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Drum bun

olimpicilor români!

UNWERSI- 
DIN • TIMI-

dintre două reparații 
și nu arareori te tre-

CORESPONDENTUL 
NOSTRU din Brașov 
ie transmite că ziua 
de ieri a fost marcată 
la Uzina de autocami
oane de un eveniment 
deosebit: coborîrea de 
pe banda de montaj a 
autocamionului cu nu
mărul 150 000. încă un 
eveniment memorabil 
în viața unui harnic și 
reputat colectiv !

• AFLAM CA LA 
CONSTANȚA a luat 
ființă o nouă formație 
artistică : Ansamblul 
tineretului. Peste 100 
de artiști amatori din 
întreprinderile și insti
tuțiile orașului își vor 
dovedi talentul pe sce
na Casei de cultură a 
tineretului din locali
tate.

• O DESCOPERIRE 
SENZAȚIONALĂ în 
Munții Pădurea Cra
iului. Un grup de cer
cetători de la secția 
din Cluj a Institutului 
de speologie „Emil Ra- 
coviță" au găsit ur
mele unor pași de om, 
imprimate în argila 
care acoperă podeaua 
unei vaste încăperi 
subterane, necunoscu
tă pînă acum în țară. 
Alături de aceste urme 
se disting amprentele 
de labe ale ursului de 
cavernă, străvechi lo
cuitor al peșterilor. 
„Această vecinătate, 
precum și descoperirea 
unei figurine umane 
gravată rudimentar, 
pe un canin de Ursus 
Spaeleus, a unor frag
mente de oase purtînd 
pe ele semne evidente 
de uzură, la care pu
tem adăuga vechimea 
foarte mare a golului 
subteran — au decla
rat speologii clujeni — 
ne determină să credem 
că urmele aparțin unor 
oameni care și-au îm
părțit cu ursul de ca
vernă, acum 15 000— 
20 000 de ani, adăpos
tul natural oferit de 
peșteră".

• LA 
TATEA 
ȘOARA s-au desfășu
rat lucrările unui co
locviu științific pe 
tema „problema legii 
în pedagogie". Coloc
viul a reunit numeroși 
oameni de știință, cer
cetători și cadre didac
tice de la institute de 
învățămînt superior și 
de cercetare din Bucu
rești, Iași. Cluj și Ti
mișoara. Comunicările 
și referatele prezenta
te, precum și discuțiile 
purtate pe această 
temă, au subliniat ro
lul legității în proce
sul continuei îmbună
tățiri a metodelor și 
mijloacelor de instrui
re și de însușire a pe
dagogiei moderne.

O lege recentă o- 
bligă pe proprietarii 
și pe chiriașii unor 
imobile Ia o mai a- 
teniă supraveghere a 
fondului locativ. 
Textul este bine ve
nit, pentru că la o 
privire superficială 
chiar putem să ne 
dăm seama cu toții 
că dintr-o neînchi
puită boemie, ca să 
nu-i spun altfel, sute 
de case arată ca 
după o năvălire, ui
tarea și paragina in- 
trînd în ziduri ca o 
pecingine distrugă
toare.

— Să facă Statul ! 
zice cîte unul mai 
arțăgos, privindu-și 
locuința ca pe un 
grajd al altuia, mai 
propice să-i adăpos
tească animalele de 
curte decît prețioa- 
sa-j persoană. (Indi
vidul iese seara 
Lido, dar nu e 
stare să dea < 
bidinea pe un 
rete).

Comoditatea, 
dispreț funciar 
tru frumos și 
glijența cea mai cra
să au făcut din li
nele case adevărate 
aglomerări de ruine.
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Cu planul pc 9 luni îndeplinit
Cea mai mare întreprindere de construcții și montaje din 

Galați, I.C.M.S.G., pe ale cărei șantiere se înalță noua cetate a 
oțelului românesc — Combinatul siderurgic — a îndeplinit îna
inte de termen planul pe primele 9 luni ale anului. .

Economiile de peste 3 milioane lei înregistrate în această pe
rioadă prin reducerea prețului de cost reprezintă de pe acum o 
valoare dublă în comparație cu angajamentul anual.

(Agerpres)

Proletari din toate țările, uniți-vă I

COLOCVIU LINGĂ
VATRA APELOR

ScirYt&isi
tineretul Iu

• UN NOU MU — DE MĂ
RIMEA JIULUI — ÎN SUDUL 
OLTENIEI ?

• 15 000 DE HECTARE POT 
BENEFICIA DE APA BĂTRÎ- 
NULUI DANUBIU. DUPĂ CE 
ACEASTA ESCALADEAZĂ 
ÎNĂLȚIMEA UNUI... BLOC 
CU 30 ETAJE.

• ANGAJAMENTUL CON
STRUCTORILOR: ÎNTREGUL 
SISTEM VA FI DAT ÎN EX
PLOATARE CU UN AN MAI
DEVREME.

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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Sub privirea atentă a topito- 
rului Gh. Szasz de la Combi
natul chimic metalurgic Baia 
Mare se pregătesc noi desti

nații metalului

Foto: O. PLEC AN

FLUXUL
TEHNOLOGIC

și meandrele neglijenței
Este un lucru elementar, cu

noscut și răscunoscut, că pentru 
buna funcționare a unui utilaj, 
respectarea întocmai a instruc
țiunilor de folosire și întreținere 
a lui reprezintă o condiție obli
gatorie. Ignorarea ei atrage 
după sine grave perturbări în 
viața respectivului utilaj, ducînd 
la imposibilitatea obținerii unor 
produse de calitate și, de multe 
ori, după un timp mai scurt de
cît cel prevăzut inițial, asistăm la 
trecerea utilajului, înainte de a fi 
complet amortizat, la rubrica 
„clasat".

Dacă ne gîndim că pentru în
zestrarea industriei cu mașini 
moderne de înalte performanțe 
tehnice, statul face eforturi mari, 
că fiecare mașină, agregat sau 
instalație are locul său precis de
terminat în procesul de produc
ție, că se scontează pe randa
mentul său, apare și mai limpede 
necesitatea atenției ce trebuie a- 
cordată manevrării și îngrijirii 
mijloacelor de producție. Repe
tăm, aceste lucruri sînt cunoscute 
și răscunoscute. Cu toate acestea

se întîlnesc încă destule cazuri, 
în special la tinerii muncitori, 
cînd ele sînt trecute cu vederea.

...Ne aflăm Ia Uzinele „Pro
gresul" din Brăila. Duminică 
dimineața. După o șăptămînă de 
lucru utilajele se odihnesc. Ma
joritatea curate, unse, puse Ia 
punct. Pe alocuri însă, în a- 
telierul de freze de pildă, auten
tice pete negre, două mașini mur
dare cu urme de șpan în angre
naje. Costică Soare și Florian 
Spirea „uitaseră", din grabă — și 
nu e prima oară cînd se întîmplă I 
— că datoria lor înainte de a ple
ca, la sfîrșitul schimbului, era să 
le curețe. In hala mecanică grea, 
alte imagini similare. Amănunte 
neglijabile ?

— Aparent — ne spunea 
maistrul Teodor Iglișanu — s-ai 
părea că faptele nu sînt chiar 
atît de importante. N-a curățat-o 
azi, o s-o facă mîine. In realitate 
însă, fiecare minut în care îi este 
permis ruginii să se infiltreze 
îmbătrânește utilajul, micșorează 
distanța 
capitale

zești că, deși exterior nu se ob
servă nimic, la un moment dat 
comenzile nu mai sînt executate 
cum ar trebui. Mecanicul de în
treținere trebuie să intervină tot 
mai des, se pierd ore prețioase, 
se fac cheltuieli suplimentare și 
de aici pînă la apariția rebuturi
lor nu mai e decît un pas.

Ceea ce pare, într-adevăr, cu
rios este că, după cum sîntem 
informați, atît în școlile profesio
nale. cît și în întreprinderi, tineri
lor li se vorbește mereu despre 
cum trebuie întreținută o mașină. 
Ce explică atunci astfel de situa
ții care scurtcircuitează fluxul nor
mal al producției ? Se poate 
spune, și e real, că în astfel de 
cazuri tinerii sînt vinovați. De 
acord. Dar numai ei ? Vasile 
Cristea și Nicolae Boțea, ambii 
din secția construcții mecanice, 
„în trecere" pe lîngă mașina de 
găurit cu coloane, au început s-o 
manevreze în gol. Rezultatul ? 
Instalația de răcire și mecanis
mul de manevrare al corpului 
mobil s-a defectat. Douăzeci și 
patru de ore de stagnare, plus

Arhitectură nouă în cartierul Arini din Suceava

GII. GIIIDRIGAN

(Continuate în pag. a V-a)

Sosirea unei
delegații a
Partidului
Comunist

din Norvegia
La invitația Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român, marți a sosit în Capitală o de
legație a Partidului Comunist din Norvegia, for
mată din tovarășii Reidar Larsen, președintele 
partidului, și Just Lippe, secretar al Comitetului 
Central al P. C. din Norvegia.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, oaspeții au 
fost salutați de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, Gheorghe Stoica, membru 
supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., șefi de 
secție la Comitetul Central al P.C.R., de activiști 
dc partid.

Dragi prieteni
Vă scriem, la acest început de toamnă și reînceput de drum al paginii noastre, 

cu bucuria cu care am regăsi niște vechi cunoștințe. între noi, prezentările s-au epu
izat de mult. Sperăm că articolele noastre, apărute in fiecare șăptămînă de școală în 
coloanele PAGINII ELEVULUI, v-au ajutat să vă dați seama ce lucruri mari am 
dori să înfăptuim și cit de neexperimentați și de stîngaci sîntem încă, V-am cunoscut 
și noi : din cele peste o mie de scrisori pe care ni le-ați trimis într-un răstimp destul 
de scurt, din răspunsurile voastre la întrebările concursului „Oracolul nostru".

De cîteva zile., ca și voi, ne-am reluat locurile in bănci și uniformele și am în
ceput să chibzuim cum va arăta pagina elevului în noul an. Primul rezultat al 
eforturilor noastre ii vedeți azi.

In toamna anului trecut a fost 
deschis în sudul Olteniei șantie
rul unui nou sistem de irigații. 
Cîteva sute de oameni au pornit 
să deschidă drum unui rîu de 
mărimea Jiului care își va avea 
izvoarele la Basarabi, în uriașa 
stație de pompare de pe Dunăre 
care, în anotimpurile călduroase, 
va „inunda" cîmpul pe cincizeci 
de mii de hectare. Se „tăia" ast
fel panglica unui început de 
drum ce se anunța bogat în reali
zări. Milioane de metri cubi de 
săpături și terasamente se im
puneau executate, era necesară 
excaladarea — șl nu numai cu 
ranița de hidrotehnician în spate 
ci cu rețele de conducte, fiecare 
cu diametru ceva mai mare de 
doi metri — a unui dimb de deal 
cu înălțimea unui bloc cu trei
zeci de etaje, proiectarea, ampla
sarea și săparea a două mii ki
lometri canale, conducte și jghia- 
buri, cîteva subtraversări de 
drumuri, căi ferate și... a canalu
lui magistral în a cărui secțiune 
medie încap ușor opt autobuze 
unul lîngă altul. Timpul de exe
cuție — trei ani și jumătate —<• 
era considerat ca fiind foarte 
scurt.

