desăvîrșirii construcției socialiste, 
a împlinirii marilor idealuri pen
tru care s-au jertfit generații de 
luptători, istoria de luptă a or
ganizațiilor tineretului conține 
bogate pagini eroice, care con
stituie mîndria, fondul de aur al 
generațiilor actuale. Am văzut, 
în orașele pe care le-am vizitat, 
în satele pe care le-am străbă
tut, străzi și alei întregi botezate

NOTE

SOFIA - PLOVDIV
ȘI RETUR

X

• GUNNAR Jarring a rapor
tat marți secretarului general 
al O.N.U.. U Thant, asupra mo
dului în care își îndeplinește 
misiunea ce i-a fost încredin
țată în Orientul Apropiat. După 
cum s-a mai anunțat, Jarring 
s-a reîntors la New York luni 
seara, după ce a petrecut o lună 
în Europa. Se așteaptă ca se
cretarul general să anunțe în 

. curînd prelungirea misiunii lui 
. Jarring, ce urmează să expire 

luna viitoare.

si gloanțelor si treacă prin 
Congres.

CAMERA Reprezentanților a 
S.U.A. a respins marți cu 179 
voturi, contra 84, proiectul de 
lege care prevedea obligația 
statelor de a emite autorizații 
pentru posesorii de arme. Vi
nerea trecută fusese respins un 
proiect de lege privind înregis
trarea obligatorie a pistoalelor 
șt revolverelor. In lumina aces
tor respingeri, este îndoielnică 
posibilitatea ca un alt proiect 
important în domeniul traficu
lui de arme din S.U.A., cel care 
interzice vînzarea prin cores
pondență a puștilor, carabinelor

• COMITETUL Executiv al 
Partidului laburist din Marea 
Britanie a lecomandat miercuri 
alegerea lui Harry Nichols în 
calitate de secretar general al 
partidului. Nichols, în prezent 
unul din liderii puternicului sin
dicat al muncitorilor din trans
porturi care numără 1 500 000 de 
membri, îl va înlocui pe Len 
Williams, retras recent din func
ția de secretar general pentru a 
prelua pe cea de guvernator al 
insulei Mauritius. Recomandarea 
Comitetului Executiv i-a surprins 
pe observatori, care se așteptau 
la numirea ca secretar general a 
actualului ministru al locuințelor, 
Anthony Greenwood.

• LA 24 iulie a.c., Francisc 
Păcurariu, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al 
publicii Socialiste România 
Grecia, a prezentat scrisorile

Re- 
in 
de

Succesul ansamblului „Doina"

în Franța

PARIS 24 — Corespondentul Agerpres, Georges Dascal, trans - 
mite : Spectacolele date în sudul Franței și în Corsica de Ansam
blul „Doina” de cîntece și dansuri al Centrului studențesc Bucu
rești, continuă să se bucure de atenția presei regionale.

Cotidienele „Nice Matin’* și „Le Provencal” publică articole, 
fotografii și cronice consacrate spectacolelor studenților români. 
„Dansurile populare au permis publicului sa admire în minuna
tele lor costume naționale pe dansatoarele elegante, suplețea și 
farmecul lor, cît și virtuozitatea partenerilor. Spectatorii au fost 

* timp de două ceasuri și jumătate copleșiți, fiecare din ei plecînd 
deplin satisfăcuți de acest frumos spectacol” („Nice Matin”).

„Spectatorii din Ajaccio au putut urmări, grație ansamblului 
„Doina”, un spectacol de atracție și calitate. Competența condu
cătorilor, valoarea artistică a membrilor asamblului — mereu pre
ocupați de perfecționarea lor — ca și elanul de care dau dovadă, 
justifică excelentul rezultat obținut : un spectacol reușit, pus cu 
grijă la punct, primit călduros de public”, subliniază la rindul 
său „Le Provencal”.

izbucnite 
Cleveland 

în

in Chile, 
și cultură, 
de afaceri.

acreditare regentului 
Zoitakis.

AUSTRIA. Clădiri ale unui 
nou centru spitalicesc din 

Viena.

• INCIDENTELE 
marți seara în orașul 
(statul Ohio) au continuat 
cursul zilei de miercuri. Schim
bul de focuri între negri și po
liție a făcut pînă în prezent 10 
victime, dintre care trei polițiști. 
Alte 18 persoane au fost rănite.

Guvernatorul statului Ohio. Ja
mes Rhode, a ordonat mobiliza
rea a 15 000 de membri ai găr
zii naționale care au folosit ve
hicule blindate împotriva gru
purilor de negri. Situația din o- 
raș continuă să se mențină în
cordată.