Dar iată-ne, salt în timp, după 
un an pe acest șantier. Un șan
tier ce pare fără margini și în 
care, practic, fără ajutorul gazde
lor îți este imposibil să te des
curci... Oricum, șantierul se întin
de pe cinci sute de kilometri pă- 
trați! Se lucrează, deodată, în 
zeci de puncte. Oamenii îi intil- 
nești foarte rar. Adesea, treci pe 
lingă ei și nici nu-i vezi. 
Mai mult îi ghicești că sînt pe 
acolo. îi pun în evidență șiragul 
mereu în creștere al conductelor 
montate, brațul mereu în mișcare 
al draglinelor și macaralelor, 
zgomotul de bondar aflat mereu 
în zbor al screperelor și buldoze
relor. Pe acest șantier s-a rea
lizat cel mai intens ritm de exe
cuție din țara noastră. 15000 de 
hectare — cu mici retușuri, impu
se de răspunderea ce stăpînește 
deopotrivă pe toți cei care, într-o 
funcție sau alta, au îmbrăcat 
haina constructorului, pentru ca
litatea lucrării — practic pot pri
mi apa. în septembrie, aflîndu-ne 
încă pe acest șantier, unde nu s-a 
adus nici măcar un utilaj sau un 
mecanic în plus de cum se stabi
lise inițial, numai printr-o bună 
organizare a muncii, printr-o dă-

(IN PAGINA A 3-a) GH. FECIOKU

(Continuare în pag. a V-a)

Lingă noi ridica
un București, superb, 
într-o arhitectură de 
ultimă oră și niște 
dosădiți stau cu de
getul în gură, aștep- 
tînd demolarea. Bine, 
bine, vine și demola
rea, dar pînă atunci 
să stăm în noroi ?

ale ceferiștilor 
să pună mina pe mă
tură de două ori pe 
zi și să facă din tro
tuarul de nămol o 
sală de dans. Gospo
dina semăna flori și 
toate gardurile erau 
pline de viță de vie. 
Cele mai superbe

URBANISM

MĂRUNT
EUGEN BARBU

Am trăit 30 de ani 
într-o margine de 
oraș pe care o mai 
vizitez și astăzi din- 
tr-o nostalgie de în
țeles. Erau vremuri 
cind canalizarea edi
litară îmi trecea pe 
sub priviri sub for
ma unui șanț plin 
de broaște rîioase. 
Asta nu împiedica pe 
acele muieri sărace

încrizanteme văzute 
viața mea înfloreau 
în acele grădini să
race, iar curțile ară
tau ca-n palmă. De 
Paști și de Crăciun, 
după tradiție, se sco
tea varul din pivniță 
și toate străzile rî- 
deau, nu alta.

Să fi murit spiritul 
gospodăresc ?

Să fi rămas în 
multe din aceste case

Ieri de dimineață a ple
cat spre Mexic al doilea 
lot — și cel mai numeros 
al Olimpicilor. Cu acest 
grup, reprezentînd atle
tismul. scrima, boxul, ca
notajul academic, caiac- 
canoe, luptele libere și 
natația, au plecat și con
ducătorii delegației ro
mâne de sportivi, antre
nori și tehnicieni, medici, 
specialiști în domeniul 
sportului. Printre speran
țele noastre se numără : 
Lia Manoliu. Viorica Vis- 
copoleanu, Mihaela Peneș, 
Aurel Vernescu, Sciotnic, 
N. Gîju, C. Ciucă. Ion 
Drîmbă, Tănasp Mureșan 
și alții.

RĂSPUNDEREA JUDECĂTORULUI

despre care am po
menit mai sus, nu
mai oameni de pe 
altă planetă care nu 
au gustul curățeniei, 
al frumuseții domes
tice ?

Nu, nu cre^l. Parcă 
e mai curînd vorba 
de un tembelism ce 
trebuie descurajat cu 
niscai amenzi ustură
toare. Oare primarii 
noștri de sector au 
uitat mersul pe jos ? 
Ce-ar fi. să mai lă- 
șăm nițeluș hîrtii- 
le și birourile și să 
o luăm tipa-tipa pe 
cărare, să ne mai în- 
fățoșem la cetățea
nul care uită că nu 
se află în junglă sau 
în pampas și să-1 mai 
tragem de urechi.

Nu de altceva, dar 
nimic nu crește mai 
repede decît neamul 
prost în scara vege
tala și geaba stropim 
noi bulevardele și le 
plantăm cu pomi. Pe 
la poale se vede ici 
și colo vinerea, cum 
zice poporul. Mai în 
vreo zi de sărbătoa
re, mai cu un apel 
putem să dăm orașe
lor noastre în între
gul lor chipul meri
tat.

Ce-ar fi...

Adeseori, în diferite prilejuri, 
am înfierat huliganismul ca pe 
unul dintre cele mai antisocia
le acte infracționale. Am ape
lat la opinia publică, la oame
nii cinstiți, să-și spună păre
rea, să ia atitudine, conside
ring că e de datoria noastră 
să milităm permanent pentru 
apărarea ordinei și disciplinei 
în toate împrejurările și mai 
ales pe stradă și în localurile 
publice. însă întotdeauna, în ju
decarea faptelor unui om, am 
pornit de la ideea că omul e 
bun, ba, mai mult, am consi
derat că e nevinovat. Numai 
pe măsură ce dovezile catego
rice ne obligau să constatăm 
că individul respectiv a săvîr- 
șit diferite fapte care nu se în
cadrează în normele de convie
țuire socială acceptam și ideea 
nevinovăției sale. Această pru
dență e necesară, fiindcă a con
damna un om pe nedrept e 
cea mai mare nedreptate. Din 
discuțiile purtate cu numeroși 
oameni ai legii, judecători și 
procurori, ne-am dat seama că 
în acest mod 
dînșii și, 
de puține 
admirația

® Cind publicul din sală mur-

mură..,

9 0 „conștiință impâcată"

0 Obligațiile unui principiu:

..nici un nevinovat pedepsit și

nici un vinovat nepedepsit"

V ANCHETA V 
UNUI 1 

\ PROCES^

in dezacord cu adevărul faptelor

■■ ® Mijloacele justiției trebuie

să rămină inflexibile, oricare

ar fi cauza pe care o cercetează

procedează și 
tocmai de aceea, nu 
ori, ne-am exprimat 
față de capacitatea

lor de discernere, față de răs
punderea cu care cîntăreau fie
ce dram de vină. Acolo. în in
stanță, ei au mandatul poporu
lui, vorbesc în numele poporu
lui. Această răspundere est.e co
pleșitoare și, tocmai de aceea, 
este firesc ca ea să apese pe 
umeri puternici.

PROCESUL
Procesul s-a desfășurat 

blic, în după-amiaza unei
pu- 
zile

de sărbătoare, în satul Goioasa 
din județul Bacău. în final, ju
decătorul Popa Teodor, preșe
dintele completului de judeca
tă, a spus printre altele :

„Avînd în vedere actele 
lucrările din dosar, instanța 
ține în fapt următoarele : 
ziua de 7 aprilie 1968, în 
rul orelor 19, fiind zi de săr
bătoare, inculpații Neculai Pe- 
troiu, Ion Petroiu, Dumitru Ta- 
flea, și Dumitru Ardeleanu s-au 
deplasat în satul Ciobănaș, co
muna Goioasa, sat vecin cu sa-

re
in 

ju-

tul Preluci, în care aceștia își 
au domiciliul. în satul Ciobă
naș au mers la bufet unde au 
consumat băuturi alcoolice.

După ce au ajuns în stare 
de ebrietate, inculpații au în
ceput să provoace scandal în 
local, unde se aflau circa 60—70 
de consumatori. Astfel, inculpa
ții au adresat cuvinte porno
grafice la adresa consumatorilor 
din local, unde se aflau băr
bați, femei și copii, iar cind

li s-a atras atenția să nu pro
voace dezordine, inculpații au 
început să arunce în consuma
tori cu scaune, pahare, sticle, 
halbe și alte obiecte ce se a- 
flau în local, continuînd cu în
jurături la adresa consumatori
lor. în timpul scandalului 
provocat. în localul bufetului 
se aflau oameni străini, 
necunoscuți de către incul
pați, după care aceștia au 
plecat, iar pe drum, respec
tiv pe podul Trotuș, l-au 
bătut grav pe Stoica Dumitru 
care posedă certificat medical 
de 7—8 zile. Au fost loviți de 
asemenea și numiții Ancuța Du
mitru și Ursache Nicolae. con
form adeverințelor depuse la 
dosar". După enunțarea nume
lor unor martori și a depozi
țiilor lor reduse la esențial, se 
continuă : „Față de consideren
tele expuse mai sus, instanța 
reține că în sarcina inculpați- 
lor sînt pe deplin stabilite ele
mentele constitutive, ale delic
tului de huliganism, degradare 
în dauna avutului obștesc, ur-

ION CHIRIC

(Continuare în pag. a 7 V-a)
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• Aventurile foldorului

Sfei ante
Uzina de autocamioane din Brașov

PENTRU CITITORII NOSTHI

® Diversitatea repertoriului 
radiofonic

• „Un jurnal intim
[Cronica plastică)

ÎN SCOPUL DE A DA POSIBILITATE TINERILOR SA SE ABO
NEZE I.A ZIARUL „SCÎNTEIA TINERETULUI", PENTRU LUNA 
OCTOMBRIE A.C., ÎN MOD EXCEPȚIONAL, S-A PRELUNGIT 
CU O ZI PRIMIREA ABONAMENTELOR, ASTFEL:

— LA SATE, OFICIILE P. T. T. R. PRIMESC ABONAMENTE 
PÎNA ÎN 26 SEPTEMBRIE ;

— LA ORAȘE, OFICIILE P. T. T. R. PRIMESC ABONAMENTE 
PÎNA ÎN ZIUA DE 27 SEPTEMBRIE, IAR ÎN ORAȘUL BUCU
REȘTI, PÎNA ÎN ZIUA DE 28 SEPTEMBRIE A.C.

TINERI! NU UITAȚI ! REÎNNOIȚI-VA DIN TIMP ABONA
MENTELE PENTRU LUNA OCTOMBRIE a.c.
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DIVERSITATEA
REPERTORIULUI

RADIOFONIC
Fâptul că ascultăm „teatru Ia 

microfon" într-o epocă de inva
zie a televiziunii, ne face desi
gur un uie sentirnentalf. „Bătrl- 
tiul" radio, conștient de concu
rența „fiului legitim" —■ televizo
rul, se încrîncenesză în competi
ție și refuză rolul de „nobil scă
pătat". Fidelitatea noastră, a as
cultătorilor de teatru, nu rămî- 
ne fără recunoști -ță. Esk. o con? 
statare care, de fapt, ne îndeam
nă să scriem și rîndurile de față.

„Teatrul radiofonic" a fost, cel 
puțin în luna august, foarte gene
ros Cu noi. Uh „festival de co
medie" desfășurat pe două săp- 
tămînî. un „serial" de-o săptămî- 
nă, premiere, reluări reascultate 
cil plăcere efc. Statistic vorbind, 
âti fost transmise nici mai mult 
filei mai puțin de 25 dc emisiuni 
teatrale.

Un festival de teatru radiofonie 
este, oricum, o noutate în toată 
accepțittne’a cuvîntului.

Concepută ca o suită de spec
tacole, inițiativa redacției de tea
tru a debutat cu o premieră pe 
țară — „Geamandura" de Tudor

Mușateseu — transmisă „direct" 
adică dintr-o sală de teatru 
(Constanța) cu public.

Despre „startul" acesta presa 
noastră a vorbit la vremea res
pectivă. S-au menționat și calită
țile (ca și scăderile) piesei lui 
Tudor Mușateseu și au fost re
ținute și creațiile actoricești ale 
interprețiîor (Anca Neeulce Maxi
milian, Dan Herdan, Hameii Cer
chez ș,a.). Ceea ce ne deter* 
mină să ne oprim asupra acestui 
fapt — teatru radiofonic „cu pu
blic" — sînt alte chestiuni, care 
ar merita, considerăm noi, preci
zate.

Să fim înțeleși : nu ne displa
ce ideia unui spectacol radiodi
fuzat sau, ca să rămînem în li
mitele noțiunii vehiculate — a 
„teatrului radiofonic cu public" 
dar nici nu ne putem entuziasma 
în aceeași măsură ca unii croni
cari, care — sincer dornici de nou* 
— au salutat o „noutate" care nu 
mai este noutate de cel puțin 30 
de ani. Sala din Piața Amzei a 
Naționalului bucureștean a avut 
deseori o astfel de destinație. Și

din veteranii 
George Buican, 
debutul său în

încă- ceva : unul 
radio-ului, ing. 
ne mărturisea că 
radio a fost transmisia unei pie
se de teasru, dintr-o sală cu PU- 
PLIC.

Dar nu aceasta are importan
ță. Fie și numai dorința de a se 
revalorifica o experiență și tot tre
buie salutată cum se cuvine. în
clinăm sa credem că, cu toate 
cerințele tehnice impuse de gen, 
publicul ar gusta și altfel de spec
tacole ■— de pildă o ingenioasă 
îmbinare „la Vedere" a tehnicii 
cu latura artistică. Un fel de 
„studio deschis" în care s-ar face 
o înregistrare teatrală în fața spec
tatorilor.

Și — ca să revenim și la Fes
tivalul de comedie — ne imagi
năm reacția publicului la „Picnic 
pe cîmpul de luptă" de Fernan
do Arabal sau la „Balerina por
tocalie" de Valeriu Sîrbu.

Dar se vede treaba că redacția 
de teatru a avut curaj... numai 
pe jumătate. „Startul" a fost luat 
în fața publicului, dar competiția 
a continuat... acasă. Și nu că să-

Iile teatrelor bucureștene (sau 
chiar și a Radiodifuziunii) ar fi 
fost ocupate, nu că nu ar fi fost 
posibilă o organizare a repetițiilor, 
nu că nu ar fi fost actori disponi
bili' ,* ideea în sine a unei inițiali- 
Ve într-adevăr noi — care, incon
testabil, cere eforturi, dar le-ai 
fi și răsplătit — pare să fi spe
riat pe organizatori. Dovadă că 
un astfel de eveniment în viața 
teatrului radiofonic nu a găsit 
nici popularizarea necesară.

Să sperăm apoi că inițiativa 
unor festivaluri radiofonice nu 
se va mărgini numai la comedie, 
iar experiența cîștigată va fi 
fructificată și în alte zone. Pen
tru că diversitatea repertoriului 
radiofonic este un argument că 
se ține seama de diversitatea de 
gusturi ale ascultătorilor. Sînt 
amatori de comedie, cum sînt a- 
matori de drame istorice, de tea
tru clasic sau de teatru modern. 
Ascultătorii — abonați ai radiou
lui, sînt ascultători „cu drepturi 
egale" și numai uri repertoriu 
diversificat la maximum îi poate 
satisface pe deplin. în definitiv 
acesta este și motivul care ne 
determină să ascultăm „Ringul" 
lui loan Grigorescu (în regia lui 
Dan Nasta). Un alt scenariu 
demn de interes este și „Securi 
pentru frînghii" de Vasile Re- 
breanu, înregistrat în regia inge
nioasă a lui Cristian Munteanu. 
Apreciem și intențiile unui „se
rial" radiofonic datorat Ini Ha* 
ralamb Zincă („Limuzinele mor- 
ții") care, în ciuda unei regii a- 
matoare de gratuități, răspunde 
gustului unei largi categorii de { 
ascultători. Li

I

plan logic, 
de metodă 

obsedează 
perfectă a

I ideea 
Ceea ce 
adecvare

GRIGORE VASILE : „Flori*

noapte la zi. Aceeași senzații 
tradusă prin procedee tehnice 
similare cu un plus de somno
lență moliciune în sentiment 

: evocă și pîhza },pe ploaie**. O
„Duminică în Cișmigiu" e prin- 
tr-o opoziție firească mai agitată

.UN JURNAL
INTIM")

MIRCEA LERIAN

Recenta expoziție a ttnărului 
Grigore Vasile fixează decis, ca 
un element de suită, treapta 
unei evoluții. Și implicit, con
trazice orice răsturnare totală, 
spectaculoasă a viziunii în timp. 
Grigore Vasile aparține acelei 
familii de artiști prudenți, exce
siv de prudenți, care în albia 
prestabilă tatonează și pregătesc 
îndelung o acumulare, verifi- 
cînd-o fii diseeînd-o apoi para
lizant, rîn vederea viitoarelor 
construcții. Certitudinile se re
vendică și într-un 
Inclztzînd 
chiar. ( 
este o ....... 
mijloacelor de expresie, adevă
rului căutat, ele, care respectă 
aproape didactic rigorile genu
lui sînt aceleași ca și în trecut: 
peisaje, portrete, naturi moarte 
și flori. Privind atent, descoperi 
în lucrurile sale o pulsație 
foarte obișnuită a vieții, banală 
aproape prin codificările pro
puse. în lucrarea „Spre dimi
neață" acordurile reci, necon
trastante și puțin învăluite evocă 
fizic aproape răceala nelămurită 
și puțin tăioasă a trecerii de la

Valorificarea folclorului, tezaur excepțional 
în complexitatea Iui. s-a impus ca un factor 
activ în cultura română și s-a răspindit ca 
o vibrație a vitalității creatoare a poporului, 
ca un med direct de exprimare și simțire, 
devenind un atribut al actualității artistice.

Am invitat în cadrul unei mese rotunde o 
serie de specialiști pentru o dezbatere în jurul 
unor probleme legate de culegerea și prelu
crarea folclorului național. Redăm, pe scurt, 
în cele ce urmează, opiniile interlocutorilor 
noștri.

— Ne puteți descrie în cîteva 
cuvinte traiectoria evolutivă a 
mijloacelor de denistare și cu
legere a folclorului ?

Prof, dr doc. MIMAI POP, de 
la Institutul de etnografie și 
folclor :

în această muncă de primă im
portanță. cercetătorii institutului 
au fost mult ajutați de dezvolta
rea tehnicii mondiale. Ne putem 
permite astăzi consemnarea tu
turor faptelor de folclor întîl- 
nite. Față de posibilitățile limi
tate oferite de cilindrii de ceară 
ai fonografului — folosit între 
cele două războaie mondiale — 
mijloacele moderne cu care lu
crăm dau rezultate incompara
bile. Cu magnetofonul înregis
trăm muzica și literatura, filmul 
ne păstrează nealterafă imagi
nea dansului obiceiului, costu
mului. Progresul tehnicii ne 
oferă într-adevăr avantaje, de 
care nu putem însă beneficia pe 
deplin. Avem nevoie de aparate 
de filmat sincron, de mijloace 
de developare și transcriere 
mai rapide.

EMILIA COMIȘEL — cont 
univ., cercetător principal la In
stitutul tic studii sud-est euro
pene : - - Nu contest progresul 
aparaturii tehnice, sprijinul ma
terial substanțial acordat cerce
tării folclorice și îmbogățirea 
metodei de culegere și interpre
tare a fenomenelor folclorice. 
Dar se constată o evidentă stag
nare în ceea ce privește modul 
de investigație, care se face încă 
după o metodă empirică — cel 
puțin în domeniul muzicii. Să 
mă explic : culegerea științifică 
presupune o foarte bună cunoaș
tere a materialului muzical cu
les sau publicat anterior din 
zona respectivă. Pentru a fi si
gur că vom descoperi întreg re
pertoriul local trebuie să ne 
ajutăm cu instrumente de lucru 
adecvate, deci cu fișe de reper
toriu, întocmite pe genuri. A- 
ceste fișe ne lipsesc .deocam
dată. (consecință a lipsei tran
scrierii melodiilor din Arhiva de 
etnografie și folclor și a unei 
clasificări provizorii măcar). De 
aceea. în cele mai multe cazuri, 
se aduce dintr-un sat numai o 
parte din tezaurul folcloric. 
Pierdem astfel un mare număr 
de piese care dispar o dată cu 
bătrînii noștri pentru că nu am 
știut să le cerem noi melodii 
care probabil zăceau în mintea 
lor.

DINU VASILE, de la Conser
vatorul „Ciprlan Porumbescu" :

— Vreau să subliniez, în con
cluzie, imnortânța folosirii peli
culei pentru cuprinderea feno
menului folcloric în totalitatea 
lui. Avem astfel posibilitatea să 
folosim, pe lîngă metoda compa
rativă și cea directă, metoda re
constituirii. care este deosebit 
de eficientă. ’

Pen- 
albe“ 

cu- 
de 
in- 
de

— Ați vorbit despre unele 
„pete albe" în cercetare. Care 
sînt și ce ar trebui făcut pentru 
a fi umplute" ?

Emilia Comișel : —
tru lichidarea „petelor
cred necesare două mâtode : 
legerea sistematică făcută 
cercetători experimentați în 
vestigățiile pe teren și, pe 
altă parte, folosirea intelectuali
lor locali de la casele de crea
ție, a elevilor și studenților. De 
ce în trecut școala era atît de 
legată de arta poporului, și se

regizor artistic la Ansamblul 
Sîrb din Timișoara*—S-a rămas 
mult în urmă cu cercetările pri
vind folclorul copiilor, formă 
specifică a limbajului și uni
versului infantil. Există cîntece, 
dansuri, obiceiuri ocazionate de 
apariția anotimpurilor, anumite 
jocuri, dialogate sau corale, a- 
companiate cel mai adesea de 
instrumente confecționate chiar 
de copii. Apoi, în Banat, există 
încă foarte multe locuri necer
cetate, mai ales în zona de șes. 
Să dau un exemplu concret de

lege care funcționează mecanic, 
ci se aplică cu grijă pentru a nu 
știrbi nimic din virtuțile artei 
populare.

Theodor Foaie : — Folclorul 
nostru nu este un material brut, 
nici simplist. Am auzit de multe 
ori părerea că jocurile și cîntp- 
celâ noastre sînt primitive, nu 
se pot prezenta pe scenă, deci 
ar trebui să se opereze o inter
venție numită „prelucrare". S-a 
născut, prin împrumuturi, un 
fel de balet rudimentar, deseori 
impus ca rețetă. Izvorul de crea
ție a fost uneori neglijat pen
tru că modelul ,confecționat" se 
află totdeauna la.îndemîna ; așa 
s-au răspîndit o serie de formu
le scenice comode.

Prof. Mihai Pop : — Folclorul 
fiind, prin excelență, un izvor 
de inspirație, e normal ca gra- 
dui de prelucrare să fie nelimi
tat în arta cultă, mai ales în 
muzică. Problema prelucrării 
devine acută desigur, cînd e 
vorba de aducerea materialului 
folcloric pe scenă de către an-

plicate care inundă emisiunile 
radiofonice și televizate, ajun- 
gîndu-se la o simfonizare a pie
selor. Froblema prelucrărilor ră- 
mîne încă foarte spinoasă. în 
goana după efecte spectaculoase 
foarte mulți recurg la modifi
cări, la fabricarea melodiilor. De 
asemenea, accelerarea tempoului 
la maximum este un aspect ai 
denaturării autenticului. — 
xemplu, brîiele și doiul 
țean au ajuns la ora 
niște „conglomerate" de 
le tehnico-instrumentale, 
transformîndu-se în exhibiții a- 
crobatice.

Emilia
populară poate fi cîntată și în 
grup, la unison, sau la octavă, 
cu asocierea ; unui instrument 
tradițional (fluier sau cimpoi).

Gheorghe Ciobanu : — Prelu
crările își au meritul lor. atunci 
cînd nu sînt prea multe, pentru 
că obișnuiesc masele cu sonori
tăți armonice, polifonice. Sînt, 
de fapt, o țreaptă intermediară

De e- 
bănă- 

actuală 
formu- 

jocul

Comișel : — Muzica

cole, poate de milenii, este un 
imperativ urgent al zilelor noas
tre. „Surogatele", acele creații 
hibride individuale de care s-a 
vorbit pînă acum sînt accep
tate temporar de mase, sau 
chiar respinse. Este cu totul ab
surdă pretenția prin care se a- 
firmă că acestea sînt operele 
„folclorice" corespunzătoare ni
velului actual al poporului. Ar 
trebui să se programeze mai sus
ținut interpreții autentici ai 
creației orale, să se recurgă mai 
puțin la prelucrări, care nu îm
bogățesc folclorul, ci sînt simple 
creații individuale, a căror va
loare nu poate fi pusă pe ace
lași plan cu arta unei colectivi
tăți. etnice.

Theodor Foaie : — Toate a- 
ceste prelucrări nu s-au născut 
din senin. Nu trebuie să uităm 
că atît ansamblurile profesionis
te, cît și formațiile de amatori, 
nu de puține ori au impresionat 
chiar juriile de concurs cu pre
lucrările și exhibițiile lor.

— Am vrea să precizăm — care

cioreasca, Dciul din Banat, Că
lușul. Rolul coregrafului trebuie 
să se mărginească la punerea fi
gurilor în perspectiva scenică.

Emilia Comișel : — Desigur, 
pentru scenă se cere o mai mare 
grijă, dar nu în detrimentul au
tenticității. Prelucrările, cînd 
sînt absolut necesare, să nu se 
depărteze de trăsăturile specifice 
graiului regional și genului.