• Potrivit informațiilor so
site la Lagos, relatează agenția 
France Presse, trupele federale 
nigeriene au întimpinat o puter
nică rezistență din partea forțe
lor biafreze în jurul localității 
Yenogoa, la aproximativ 90 km 
vest de Port Harcourt. Se ob
servă, transmite aceeași agenție, 
o intensificare generală a lupte
lor în această regiune, controlată 
în cea mai mare parte de trupele 
federale.

parlamentului italian
Camera Deputaților a luat 

din nou în dezbatere „aface
rea Sifar", pentru a șasea oară 
de la izbucnirea scandalului 
provocat de descoperirea or 
ganizației militare de informa
ții ce purta acest nume. Des
coperirea organizației Sifar a 
scos la iveală mai multe liste 
cuprinzind nume de persoane 
care urmau să fie arestate, o 
serie de hărți ale terenurilor 
de antrenament militar, aero
porturilor și altor dispozitive 
militare. în ultimele luni, tu
turor acestor date cunoscute 
li s-au mai adăugat moartea 
misterioasă a colonelului de 
carabinieri Rocca, mărturiile 
fostului președinte al Senatu
lui, Merzagora și alte fapte.

în cadrul dezbaterilor din 
Camera Deputaților, inițiate

în-urma unei serii de interpe
lări, întrebări și proiecte de 
lege propuse de Partidul Co
munist, Partidul Socialist Ita
lian al Unității Proletare ca 
și de alte grupuri parlamenta
re, toate partidele s-au pro
nunțat in favoarea unei an
chete parlamentare care să 
ducă pînă la capăt acțiunile 
de descoperire a activității 
Sifar. Singurul partid, izolat 
de data aceasta în parlament, 
care s-a pronunțat împotAva 
anchetei parlamentare, a fost 
Partidul democrat-creștin 
care, după cum se știe, a for
mat recent guvernul monoco- 
lor de tranziție. Datorită fap
tului că parlamentul urmează 
să ia vacanță, problema va fi 
reluată in toamna acestui an.

Reîntors Lisabona,
Solange Bouvier, avocat la 
Curtea de Apel din Paris dez
văluie in presa franceză o 
seamă de date privind repre
siunile la căre sînt supuși nu
meroși tineri din Portugalia.

Juristul parizian scoate în 
evidență faptul că siguranța 
salazaristă, faimoasa P.I.D.E., 
încearcă să înăbușe prin re
presiuni mișcarea mereu mai 
largă a tinerilor care cer de
mocratizarea invâțămîntului, 
posibilitatea de a-și asimila o 
pregătire cultural-științifică. 
„Toți elevii și studenții cu 
care am discutat — arată 
Bouvier în paginile revistei 
catolice CARREFOUR — 
mi-au atras atenția că în 
Portugalia de azi, orice pozi
ție de revendicare a reformei 
democratice în învățămînt 
este catalogată ca o revendi
care suspecta, cu tendințe de 
subversiune și contestare a 
actualului regim și, în conse
cință, ca o acțiune periculoasă 
pasibilă de penalizare”.

Remarcind că din ianuarie 
au fost arestați circa 100 de 
studenți și elevi și că el a 
reușit să strîngă amănunte 
despre multe asemenea cazuri, 
avocatul francez citează fap
te zguduitoare. Aflăm, astfel, 
că studenta Gina Avezado de 
la facultatea de arte din Lisa
bona, arestată în martie pen
tru că s-a exprimat în spri
jinul unei greve revendicative 
a fost supusă zile în șir la 
așa-numitele „interogatorii 
psihice". Procedeul constă în 
a-1 ține continuu treaz pe de-

PRAGA 24 (Agerpres). — A- 
genția C.T.K. informează că la 
Praga a avut Ioc ședința ex
traordinară a Prezidiului Uniu
nii Ziariștilor Cehi, la care s-a 
discutat actuala situație politică

AMBASÂDORUL român 
ÎN CHILE PRIMIT

DE PREȘEDINTELE FREI
ÎN legătură cu plecarea 

sa definitivă. ambasadorul 
Republicii Socialiste Româ
nia in Chile, Dumitru Fara. a 
fost primit la 23 iulie de pre
ședintele republicii, Eduardo 
Frei Montalva. Cu acest pri
lej. între președintele Repu
blicii Chile și ambasadorul 
român a avut loc o convorbire 
cordială.

Cu acest prilej a avut loc 
un cocteil oferit în saloanele 
ambasadei Republicii Socia
liste România. Au participat 
președintele Senatului chilian, 
dr. Salvador Allende, senatori 
și deputați. funcționari supe
riori din Ministerul relatiilor 
externe, șefi de misiuni diplo
matice acreditați 
oameni de artă 
ziariști și oameni

ținut, injectîndu-i diferite 
substanțe excitante, pînă ce-I 
aduce într-o stare vecină cu 
demența. Drept urmare. Gina 
se află actualmente intr-o 
asemenea tulburare psihică

DOSAR
TRAGIC

încît nu-și mai poate recu
noaște nici părinții și cei mai 
apropiați colegi. Maximo Vaz 
de Minha, student medicinist, 
arestat la 21 februarie pentru 
că a semnat o scrisoare adre
sată autorităților cerînd des-

ființarea taxelor și interzice
rea intervenției poliției în fa
cultate. a suferit un „trata- 
ment“ asemănător. Pe fișa lui 
de încarcerare scria, la numai 
trei săptămîni de Ia arestare: 
„demență progresivă”. In 
aprilie a fost arestat Jose 
Augusto Silva în virstă de 15 
ani. Augusto era unul din cei 
mai buni elevi ai liceului 
.,Pedro Nunez” din capitala 
portugheză. El s-a făcut „vi
novat” de a-și fi exprimat în 
public protestul împotriva 
taxelor foarte mari care îm
piedică accesul în licee a fii
lor oamenilor cu venituri mo
deste. Agenții P.I.D.E. l-au 
ridicat și l-au schingiuit. în- 
carcerindu-1 apoi la o așa- 
numită „casă de corecție pen
tru minori”.

Solange Bouvier mărturi
sește că atunci cind a plecat 
în Portugalia nu avea în pers
pectivă o asemenea temă ca 
represiunile contra tinerilor. 
„Conștiința — mărturisește 
el în CARREFOUR — m-a 
determinat să alcătuiesc și 
să aduc în public acest dosar 
tragic. Este revoltător și de 
neîngăduit ca oameni tineri 
să fie torturați pentru idei 
nobile, pentru curajul cu care 
cer drepturi și posibilități 
elementare”. Dosarul pe care 
a reușit să-l întocmească ju
ristul francez cuprinde doar 
cîteva zeci de cazuri. El se 
înscrie însă ca o puternică 
piesă de acuzare la adresa 
PJ.D.E. și a represiunilor an
tidemocratice din Portugalia.

E. R.

-SS3

Campania

țării din sudul Dunării, Sofia și 
Plovdivul mi-au apărut, în aceste 
zile, angajate într-o vie întrecere 
a înnoirilor.

La Sofia, orașul cu 
multe parcuri și spații 
lingă, monumentele ca 
rica Sf. Gheorghe, datând din 
secolele III—IV, sau catedrala 
Nevschi, sau obeliscurile albe pa
tinate de vreme, ale moscheielor 
scăldate-n aura unei străvechi și 
zbuciumate istorii, peisajul poar
tă amprenta puternică, hotărîtă, 
a noului, arhitecturat pe verti
cala marilor construcții ale so
cialismului, numeroase clădiri, 
cvartale de blocuri moderne, în
treprinderi industriale, dominate 
de centrul metalurgic Kremikovț. 
Veche așezare, Sofia este
capitala Bulgariei din 1878.
Sofia este, 
realizatoarea 
din actuala industrie a Bul
gariei. în jurul orașului, pe 
masivul Vitoșa, la Panceareva și 
în alte zone turistice, vile coche
te, noi, împreună cu alte amena
jări pentru odihnă și agrement, 
se oferă la sfîrșit de săptămînă 
numeroșilor excursioniști, locui
tori ai orașului, care vin aici în 
număr impresionant. (Mai mult 
de jumătate din cei 850 000 de 
locuitori ai Sofiei, spun statisti
cile, își petrec week-end-ul pe 
Vitoșa și în alte vecinătăți pito
rești ale orașului).

Aceleași imagini te întâmpină 
și la Plovdiv, anticul Philipopoli, 
oraș cu peste 300 000 de locui
tori, vechi centru comercial cu 
bogate tradiții, de trei decenii 
târg internațional. Plovdivul își 
construiește înfățișarea contem
porană pe o puternică temelie in
dustrială (industrie neferoasă, 
chimică, de prelucrarea lemnului, 
ușoară, alimentară), în prezent 
punîndu-se bazele unei dezvol
tate industrii constructoare de 
mașini.

Orașe străvechi, orașe ale în-

mai 
verzi, 
bise-

Sofia 
din 

în același timp, 
unei cincimi

cu numele unor tineri, eroi ai 
luptelor de partizani, sau decora
te cu portretele lor. Am văzut, 
la Sofia, la Muzeul partidului, la 
Muzeul Dimitrov și la Mauzoleul 
cu același nume, coloane nesfîr- 
șite de tineri vizitatori, veniți aici
— fie în cadrul unor acțiuni or
ganizate, fie spontan — să cu
noască trecutul de luptă al parti
dului, al poporului, al organiza
ției tineretului ; treceau reculeși 
prin tăcerea solemnă a sălilor 
mari, ce adăpostesc străvechile 
mărturii ale luptei 
clasei muncitoare.