Theodor Foaie : — Aș vrea 
să deosebesc două noțiuni : cred 
că există un „folclor autentic** 
material, creat de popor, și un 
„folclor scenic", care se naște din 
folclorul autentic, dînd posibili
tatea dirijorului, coregrafului și 
regizorului de a crea un specta
col.

— Care sînt cele mai eficien
te mijloace organizatorice și ar
tistice pentru valorificarea mai 
amplă a rezervei artei 
lare ?

Dinu Vasile : — Atît 
blurile profesioniste, cît 
carea de amatori

popu-

ansam- 
și miș- 
deplină

A VENTURILE
ANCHETA
NOASTRĂ Intre stil și ..stilizare

FOLCLORULUI

//•S *.

găseau tineri pasionați care fă- 
[ ceau culegeri în sate, cu toate 

că posibilitățile materiale erau 
atunci mult mai slabe ? Feno
mene folclorice de o neîndoiel
nică valoare, necunoscute pînă 
acum, se întîlnesc aproape la 
fiecare deplasare. Este suficient 
să amintesc descoperirea acelor 

, manifestări complexe, practicate, 
în perioada de iarnă, în care 
sînt îmbinate colinde cu jocul 
furcii, cu mascări și travestiri 
— formă amplă, de mare valoare 
artistică, descoperită abia de 

, cîțiva ani. De- asemenea, minu
natele colinde profane dintr-un 

, sat de pe Mureș, printre care am 
găsit teme muzicale și poetice 
noi. ca și fenomene de natură 
structurală necunoscută pînă a- 
cum.

Prof. Mihai Pop : Cercetătorii 
au adunat și sistematizat o mare 
parte a folclorului tradițional, 
dar nu putem spune că s-au e- 
puizat toate rezervele nici în 
privința diferitelor categorii de 
creație, nici a formelor regiona
le atît de variate sub care se 
găsesc. Folclorul obiceiurilor, 
față de care ani de-a rîndul în
țelegerea a fost limitată, a ră
mas mult în urmă. Ambiția 
noastră e mare. Vrem să lăsăm 
în colecții științifice întreg pa
trimoniul culturii noastre fol
clorice.

THEODOR FOALE : dirijor și

care m-am lovit de curînd. Cău- 
tînd material pentru premiera 
acestei stagiuni, am vrut să in
troducem în program „Sorocul" 
un joc tipic bănățean, spectacu
los și destul de cunoscut ca me
lodie. Dar nici pînă azi nu se 
se știe exact formula ritmică a 
acompaniamentului, jocul pier- 
zînd mult din nota autenticită
ții.

GHEORGHE CIOBANU, de Ia 
Institutul de etnografie și fol
clor :

— Există, indiscutabil, 
necercetate, 
vie 
în

locuri 
Dovada cea mai 

este descoperirea doinei 
Banat abia în 1965 Dis

punem însă de prea puține 
mijloace de locomoție pen
tru deplasări. Cred că e o pro
blemă care ar trebui discutată 
mai des.

— Am ajuns, deci, la prelu
crare. O considerați necesară ?

GHEORGHE POPESCU-JU-
DEȚ, coregraf :
— Este cert că prezentarea pe 
scenă a folclorului pretinde o 
prelucrare și o dezvoltare a lui, 
pentru condiția de spectacol, 
pentru adaptarea lui la o nouă 
relație apărută, relația scenă — 
spectator. Pentru a aduna la un 
loc elementele variate de fol
clor. a le omogeniza și a le topi 
într-o concepție artistică uni
tară, este necesară operația de 
prelucrare. Dar asta nu este o

samblu și amatori. Se greșește 
grav cînd se persistă în credin
ță că, pentru scenă, folclorul 
trebuie „stilizat*.

Ghcorghe Popescu-Județ :
— Depinde ce înțelegem prin 
stilizare, cred eu. Dacă stiliza
rea este o perfecționare a exe
cuției ea nu se poate exclude. 
Jocul românesc este uneori inhi
bat de un conținut ritmic și teh
nic care poate cămine prea in
teriorizat. subtilitatea fiind reți
nută de forma de exprimare 
prea sobră. Coregraful va fi 
preocupat, deci, să o facă cit mai 
explicită pentru ca Jocul să im- 
D!t pioneze.

Prof. Mihai Pop : — N-am în
țeles niciodată pfea bine ce-i 
această stilizare, din moment ce 
creația populară are stilul ei 
propriu. Se ajunge deseori la o 
deformare stilistică apropiată 
mai degrabă de estradă sau ope
retă. Este complet greșită ideea 
că țăranii care știu să cînte și 
să danseze de veacuri ar tre
bui învățați după gustul unor 
instructori, pentru care realita
tea unei piese populare este 
complet străină. Folclorul adus 
pe scenă face doar o transmu
tare de mediu, de 
dițional la scenă.

Theodor Foaie : 
roare acest abuz 
lor mari, niște tarafuri

la Jocul tra-

Este o e- 
al orchestre- 

multi-

între muzica populară și 
cultă. Dar tocmai tentația crea
ției culte este marele pericol. 
S-a vorbit despre asta. Aș vrea 
să subliniez printr-un exemplu 
Printr-o verificare a repertoriu
lui orchestrelor din țară, în re
giunile Iași și Bacău, din 60—70 
de piese s-au putut reține ca o- 
riginale două-trei.

Dinu Vasile : — Prelucrarea, 
cînd e vorba de ansamblurile 
profesioniste, devine o haină ar
monică străină pentru folclor, 
dintr-o necunoaștere a esenței 
folclorice. Cauza — incompeten
ța unor cadre dirijorale și lip
sa unor preocupări teoretice de 
specialitate destinate acestor 
formații.

Prof. Mihai Pop : — Aș vrea 
să amintesc importanța unui re
gizor pentru aceste ansambluri, 
regizor care, prin documentare, 
să sesizeze esența faptului fol
cloric. Un exemplu elocvent ar 
fi spectacolul „Anotimpurile" 
prezentat, nu demult, de Cămi
nul cultural Vișeul de Jos. S-au 
scos în relief simbolurile pro
funde ale manifestărilor folclo
rice legate de anotimpuri, sensul 
adînc filozofic. Acest spectacol 
ar trebui dat ca exemplu și dis
cutat cu toți „profesioniștii" va
lorificării folclorului.

Emilia Comișel : Problema 
specificului popular, adică a u- 
nei arte create și șlefuite de se-

este de fapt raportul între au
tenticitate și invenție în 
lucrare ? Și 
estetice ale 
clor ?

Gheorghe 
că problema 
murită. Sînt încă multe discu
ții în jurul unor întrebări ca : 
„Ce e tradiția ?“, „Ce e inova
ția ?“. Fiecare popor are un „ti
par național". Blaga vorbea des
pre așa-numita „matrice stilisti
că". Autenticitatea stă în pre
zentarea trăsăturilor imprimate 
de acest tipar. Inovația poate fi 
valoroasă cînd se adaugă fără 
deformare.

Theodor Foaie : — Creatorul 
este cu adevărat creator atunci 
cînd se poate spune despre el 
că este un bun chirurg. Un chi
rurg. care-și prelungește simțu
rile pînă la vîrful bisturiului, 
simțind cînd taie în carnea anes
teziată sau în carne vie.

EUGENIA POPESCU-JUDET, 
coregraf — Punctul de gravi
tație în creația coregrafică 
a marilor ansambluri tre
buie să rămînă autenticul. 
Noțiunea de autentic nefi- 
ind un concept, ci un concentrat 
de realitate și viață. Există mul
te dansuri populare, cafe sînt 
creații perfecte ce nu mai 
nevoie de nici un -fel de prelu
crare • Purtata fetelor din Că- 
pîlna. învîrtita de pe Someș, Fe-

care sînt 
prelucrării

pre- 
Jimitele 
de fol-

— CredCiobanu :
este insuficient lă-

justificare. La amatori se simte, 
însă, nevoia unei îndrumări 
competente. în privința reperto
riului și a modului de interpre
tare.

Gheorghe Ciobanu : — Ama
torii ar trebui să pună mai mult 
accent pe folclorul local.

Emilia Comișel : — Pornind 
de la principiul respectării sti
lului local, ansamblurile de ama
tori sînt cele mai indicate. Dar 
procedeele de prelucrare să fie 
discutate competent cu intcrpre- 
ții acestora ; eventual să se 
ceară și părerea altora mai bă- 
trîni din sate, în așa fel încît să 
nu le dea impresia că formula 
pe care a gîndit-o instructorul 
este superioară artei lor. Proce- 
dînd greșit se aduce un rău in
calculabil poporului care nu mai 
are încredere în însăși 
rinților, care începe să 
iască de valoarea ei.

arta pă^ 
se îndo-

mal sus. 
forniu-

au

★

Reținind opiniile de 
observațiile pertinente 
late de interlocutorii noștri, nu

putem încheia decît adresînd — 
firesc — întrebarea : cînd se 
vor traduce în viață aceste de
ziderate unanim acceptate, cînd 
se vor lua măsurile ce se im
pun ?

LILIANA MOLDOVAN 
CRISTINA DUMITRESCU

cromatic, mai multicoloră $1 vi
oaie, o pînză cocardă, în timp 
ce „Noapte de vară" este mai 
grea, mai densa sugerînd un 
vag fior dramatic, o așteptare în
cordată. „Vara în grădină", un 
peisaj cu cîțiva pomi solitari, 
cheamă fără confuzii o senzație 
de torid, de calcinat, de aneste
zie a vegetalului „Arăturile de 
primăvară" și încă vreo cîteva 
peisaje cu păpădii care i se pot 
alătura ca sentiment sînt mai 
fantastice, cu un simbol mai în
văluit, dar presupus, circumscris 
unui principiu germinativ, in- 
cluzînd ceva de mister teluric, 
ancestral. Fără speculații me
tafizice, bineînțeles. Simbolica 
stărilor afective este deschisă, 
deci fără cheie, la îndemîna 
oricui. Aparține modului inge
nuu. Acelui mod pe care un cri
tic îl definea constînd în rela
tarea nudă a sentimentelor fără 
uit scop decît de a se îmbăta de 
ele și a le fixa. Modalitatea are 
indubitabil „dva de jurnal in
tim11, și implică o doză oarecare 
de sentimentalism. Judecată 
însă într-un context atît de va
riat, de complex, atît de predis
pus insolitului ca cel al artei 
contemporane (uitarea voită și 
disimulată a tot ceea ce se în- 
tîmplă în fenomenul plastic, 
această modalitate mal poate 
ascunde, lîngă motivația struc
turală, și un respect secret pen
tru valorile și ordinea „clasică". 
Subzistă în teme un gust al 
paseismului, în sensul temei, al 
,,eternuhii“, al „neperisabilului“, 
al unei seninătăți care nu se 
vrea deranjată și pe care numai 
în cîteva cazuri izolate le amen
dează cu detașare voit stilistică 
(„Lumina de seară"). Dimensiu
nile pînzelor, organizarea lor 
spațială subliniază un covjxrva- 
torism al genului, al proporției 
de șevalet, care dau o destinație 
intimistă precisă lucrărilor.

Deasupra oricăror 
de conținut, de idee, de 
ment stăruie o senzație 
de edulcorat. M-am 
circumspect de unde 
Poate din temă, deși 
este deasupra oricăror 
tarii „modernă", cerebrală și cu 
atît mai puțin din accesorii, 
din detalii, pe care pictorul 
tinde cu consecvență să le eli
mine, Sintetismul e antipodic 
descripției dulcege. Nici din com
poziție (în genere de o rigoare, 
de o uscăciune angulară palla- 
dyană subliniată parcă ostenta
tiv de tușa energică arhitectu
rală a culorii realizată prin cu
țitul de paletă), căreia . nu-i în
chide fericit conturul -tocmai din 
dorință de a elimina asociația 
precisă, didactică, de a lăsa o 
unică poartă vaguiui și indeci
ziei poetice, prin planurile, 
emancipate de legile perspecti
vei, ce plutesc într-un sptîțiu 
puțin incert. Senzația amintită 
provine, 
culoare, 
moașă*', 
senzuală 
port cu r____ _________
învăluirea ei, din i^adibrea 
difuză, dintr-o abundență a 
ietei calde și contradictoriu 
poate din harul său deosebit, de 
colorist. Pictura lui Grigore 
Vasile este o pictură a contem
plației (meditația implică un act 
intelectual analitic și de la un 
anumit punct generalizări). A 
contemplării propriilor viziuni 
de citadin cu nostalgii bucolice, 
pe care, lumea obiectivă i le 
propune mai mult ca produs ai 
unei rememorări sau ca pe o 
intuiție. Are plăcerea nuanțe
lor, pînă la limita insesizabilului 
(de aceea această pictură care 
pare că are ceva mecanic în so
luțiile ei plastice reprezintă 
totuși cu fiecare imagine un 
univers aparte, perfect inchis și 
definit). In acest joc intră o doză 
apreciabilă de nevinovat epicu
reism si implicit de egoism. Intre 
garoafă și sabie, cele două sim
boluri (Si coordonate ale poeziei 
contemporane) propuse de Rafael 
Alberti pentru universul natu
ral, pentru domesticul lipsit de 
griji pe de. o parte, și pentru 
universul cotidian dur, pentru 
episodul, „teribil și grandios", 
care implică un act de responsa
bilitate civică ne de altă parte, 
pictorul a ales fără ezitări . 
Garoafa. în această afirmație nu 
intră obligatoriu o judecată de 
valoare (și încă una așa cum 
greșit dar subînțeles se obișnu
iește adesea, cu implicații ețice) 
ci o simplă constatare. O consta
tare care vizează înșă o struc
tură. o constatare care poate 
servi inevitabil la definirea unui 
gest creator.

CORNEL RADU 
CONST ANTINESCU

implicafii 
’ senti- 

oarecare 
întrebat 
provine, 
viziunea 
comen-

credem, exclusiv din 
din structura ei „fru- 
apetisantă, fată să 
sau naturalistă . în 

prototipuri reale,

fie 
ra- 
din 

ei 
pa-

®) Expoziția de pictură GRI
GORE VASILE, deschisă în 

Sala Dalles din București

22,25 — Transfocator : Medica
mentele.

20,10 — Muzică populară româ
nească. Cîntă Ana Ispas, 
Vlad Dionisie.

TELEVIZIUNE a
MIERCURI SEPTEMBRIE25

18,15 ;GEN-
10,00 — Ciclul matematică 19,30 — Telejurnalul de seară (oreleI 10,30 — Ciclul limba română

I 9 ;

PO-

I de limba engleză11,30 — Curs

CiclulI
(ore-
HO-

21,10 — Avanpremiera.

— Curs de limba germană.I 19.00

I RO-

(orele 
18J5 ;

(orele
18.15 ;
11,13 ;

Tema : 
fiule, o

(orele
18,45 ■,

11,00 — Curs
ză

| 18.00

18,30

NAPOLEON
(orele

13 ; 15,45 ; 18,15 ;

— Telecronica economică

pentru specialiștii 
industrie ;

de limba france-

12,00 — T. V.
din 
„Cibernetică'

— Club XX — emisiune 
pentru tineret.

17,30 — Pentru școlari : 
„Cartea mea-i, 
treaptă".

Sala Cinemateca 
12 ; 14.15 ; 16,30 ;

20,00 — Studioul de poezie :
Partidului.

20,45 — „Cele mai frumoase... 
zece". (Muzică ușoară)

21,25 — Tele-cinemateca : „în 
murg" — producție 
studiourilor franceze.

23,05 — Telejurnalul de noapte.
La Cheile Bicazului

PLANETA MAIMUȚELOR 
rulează la Patria (orele
11.30 : 14 ; 16,30 : 19 : 21,15).

FRUMOASELE VACANȚE 
rulează Ia Republica
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ;
21).

OPERAȚIUNEA SAN 
NARO

rulează la Festival
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 : 18,30 • 21); 
Feroviar (orele 9—15,45 în con
tinuare 18,15 ; 20,45) ; Modern, 
(orele 9,30 • 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45).

ROATA VIEȚII
rulează Ia 
(orele 9,45 ;
18,45 ; 21).

MARYSIA ȘI
rulează la Luceafărul
8.15 ; 10.30 ;
20.45) .

WINNETOU
rulează la Victoria (orele 9;
11.15 ; 13.45 ; 16,15 - 18,30 ;
20.45) ; Grivița (orele 9 ; 11,30 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Auro
ra (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45; 
18 ; 20,30).

NEÎNȚELESUL
rulează la Flamura (orele 9 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30).

PRINȚESA

rulează la Central (orele 8,30 ; 
11 : 13,30 ; 16 ; 18 30 ; 21).

TUDOR
rulează la Lumina (orele 
8,45 *. 15,45 *. 19,30).

O LUME NEBUNA. NEBUNA, 
NEBUNA

rulează la Doina (orele 9 și
10 — program pentru copii) 
11.30 ; 16 ; 19.30).

INIMA DE MAMA
rulează la Union (orele 15.30 ; 
18 ; 20,30) ; Capitol (orele 8.45 ;
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

GRAHJL ANIMALELOR 
rulează la Timpuri Noi 
le 9—21).

FRATELE DOCTORULUI
MER

rulează la Excelsior
9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 
20,30).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE 
rulează la înfrățirea (orele 
10 ; 15,30 ; 17,45 ; 20) ; Viitorul 
(orele 15,30 18 ; 20,30).

DOMNIȘOARELE DIN 
CHEFORT

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

EL DORADO
rulează la Dacia (orele 8,15 ; 
15,45 ; 18,15 ; 20,45).

TREI COPII „MINUNE** 
rulează la Bucegi (orele
13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30).

VICONTELE PLĂTEȘTE
LIȚA

rulează la Unirea (orele
15.30 ; 18).

INFR1NGEREA LUI ALEXAN
DRU CEL MARE

rulează la Lira (orele 15,30 ; 
18).

TARZAN OMUL MAIMUȚA 
rulează la Drumul Sării (orele 
15 ; 17,30 *, 20) • Vitan (orele
15.30 ; 18 ; 20.30)

PREMIERE STRICT SECRETE 
rulează la Giulești (orele
15.30 ; 18 ; 20.30).

ÎN ORAȘUL S
rulează la Cotrocenl (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

SURPRIZELE DRAGOSTEI
.rulează la Melodia (orele 8,30;

10,45 , 13,15 ; 15.45 ;
20,45).

VIN CICLIȘTII
rulează la Floreasca
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
20,30) ; Gloria (orele 9 ; u,h> ;
13.30 : 13 ; 13.15 ; 20,30) ; Tomis 
(orele 9.30 ; 15.30 : 18.15 ■_ 20.30).

ROATA VIEȚII
rulează la Volga (orele 8.30 ; 
13 ; 15.30 ; 18 ; 20,30).

BALUL DE SÎMBATA SEARA 
rulează la Miorița (orele 9,15 
11,30; 13.45 ; 16; 18.15 ; 20.30).

HATARI
rulează la Moșilor (orele 15 ; 
19)

EU, EU. EU ȘI CEILALȚI 
rulează la . Popular (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR 
rulează la Munca (orele 16 ; 
19).

PRIN KURDISTANUL SALBA- 
TIC

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

DRAGI
AȘA, DA!

PRIETENI,
Vă scriem, Ia acest început de toamnă și reînceput de 

drum al paginii noastre, cu bucuria cu care am regăsi 
niște vechi cunoștințe. între noi, prezentările s-au epui
zat demult. Sperăm că articolele noastre, apărute în fie
care săptămînă de școală în coloanele Paginii elevului, 
\-au ajutat să vă dați seama ce lucruri mari am dori sa 
înfăptuim și cît de neexperimentați și de stîngaci sîntem 
încă. V-am cunoscut și noi : din cele peste o mie de scri
sori pe care ni le-ați trimis într-un răstimp destul de 
scurt, din răspunsurile voastre Ia întrebările concursului 
„Oracolul nostru", inteligente și vioaie, grave și pline de 
umor, din nenumăratele întîlniri pe care le-am avut ca 
între colegi și în cadrul cărora ne-ați spus cîte un : „Bravo, 
mă ! Nu-i rea pagina1!", dar — mai ales — ne-ați ironizat 
pe bună dreptate, indicîndu-ne frățește numeroasele noas
tre nereușite.

De cîteva zile, ca și voi, ne-am reluat locurile în bănci 
șî uniformele și am început să chibzuim cum va arăta Pa
gina elevului în noul an. S-au ivit, după cum bănuiți, idei 
noi, planuri mari, controverse. Două lucruri ne-au apărut 
însă tuturor pe deplin limpezi. în primul rînd, că va 
trebui să lăsăm deoparte chestiunile mai puțin impor
tante, cu care ne-am pierdut vremea uneori, și să ne 
preocupăm de problemele noastre esențiale, să vedem 
dacă — la întrebările cheie ale vieții de elev — sîntem 
ît? stare întotdeauna să dăm răspunsuri demne de niște 
ute iști, de niște tineri care învață în România socialistă, 
pregătindu-se să edifice comunismul, răspunsuri mature 
și grave, în spiritul responsabilității față de viitorul nos
tru și al patriei noastre. în al doilea rînd, e clar pentru noi 
că raza investigațiilor noastre va trebui să depășească li
ceele bucureștene, cu mai multă consecvență decît în anul 
școlar trecut. Vă socotim pe voi toți — și nu numai pe 
premianții și menționații concursului „Oracolul nostru", 
dintre care cîțiva au fost cooptați în colectivul de re
dactori — drept colaboratorii noștri permanenți. Aștep
tăm cu nerăbdare de la voi știri despre activitățile din 
școala în care învățați, caricaturi, reportaje-anchetă pe 
temele care vă preoeupă, epigrame, schițe umoristice, ar
ticole în care să vă’exprimați cu îndrăzneală și cu simț 
al răspunderii opinia în cutare ori cutare problemă a vieții 
noastre de școlar.

Pentru început, vă propunem — în afara materialelor 
ce ni le veți trimite din inițiativa voastră — două teme 
speciale de meditație :

1. SE POATE LUPTA ÎMPOTRIVA „SFINTEI NEPĂ- 
SĂRI" FAȚĂ DE CEILALȚI, A UNORA DINTRE CO
LEGII NOȘTRI ? Cum se manifestă această nepăsare ? 
(Un exemplu concret). Ați încercat să faceți ceva împo
triva ei ? Cu succes ori fără ? De unde ar trebui pornit 
pentru a înlătura nepăsarea noastră față de... nepăsarea 
celorlalți ?

2. ȘTIM 
cunoaștem 
Dorim să-i
s-au comportat nedrept față de noi ? Am încercat vreo
dată să-i ajutăm și, dacă da, în ce mod le-am oferit spri
jinul ?

Bietul poștaș ! începînd de mîine va avea de-a face cu 
întrebările noastre nerăbdătoare : „De ce nu ne-ai adus 
destule scrisori ? Nu se poate să nu fie măcar o sută. 
Ce-ai făcut cu ceielalte ? Le-ai rătăcit ?‘‘ îndurați-vă de 
sufletul bietului poștaș și nu-1 puneți în asemenea situa
ție !

DESTULE DESPRE PĂRINȚII NOȘTRI? Le 
activitatea profesională, preocupările, grijile ? 
înțelegem — chiar și atunci cînd socotim că

COLECTIVUL DE REDACTORI ELEVI

Vă mai amintiți... (ei, dar 
asta n-are nici o importanță: 
știu sigur că nu vă mai amintiți 
nimic ; nu de alta, dar cine ci
tește ce scriu eu în Pagina ele
vului ? Și pe urmă, a trecut 
atîta vreme... în sfîrșit, trebuie 
să încep cumva, nu ?). Așadar, 
nu vă mai amintiți că acum trei 
luni și 8 zile, (precis !), mă tîn- 
guiani într-un articolaș în „pa
gină" că n-o să am prea multe 
lucruri grozave de făcut în va
canța care se apropia amenință
tor. Mare ? Munte ? Excursii ? 
„Inactivitate ! Sedentarism!“ 
ziceam.

Ei, tocmai aici e buba ! Și 
vedeți de ce...