Intre imaginile 
care vorbeam, o culoare aparte 
o aduceau pregătirile pentru a- 
propiatul festival al tineretului 
și studenților. Amenajările din 
„orășelul festivalului" erau pe 
sfîrșite, Se făceau ultimele retu
șuri ; la înălțarea lui au lucrat 
mii de tineri constructori. Dar 
pregătirile au cuprins o arie de 
activități mult mai largă. Deta
liate, exemplele ar putea oferi 
nenumărate fapte semnificative, 
în fruntea Ansamblului folcloric, 
de pildă, ocupîndu-se de pregăti
rile pentru festival, se află o so
mitate a muzicii bulgărești, prof. 
Petco Stoianov, muzicianul care, 
deși orb, a cules peste 100 000 
de cîntece populare. Cele mai 
frumoase dintre ele vor fi oferite
— ni s-a spus — participanților 
la întîlnirea tineretului lumii.

★
Sofia — Plovdiv și retur... O 

călătorie într-o țară vecină și 
prietenă, în ajunul unei întâlniri 
a tinereții. Orașe inundate de 
flori, construcții moderne, arhi
tecturi ale noului sub un cer 
adine și albastru. Șoselele mărgi
nite de pomi fructiferi, nesfîrșite 
perdele de răcoare și umbră le- 
gînd între ele localități pitorești, 
care te întîmpină cu însemnele 
hărniciei.

poporului,

tinereții de

ION POPESCU

electorală
din Statele Unite

Convenția democrată se va fine 
la Chicago

Convenția națională a Partidu
lui democrat, chemată să desem
neze candidatul partidului la pre
ședinție, va putea fi ținută la 
Chicago în urma unui aranjament 
de ultimă oră intervenit între or
ganizatori și greviștii de la servi
ciile de telecomunicații care au 
acceptat să monteze instalațiile 
necesare. Dar problemele politice 
care se ridică în fața partidelor 
republican și democrat cu cîteva 
săptămîni înainte de deschiderea 
convențiilor nu sînt încă rezolva
te. în timp ce „profeții“ partide
lor continuă să afirme că doar 
fostul vicepreședinte Richard Ni
xon (republican) și vicepreședin
tele Hubert Humphrey (demo
crat) sînt candidați „serioșiun 
sondaj publicat de • Institutul 
Louis Harris arată ca guvernato
rul republican Nelson Rockefeller 
l-ar învinge fără dificultăți 
Humphrey, dar ar fi înfrînt de 
senatorul democrat Eugene Mc. 
Carthy.

Rockefeller și McCarthy — **- 
firmă Bernard Ullmann, cores
pondent la Washington al agenți

Pe

ei France Presse — par să păs
treze un prestigiu maxim în rîn- 
dul alegătorilor „flotanți“, ceea 
ce face ca spiritele cu imagina
ție să lanseze ideea unui nou 
partid care să constituie o alter
nativă într-adevăr „liberală” : 
Rockefeller candidat la președin
ție și Mc Carthy pentru postul de 
vicepreședinte. Dar cei doi in
teresați au evitat întotdeauna să 
încurajeze o asemenea idee.

Comentînd sondajul menționat, 
Rockefeller a declarat la confe
rința anuală a guvernatorilor care 
se desfășoară la Cincinnati 
(Ohio) că el este singurul candi
dat capabil să asigure victoria re
publicanilor și, după părerea sa, 
nici Nixon, nici guvernatorul 
Californiei, Ronald Reagan, nu 
ar putea face acest lucru. Rocke
feller ar dori totuși ca Reagan să 
accepte să i se alieze drept can
didat la postul de vicepreședinte 
pentru a cîștiga voturile conser
vatorilor și ale celor din statele 
din sud. Guvernatorul Californiei 
a respins ofertele lui Rockefeller.

americano-vest
germane

WASHINGTON 24 (Agerpres). 
— Marți au avut loc, la Wa
shington, importante convorbiri 
americano-vest-germane. Atît mi
nistrul apărării, Gerhard Schro
der, cît și ministrul finanțelor al
R. F.G., Joseph Strauss, s-au în
tâlnit cu înalte personalități a- 
mericane, printre care secretarul 
de stat, Dean Rusk, ministrul a- 
părării, Clark Clifford, și minis
trul de finanțe, Henry Fowler. 
Potrivit unor surse informate, 
convorbirile au prilejuit o amplă 
trecere în revistă a diverselor as
pecte ale colaborării militare din
tre cele două țări, în special a 
posibilităților de achiziționare a 
unor cantități de material aero
nautic american. Au fost evo
cate, de asemenea, relațiile Est- 
Vest, războiul din Vietnam și 
chestiunea 
cheltuielile 
întreținerii 
pe Rin.

Schroder
aerului la Ottawa, iar Strauss își 
coi inuă x izita neoficială în
S. U.A.

compensațiilor pentru 
în devize destinate 
trupelor americane

pleacă azi pe calea
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