Pînă la urmă, înspăimîntat 
tocmai eu, cel care căutam 
luminarea ceva cu alergătură , 
bătaie de cap, o să rămîn pe di
nafară și o să trebuiască să lînce- 
zesc prin toate cotloanele, nemai- 
găsindu-mi locul, m-am înființat 
cu viteza luminii la colegul do 
cenaclu care făcea înscrieri pen
tru tabăra de creație de la 
Gîlma-Moroieni. („Ce-o fi — o 
fi!“ îmi ziceam) și... iată-mă 
poposind la destinație. Nu mai 
fusesem niciodată în tabără și 
îmi închipuiam că aici fiecare 
stă „în banca lui", cuminte, cu 
nasul în vreo carte sau privește 
moleșit încoace și încolo. Da ’de 
unde ! Hărmălaie, cîntece, du-te- 
vino... „Hait, aici e de mine !" 
— mi-am zis. Și m-am molipsit 
de vînzoleala generală.

Vă spun de la început : a fost 
grozav ! N-aveai vreme nici să 
răsufli. Tot timpul era cîte ceva 
de făcut, ba cenaclu cu grupa 
sau cu toată tabăra, ba excursii 
prin coclaurile munților, ba con
curs de orientare turistică, întîl
niri cu scriitori, simpozioane... 
Și, unde mai puneți, dans în fi
ecare seară ! Ba se mai găsea 
timp să și scrii cîte ceva : brazii 
aceia ca niște ciclopi, murmurul 
lalomiței, interminabilele discuții 
(au venit băieți și fete, preocu
pați de literatură, din toată țara) 
îți ofereau, la tot pasul, motive 
de inspirație. Dar carnavalul! Dar 
banchetul de adio ! Ce mai, ca 
să vă dați seama, am slăbit 
vreo... 200 de grame ! Nici nu 
terminam bine de mîncat și — 
zbughe-o să faci gazeta taberei; 
sau la meciul de volei ; sau... 
dar ce să le mai înșir ! Nici nu 
mi le mai amintesc pe toate. 
Oricum, m-am distrat teribil! Și 
eu, care ziceam...

Păcat că s-a terminat așa de 
repede. Nici nu știu cînd au 
zburat două săptămîni! Și, după 
cîteva zile, altă tabără, la Sinaia, 
cu cîștigătorii Olimpiadei pe ma
terii. Și relatările unora dintre ei 
pe care-i invidiam — despre zi
lele pline de conștiința propriei 
responsabilități de uteciști pe 
care le petrecuseră lucrînd pe 
șantierele de muncă patriotică. 
Neuitată tabăra de la Sinaia, cu 
oameni minunați !... Dacă aș sta 
să vă povestesc despre bătăile cu 
perne, despre mînjitul cu frișca 
în toiul nopții și cîte altele, n-aș 
mai sfîrși nici în trei ceasuri! Și 
n-am timp : îmi fac planuri. Am

aflat acum cum se pot petrece în 
stil mare zilele vacanței: încon
jurat de prietenia și voia bună a 
colegilor de pretutindeni, alături 
de care poți cunoaște adevăratul 
preț al camaraderiei. Abia aștept 
să vină iar vacanța mare !

Dar pînă atunci, spor la 
treabă 1

TIBERIU MIHAIL
(liceul „Dimitrie Cantemir")

PROFESORII 
MEI

să

că 
cu
Și

Au început iarăși cursurile și 
trebuie să vă spun că mi-a fost 
dor pînă și de treptele școlii, 
pentru că sînt ale locului în care 
am întîlnit oameni minunați: Li
ceul industrial de construcții ci
vile și industriale. M-am obișnuit 
să iubesc locurile după oamenii 
pe care îi întîlnesc acolo. Este 
uimitor cît de repede te atașezi

de un oraș, de o stradă, de o 
casă, dacă acel oraș, acea stradă 
sau casă aparține unui om ori 
mai multor oameni de care te-ai 
legat sufletește. O, și ce clipe, 
ce clipe am trăit, cînd cu spe
ranță, cînd cu deznădejde, pînă 
la cei 17 ani ai mei; și toate a- 
ceste clipe au fost legate de oa
menii — de cele mai multe ori 
minunați — pe care i-am cunos
cut.

Dați-mi voie acum, la începu
tul noului an școlar, să vă vor
besc despre ei, să vă mărturisesc 
tuturor pentru ce mă leagă de a- 
cești oameni un milion de fire 
trainice. Le privesc ochii, frun
tea, fiecare cută a feții, căci în 
permanență sper să aflu în fieca
re cite o fărîmă din Dickens, E- 
minescu, Grigorescu, Dali. O 
dată, Pagina elevului ne întreba 
ce „idoli" avem. Vai, dar se pot 
număra ei oare ? Am o mie de 
„idoli" : toți oamenii pe care-i 
iubesc. Colegii, părinții, profeso
rii, unele cunoștințe, sînt cu toții 
„idolii" și idealul meu. îi privesc 
și remarc aproape întotdeauna că

au ceva din sensibilitatea lui E- 
minescu, din bunătatea lui Dic
kens, din forța de a privi limpe
de a lui Grigorescu, din dragos
tea de noutate a lui Dali.

Dar, în primul rînd, vreau să 
spun un cuvînt despre profesorii 
mei. Despre cel care ne predă 
matematica, de pildă. Matema
tica, da, ea care nu-mi plăcea, 
de care mi-era teamă, azi o stu
diez într-un liceu de unde voi 
porni cu matematica mai depar
te. începînd de la A, cu grijă, 
precum ai grijă să predai totul 
celor din clasa I, așa ni se pre
dă nouă. Totul, se înțelege, se 
face cu plăcere, și nici o între
bare venită din clasă, chiar dacă 
este naivă, nu rămîne fără răs
puns. Nu te ironizează nimeni 
dacă ai uitat un amănunt.

Alteori, îmi spun că aș fi feri
cită să pot preda și eu o dată lim
ba română, la fel cum o predă 
dascălul meu. Sau aș vrea să am 
discernământul și obiectivitatea 
cu care tovarășa mea dirigintă 
liniștește spiritele mai răzvrătite 
din clasă! Cum să nu-mi doresc

Toamna 
de ALEXA VIOREL 

(liceul nr. 28)

Bună dimineața'9

SCOALA I

că odată șî odată o să vin și eu 
cu ei. Și nu veneam.

Anul trecut eram supărată pe 
mine că mă făcusem prea se
rioasă. Ne-am întîlnit cu toții 
după o vară și — ce idee pe 
capul nostru 1 — n-am mai plecat 
împreună cu tramvaiul, simțind 
că am putea să mergem și pe jos, 
să colindăm în neștire. Cum de 
nu ne mai plăcea tramvaiul ? Am 
întrebat-o și pe mama. Mi-a ex
plicat că am crescut. Așa o fi fost.

Am venit, deci, anul ăsta, în 
prima zi, cu simțămîntul că mai 
am doi ani de învățat undeva 
unde toți copiii și chiar copiii 
ceva mai mari vin să afle ceva. 
Acest „undeva" căpăta deci un 
sens nou. Am impresia că lucru
rile stau pentru mine mai bine 
ca oricînd, pentru că am ajuns 
la vîrsta la care mergem să în
vățăm împreună (și pe urmă mer
gem mai departe, fără ocolișuri, 
înainte), fără să ne mai întrebăm 
de ce. Acum știu că școala slu
jește, unuia dintre cele mai mari 
adevăruri călăuzitoare ale oame
nilor : cunoașterea lucrurilor. 
Știu : școala e un izvor al mai 
tuturor întîmplărilor, pe care le 
vrem bune. Și le mulțumim celor 
care ne-au învățat să le vrem 
bune. Și le mulțumim că ne-au 
înfățișat cu limpezime viitorul 
nostru de tineri demni, conștienți, 
responsabili, dăruiți muncii de 
construire a celei mai armonioase 
orînduiri, în țara pe care o iubim, 
începem să vedem rădăcinile, în
cepem să înțelegem ce avem de 
făcut. Multe, dar lumea știe că 
noi putem mult.

IOANA BERCEANU
(liceul „Mihai Viteazu")

UN TEANC 
DE CÂRTI A

Trei caricaturi de
IURA BĂLĂNESCU

Portretul unui elev model

S E

BALUL"
DE SIMBATA

A R

Colectivul 
de redactori elevi

stîngăcie). Ei da, am sărit de la 
trambulină la Snagov, de-am 
crezut că-mi crapă pielea frunții 
și am vîslit pînă am făcut cea 
mai frumoasă colecție de bătă
turi. Ei, da, am strîns struguri. 
Ei, da, am și mîncat din ei, doar 
vreo trei tone și — ei, da — am 
citit, am scris, și... cam asta-i tot.

Acum vreau să intru la facul
tate.

LIDA RAUTU
(liceul „Dr. Petru Groza")

VERSURI

Sîmbătă, 21 septem
brie, a avut loc deschi
derea festivă a Clubului 
elevilor din str. Turture
lelor. „Deschidere" — 
a fost. „Festivă" — mai 
mult sau mai puțin.

Ne așteptam la un 
spectacol interesant, 
credeam că o să aflăm 
la ce activități vom pu
tea participa anul aces
ta, ce cercuri vor func
ționa în club etc. Dar 
a lipsit pînă și obișnui
tul discurs, ca la orice 
deschidere, iar prezen
tatoarele au apărut la... 
sfîrșit!

Sala mare, spațioasă, 
era împodobită ca pen
tru Anul Nou: de ta
van atârnau ghirlande 
de hîrtie colorată, iar 
pereții erau aproape a- 
coperiți de panouri, 
aduse parcă de la gră
dina zoologică, cu tauri, 
iepurași, rățuște și 
ursuleți (potriviți mai 
degrabă pentru de
corarea unei grădi
nițe de copii). La ora 
19,30, sala era pe jumă
tate goală, iar mulți 
dintre cei prezenți fu
seseră aduși direct de 
la cursuri, în uniforme, 
cu serviete, și, probabil,

în carnete cu primele 
note bune, care cereau 
drept răsplată o seară 
plăcută. Alții ne-au 
spus că la liceul loi 
(„Spiru Haret") se afi
șase : „Cîntă Sidera
lul" ! Și-au venit! De 
ce nu s-a anunțat în 
școli din vreme aceas
tă festivitate p De fapt, 
se pare că nici organi
zatorii (care au realizat 
pînă azi atîtea lucruri 
frumoase) nu s-au gîn
dit să adauge la reuși
tele de pînă acum, 
încă una. întreg spec
tacolul (exceptînd 
frumoasa evoluție a 
fetelor de la Co
regrafie) a lăsat impre
sia unei grăbite impro
vizații. S-a adus un 
grup folcloric, s-au gă
sit cîteva recitări („Tre
buia să poarte un nu
me" de M. Sorescu, 
alături de „La oglindă" 
de Coșbuc) și corul 
foarte bun al liceului 
„Mihai Viteazu", care 
nu a reușit, însă, să ne 
ofere decît piese ci 'os- 
cute, pe care le-am 
auzit la toate serbările 
școlare din ultimul 
timp. Și pentru ca a- 
semănarea cu serbările

școlare convenționale 
să fie mai clară n-au 
lipsit: mâna dirijorului 
care trebuia neapărat 
să apară de după vreo 
perdea, persoanele care 
se mișcau vizibil după 
decoruri, microfoanele 
nepuse la punct (vechi
le noastre probleme ne
rezolvate) și ■ pianul 
care acompania mai 
toate numerele. L-au 
ajutat cei din sală, care 
comentau totul cu voce 
tare, sau plecau 
duri-rînduri", cu 
că ieșirile erau 
de tovarăși din 
administrativ. Pe 
te mare din fundul sce
nei erau proiectate i- 
magini colorate din 
țară, fără nici o legătu
ră, însă, cu desfășura
rea programului. După 
o oră au apărut pre
zentatoarele, au anun
țat că programul s-a 
terminat și că urmează 
dans. Sala era însă a- 
proape goală. In tim
pul dansului a început 
din nou să se umple ; 
mulți din cei veniți 
acum (numai să danse
ze) părăsiseră, de cîți
va ani „buni", școala.

A cîntat grupul „Li

„rîn- 
toate 

păzite 
corpul 
o car-

elevii
care

ric", ca pentru 
voioși, optimiști, 
pot dansa după orice, 
care 
care 
unui solist ce nu 
are nimic comun 
tinerețea, care sînt de 
acord ca pepsi-cola să 
coste trei lei la bufetul 
clubului lor.

Dansul continuă, re
porterii însă au obosit 
și cu ultimele puteri 
întreabă : pe cînd un 
spectacol pentru elevi 
organizat și pregătit cu 
seriozitate; pe cînd un 
spectacol căruia să-i 
lipsească șablonul și 
improvizația sau indi
ferentul : „Eh, e pen
tru elevi!“ ? Există or
ganizatori experimen
tați și inimoși, există e- 
levi cu talent. Numai 
spectacolele școlărești 
cu adevărat reușite cam 
întîrzie să se arate. Noi 
le așteptăm.

n-au pretenții, 
suportă engleza 

mai 
cu

IOLANDA 
BULENCEA, 
IOANA 
PAUN1CA, 
VIRGINIA 
STOICA

Ioana Berceanu (Bucu-1 
rești), Doina Berchină (Con
stanța), Iolanda Bulencea, 
Rodica Dumitrescu (Bucu
rești), Lucian Enescu (Plo
iești), Gabriel Georgescu, 
Alexandru Mateescu, Ti- 
beriu Mihail, Andrei Mol- 
doveanu, Ileana Murgescu, 
Dan Năstase, Irina Neicu, 
Gabriela Nicolau, Corina 
Popescu (București), Miha
il Dan Oprea (Brașov), Do
lores Oprișan (Constanța), 
Ioana Păunică (București), 
Veronica Ștefania Pîntea 
(Zimnicea), Andrei Pop (Te- 
iuș), Dorin Rachmuth, Li
da Răutu, Virginia Stoica, 
Adriana Stoichițoiu, Mir
cea Stoicescu, Doina Urica- 
ru (București).

Ilustrații: Viorel Alexa, 
Iura Bălănescu, Maia Da- 
madian (București).

Pagină realizată de 
FLORIN MUGUR

să fiu astfel P Cine nu și-ar 
dori P Sînt oameni în fața cărora 
orice gest de recunoștință, oricît 
ar fi de copilăresc, ți se pare o 
fericire. Iți vine, pur și simplu, 
să te pleci pînă la pămînt în fața 
lor, convins că nu faci decît ceea 
ce se cuvine, și încă abătut că 
gestul tău nu a 
ga ta venerație 
respectivi 1

Imediat după ce s-a terminat 
școala, am fost întrebată ce pla
nuri îmi fac pentru vacanță. 
„Nu-mi fac planuri", le-am spus. 
Acum sînt întrebată ce-am rea
lizat din planurile mele!

Bineînțeles că ceva am făcut 
și eu în vacanță. Am făcut două 
lucruri pe care nu le faci tot
deauna : am dat examen de ad
mitere într-a noua și am călărit.

De picat, n-am picat nicăieri. 
Vreau să spun că nici la exa
men, nici de pe cal.

Afară de asta, am scris pe pe
reți. Pe pereți scriu poeziile mele 
sau altceva din ce-am eu de 
scris. Cînd mă plictisesc de ver
surile mele, văruiesc și scriu al
tele.

Dar asta fac și-n timpul școlii. 
Numai că-n vacanță am scris și 
pe balcon.

Acum nu mai am atîta timp. 
Avem o carte de geografie așa 
de groasă!

ȘTEFANA BERCEANU 
(liceul „Dr. Petru Groza")

Cînd a venit vacanța, m-am 
bucurat atît de mult incit aș fi 
vrut s-o întîmpin ca un copil de 
clasa l: deghizată în Winnetou 
cu ajutorul unor pene de rață, 
alungind găinile vecinilor cu o 
praștie (ca Thierry de la Fronde).

Mai tîrziu, cînd a început căl
dura cea mare, aș fi vrut să port 
numai mini - jupe și bluze 
hippy, să-mi pictez flori pe mîini 
și pe genunchi, așa cum am văzut 
în reviste. Dar m-am gîndit că, 
dacă stau în București și nu plec 
la mare, nu are nici un rost.

Și atunci, cum sînt o fată fie 
prea cuminte, fie prea lipsită de 
curaj ca să-mi fac de cap, m-am 
așezat într-un fotoliu, am pus un 
teanc de cărți alături și am în
ceput să citesc, așteptînd o idee 
extraordinară și realizabilă pen
tru vacanță.

După două luni, cînd am simțit 
că toamna se furișează hoțește 
pe stradă și așteaptă cocoțată 
într-un copac, m-am înfuriat și 
m-am hotărît să-i fac în ciudă.

Am pus cărțile în bibliotecă 
și am ieșit afară, să mă plimb 
și să mă joc. Prietenii m-au în
trebat unde am fost și cum m-am 
distrat, iar eu le-am răspuns că 
am citit. Atunci ei s-au uitat la 
mine și au spus : „Vai de capul 
tău, dacă ai tocit toată vara!"

După aceea am jucat șeptic 
și v-ați ascunselea, am ascultat 
muzică și am cîntat, pînă ne-au 
gonit vecinii și pînă a început 
școala.

Acum nu mai jucăm șeptic și 
nu mai cîntăm.

Acum vrem să plouă, ca să 
nu ne pară rău că trebuie să 
stăm în casă.

RODICA DUMITRESCU
(liceul nr. 24)

exprimat întrea- 
pentru oamenii

PROLOG
OPRIȘANDOLORES OPRIȘAN 

(Liceul industrial, Constanța)

ÎNOTAȚI
PE SUB APĂ!

Ei, da, am fost la munte și — 
ehe ! — am fost și la mare și am 
înotat și pe sub apă și am des
coperit că toți oamenii se bălă
cesc zadarnic la mal, pe cînd eu 
am ajuns într-o lume mult 
albastră, datorită 
belor (pe care

mai 
vizorului și la
ie folosesc

Fiecare început de școală te 
face să te gîndești la toate cele 
dinainte. Le păstrezi undeva, fie
care așa cum a apucat să-și con
stituie existența lui în amintire. 
Țin minte primele începuturi, 
cînd ma bucuram că în fiecare 
zi voi putea să-mi cumpăr aca
dele de un leu de la moșul de 
după colț. Era un moș care pen
tru noi trăia prin acadelele sale 
și pe care ne plăcea să-1 păcălim. 
N-am uitat cum ne-adunam mai 
mulți să mergem la el, pentru 
că dacă ne cumpăram peste zece 
acadele, moșul greșea la numărat.

Cîțiva ani mai tîrziu, gîndeam 
— încă de la mijlocul vacanței — 
de la ce oră o să plec, deși știam 
bine că n-am stofă de chiulangiu. 
Rîdeau de mine chiulangiii „de 
meserie", pentru că tot spuneam

0 VACANTĂ 
LUNGĂ

A fost o vacanță lungă.
A fost o vacanță fierbinte și 

umedă.
Am fugit mereu, în vacanța 

aceasta : de la gară în oraș, din 
oraș la țărmul mării. La Brașov . 
am alergat și pe lîngă Tîmpa. 
Și -— pentru cine întreabă — am 
și dormit puțin : la umbra unui 
nuc, în Cîmpia Răcătăului.

A fost o vacanță în care nu 
am reușit să fiu leneș, pentru 
că am avut prea multe de făcut. 
Lenevia o amîn pentru vacanța 
viitoare. Deși nu prea cred că 
o să am ocazia nici atunci : vreau 
să plec pe un șantier.

DAN NASTASE 
(liceul „Dr. Petru Groza")
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Chem in fața 
instanței pe...

mama

rea abaterilor dv. de la dis
ciplina muncii. Poate o va 
face.

doua

„Subsemnatul..., locuiesc în 
Rîmnicul Vîlcca nr. 97 A... vă 
sesizez...

Moldoveanu I. Ioana, în vîr- 
stă de 74 de ani, împreună cu 
alte vecine îmi creează greu
tăți în legătură cu un drum 
care trece printre casele lor 
și care îmi servește și mie ca 
ieșire Ia stradă...

Menționez că în anul 1961 
am chemat în instanță pe to
varășa Moldoveanu Ioana și 
tovarășul Moldoveanu S. Ion 
(tatăl lui Moldoveanu Dumi
tru). actualmente decedat, 
dar nu s-a luat nici o măsură", 

surprinde asemănarea de 
nume ? Enigma e simplă.

Moldoveanu Dumitru este 
semnatarul scrisorii, iar Ioana 
Moldoveanu, cea chemată în 
fața instanței, îi este mama, cu 
care se judecă de 7 ani pen
tru... o potecă.

Ce să mai discutăm !...

regrete
„Ca urmare a publicării ar

ticolului „Două sincere regre
te", în care e vorba despre 
defecțiunile de execuție poli
grafică a lucrării „Arșiță", vă 
informăm că am trimis citito
rului un exemplar bun.

Articolul a rost prelucrat cu 
lucrătorii atelierului respectiv". 
Răspunsul aparține serviciului 
C.T.C. de la Combinatul po
ligrafic „Casa Scînteii".

în timp ce scriam aceste 
rînduri un coleg a venit să 
mă roage să-i „citesc" și lui 
16 pagini albe din cartea 
„Ospătăria la Regina Pedau- 
que" de Anatole France, tipă
rită de întreprinderea poligra
fică „13 Decembrie". Am 
regretat dar n-am putut citi 
așa cum a regretat și el. Deci 
încă două regrete. Nu cumva 
regretăm cam mult ?

Dorința 
împlinită...

Stimate tovarășe Niculae 
Drăghicescu. am fost sineer 
indignați, aflînd că șeful lotu
lui Conslrucțri-montaj din 
Orșova nu numai că a refuzat 
să v“ ridice categoria de sala
rizare, ba a îndrăznit să vă 
mai și retrogradeze din func
ție. La primirea răspunsului la 
sesizarea dv. de la organele 
superioare, am fost pe de-a- 
dreptul revoltați că în ulti
mele 6 luni ați absentat nemo
tivat 24 de zile (192 de ore), 
întîrziați de la program, nu 
respectați dispozițiile primite, 
dati lucrări de slaba calitate.

în concluzia scrisorii tri
mise redacției ne cereți : „Vă 
rog să binevoiți să-mi puneți 
și mie articolul la ziar".

Vă îndeplinim dorința. Gu 
mențiunea că întreprinderea 
în cauză ar fi trebuit să ia 
măsuri, radicale pentru curma-

Dialog
Deci, tovarășe Păcurarii Du

mitru din comuna Gura Viti- 
oarei, susțineți că în comuna 
respectivă nu s-a adus de 
multă vreme pește proaspăt...

Credeți că prin București 
se aduce ?

In concluzie întrebați : „Un
de ne sînt furnizorii Fur
nizori sînt ei. dar nu și pește.

Ne comunicați în altă scri
soare că în aceeași comună 
care aparține județului Pra
hova nu există aparat de pro
iecție și că vi s-a promis să 
fie trimise aici două filme în 
cursul unei săptămîni. Ei, aici 
e aici: nu vi s-a spus în cursul 
cărei săptămîni.
multe. Poate întreprinderea 
cinematografică 
va spune nouă.

Anul are cam

județeană ne

GH. NEAGU 
(după scrisorile 
corespondenților 

voluntari)

Cură de ape la Olăneștj

Cămin studențesc
la Muncelul Mic

minieră 
pe vîrf de

Pentru exploatarea 
Muncelul Mic, situată . 
munte, o problemă importantă ce 
se punea era stabilizarea forței 
de muncă. O mare parte a sala- 
riaților făceau zilnic naveta de 
la Deva, cale de peste 25 de km. 
Incepînd din aceste zile, unui 
număr de circa 150 de tineri mi
nieri nefamiliști li s-a oferit po
sibilitatea să se stabilească defi
nitiv aici, punîndu-li-se la dispo
ziție un cămin muncitoresc nou, 
care oferă condiții dintre cele 
mai civilizate de trai și odihnă. 
Privindu-l am avut impresia că 
S-a produs o greșeală, că el tre
buia amplasat în alt oraș și nu în

într-atît 
baraca- 
dumirii

• •••••••••••••••O

vlrful acesta de munte, 
de mult contrastează cu 
mantele din jur. Ne-am 
însă imediat. La construcția lui 
s-a folosit un proiect tip „cămin 
studențesc" oferindu-se astfel 
muncitorilor de aici aceleași con
diții de viață pe care le au stu
denții în centrele universitare. 
Căminul este dotat cu club și 
bibliotecă, iar camerele de locuit, 
spațioase și luminoase, oferă un 
confort deosebit dispunînd de 
cîte un mic antreu-tampon unde 
sînt așezate dulapurile, chiuvete 
cu apă rece și caldă în perma
nență și de un mobilier nou ele
gant, compus peste tot din dor
meze, noptiere, veioze și alte 
biecte.

l'

(Urmare din pag. I)

mind a dispune condamnarea 
acestora în temeiul art. 57814 
cod penal, 559, cu referire la 
art. 53611 cu aplicațiunea art. 
236 litera a Cod penal. Fiind, 
vorba de un cumul real de in
fracțiuni, instanța urmează a 
pronunța o singură pedeapsă cu 
aplicațiunea articolului 103 Cod 
penal".

In final, instanța hotărăște, 
în numele poporului, ca incul- 
pații Neculai Petroiu, Ion Pe
troiu, Dumitru Taflea și Dumi
tru Ardeleanu să execute fie
care cîte doi ani și șase luni 
închisoare corecțională. Publicul 
din sală murmură. Dar oame
nii din comuna Goioasa care 
au fost la fața locului și cu
nosc mai bine decît oricine al
tul cum s-au petrecut lucrurile, 
care e adevărul adevărat, nu 
mai zic acuma nimic. La 
început au strigat: „Dați 
drumul copiilor, că nu sînt vi- 
novați, ci cei pe care i-ați au
diat ca martori acuzatori". Dar 
președintele completului de ju
decată a știut să instaureze tă
cerea. Și nu numai atât.

CITEVA SEMNE 
DE ÎNTREBARE IN DOSAR

varășului C, Albu, gestionarul 
bufetului:

— Nu s-au stricat decît vreo 
4 cești și 3—4 pahare. Valoric, 
nu mai mult de 16 lei.

— Și totuși, în dosar sînt tre
cute, negru pe alb, distrugeri 
de bunuri în dauna avutului 
obștesc în valoare de 162,30 lei. 
Nu dv. ați reclamat aceste dis
trugeri ?

— Nu, nu eu. Tovarășii mi
lițieni au făcut procesul verbal 
fără să mă întrebe pe mine. 
Eu nu am vrut să-1 semnez. 
M-au chemat la miliție, de 
vreo 2—3 ori,..

Această declarație este întă
rită și de Florența Ciurcanu 
pe atunci contabilă la coope
rativa de consum Goioasa și 
reprezentantă în instanță a păr
ții lezate. Calculul sumei de 
162,30 lei s-a făcut pentru niște 
distrugeri iluzorii, cum ar fi, 
de exemplu, pahare argintate, 
sortiment cu care bufetul res
pectiv nu a fost niciodată do
tat. Apare deci clar străduința 
organului ce a întocmit dosarul 
de a- pune în sarcina inculpa- 
țllor încă o infracțiune. In c« 
scop ?

Tot în dosarul întocmit de 
postul de miliție din comuna

făcută nouă și semnată de 
Stoica Dumitru (fratele preșe
dintelui sfatului popular co
munal de atunci), dînsul nu a 
fost lovit în timpul scandalu
lui, ci la o oră după aceea, și 
nu în localul bufetului, ci la o 
distanță de o jumătate de km... 
și nu de cei patru tineri, ci de 
o persoană dintr-un grup de 
cinci cetățeni pe care nu-i cu
noștea. în drept, aceasta este o 
infracțiune aparte, o infracțiu
ne de lovire, care intră în com
petența Sfatului popular comu
nal și nu a tribunalului. Pos
tul de miliție din comună tre
buia să stabilească vinovatul 
nominal, să-l descopere. înglo
barea în cadrul aceleiași in
fracțiuni de huliganism și în 
sarcina acelorași inculpați, fără 
nici o specificare, este, evi
dent, tendențioasă. Deci, un nou 
semn de întrebare.

MARTORII ACUZĂRII 
NU ACUZA

La temelia justiției stă, prin
tre altele, și o maximă izvorî- 
tă direct din experiența mile
nară a omenirii: decît să con
damni un nevinovat, mai drept 
este să lași nepedepsiți 9 vi-

POLITICE A CLASEI MUNCITOARE
DIN TARA NOASTRĂ

Să presupunem că faptele 
s-au petrecut într-adevăr așa 
cum sînt descrise în dosarul de 
cercetare penală întocmit de 
postul de miliție din comuna 
Goioasa și înaintat Procuratu
rii, apoi judecătoriei municipiu
lui „Gh. Gheorghiu Dej". Deci : 
4 tineri, Neculai Petroiu, Ion 
Petroiu, Dumitru Taflea și Du
mitru Ardeleanu, au comis cu 
toții infracțiunile de huliganism 
și de distrugere de bunuri în 
dauna avutului obștesc. Pentru 
a se putea constata un aseme
nea adevăr erau necesare de
pozițiile martorilor care au 
fost de față șl care nu au fost 
lezați cu nimic prin comiterea 
infracțiunii, adică mărturiile u- 
nor oameni care nu aveau nici 
un interes să exagereze sau, 
chiar, să modifice adevărul.

Dosarul prezintă însă ca 
martori 12 cetățeni, dintre care 
nouă au participat la scandal 
sau sînt rude și prieteni apro- 
piați ai celor prezentați drept 
consumatori loviți, deci ca par- 
te lezată în cadrul primei in
fracțiuni. E firesc ca mărtu
riile acestor martori implicați 
direct să nu fie socotite sufi
ciente, deși ele sînt necesare^ 
de către cei care vor să aibă 
o imagine obiectivă, autentică 
a faptelor. Din cei 60—70 de 
consumatori, cîți pretinde dosa
rul că au fost de față la co
miterea infracțiunii, au fost a- 
leși ca martori numai trei ce
tățeni. De ce ? Cercetarea te
meinică. insistentă a faptelor 
are dreot scop aflarea adevă
rului. Nimic nu este prea mult 
pentru aceasta. Totuși, Procu
ratura municipiului „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" a acceptat dosarul în 
ciuda acestei grave lacune, mai 
mult încă, l-a acceptat în ciu
da faptului că cei trei martori 
adevărați, — vom arăta de ce 
îi socotim martori adevărați — 
Albu Elisabeta, Bucur Anica și 
Merlușcă Ion au negat conclu
ziile de învinuire a celor pa
tru tineri, ei învinuind pe cei 
care, înaintea lor, și în rînd cu 
ei, au fost prezentați ca mar
tori.

în ce privește a doua infrac
țiune. aceea de daună adusă a- 
vutului obștesc, ne adresăm to-

RASPUN
DEREA

în calendarul bogatelor tradi
ții de luptă ale clasei munci
toare din țara noastră, anul a- 
cesta înscrie o însemnată ani
versare : un veac de la consti
tuirea primei organizații munci
torești ou caracter politic — 
Asociația generală a muncitori
lor din Timișoara, înființată la 
11 octombrie 1868. împreună cu 
o altă dată istorică memorabilă 
pe care o celebrăm anul acesta 
— împlinirea a trei sferturi de 
veac de la crearea Partidului 
Social-Democrat al Muncitorilor 
din România — acest moment 
aniversar prilejuiește o retros
pectivă cu bogate semnificații, 
trimițînd lumini spre una din 
cele mai importante pagini ale 
mișcării muncitorești revoluțio
nare din România.

înființarea Asociației gene
rale a muncitorilor din Timi
șoara a avut loc în condiții în 
care, ca urmare a unor profun
de transformări în structura 
soclal-economică a patriei noas
tre, determinate de extinderea 
și adîncirea relațiilor economi
ce capitaliste — proces în care 
evenimente ce au premers dez
voltarea României moderne, ca 
Unirea Principatelor și cuceri
rea independentei de stat, juca
seră un rol stimulator impor
tant — clasa muncitoare începea 
să se afirme cu tot mai multă 
pregnantă în viața țării, rnani- 
festîndu-se oa cea mai înaintată 
clasă a societății. Supusă unei 
exploatări sălbatice, apăsată de 
condiții de muncă grele, de ni
velul scăzut al salariilor, de lip
sa unei legislații muncitorești si 
de abuzurile patronilor, desfă- 
șurîndu-și lupta într-un context 
economic și politic în care per
sistau. alături de noile relații 
capitaliste, rămășițe feudale 
încă puternice, clasa muncitoare 
și-a găsit, încă de la începutu
rile sale, forme combative de 
acțiune, formîndu-și rapid o 
conștiință de sine, pătrunzîn- 
du-se de însemnătatea unirii 
forțelor, a luptei organizate îm
potriva exploatării. Situația cla
sei muncitoare din țara noastră 
era agravată și de dominația 
străină, manifestată prin pă
trunderea capitalului internat’o- 
nal în economia țării ; în terito
riile românești aflate în compo
nența altor state, lipsa de drep
turi politice a intensificat, de a- 
semenea, procesul organizării 
muncitorilor, maturizarea con
științei lor politice.

In preajma anului 1868, Timi
șoara devenise un centru, în 
care era concentrat .un număr 
însemnat de fabrici, relativ dez
voltate din punct de vedere in-

dustriaJ. Intre centrele indus
triale ale Transilvaniei, Timi
șoara €®a orașul cu cel mai 
mare număr de muncitori : cir
ca 25 la sută dintr-un total al 
populației de peste 32 000 de 
locuitori.

Sîntem în perioada în care, 
de la asociațiile profesionale, de 
întrajutorare, create la mijlocul 
secolului trecut, asociații care 
nu aveau încă un caracter de 
clasă, în conducerea lor partici
pând adesea și patronii, se trece 
la constituirea unor organizații 
proprii, independente, ale clasei 
muncitoare, bazate pe princi
piile luptei de clasă. Este peri
oada în care, o dată cu răspîn
direa primelor opere marxiste, 
socialismul științific se unește 
tot mai strins cu mișcarea mun
citorească, decizîndu-i orienta
rea și țelurile. Unii dintre mun
citorii timișoreni, care activa
seră în Apus, aveau legături 
directe cu Asociația Intemațio-

o maturizare a conștiinței șale 
de clasă, o intensificare a com
bativității și forței sale.

în ciuda opreliștilor impuse 
de autorități, la adunarea de 
constituire a asociației timișo
rene și-au dat adeziunea um nu
măr de 300 de muncitori. La 
scurt timp. în aprilie 1869,. aso
ciația din Timișoara cerea auto
rităților aprobarea statutului ei, 
în numele celor 1 000 de membri 
încadrați în rîndurile sale.

De la începutul activității 
salei asociația și-a propus ca 
scop apărarea intereselor co
mune ale clasei muncitoare. 
„...Din partea statului nu putem 
aștepta să se îngrijească de 
bunăstarea clasei muncitoare... 
muncitorul își poate făuri un 
viitor numai prin torțele sale 
proprii0 — de-' . unul dintre
muncitori, în cadrul unei adu
nări a asociație. _e tn plan im-

Un veac de la constituirea Asociației 
generale a muncitorilor din 

Timisoara

nală a Muncitorilor (Internațio
nala I-a) ; în programul pe care 
îl va adopta asociația timișorea
nă găsim similitudini cu progra
mele asociațiilor similare din 
Austro-Ungaria, Germania etc., 
ceea ce cjonotă conștiința 
— de care erau animați 
muncitorii timișoreni — a iden
tității de țeluri cu proletariatul 
de pretutindeni.

Mărturie a vechimii mișcării 
noastre muncitorești, a bogate
lor ei tradiții de luptă, înfiin
țarea Asociației generale a 
muncitorilor din Timișoara — al 
cărei centenar îl aniversăm în 
aceste zile — se încadrează în 
avîntul general al luptei munci
torești revoluționare, organiza
te, din România, asociații mun
citorești luînd naștere, între 
1868—1872, în București, Brăila, 
Galați, Brașov, Sibiu, Arad, Re
șița, Oravița, Cluj, Oradea și în 
alte centre. înființarea acestor 
asociații constituia un element 
nou în lupta social-politică a 
proletariatului român, dovedind

lei de la Geneva, Verbote („Ve
stitorul").

Propagarea ideilor socialiste 
prin diverse forme — adunări, 
cursuri populare, biblioteci — 
constituia o principală preocu
pare educativ-propagandistică a 
asociației. în același timp, o se
rie de acțiuni erau menite să 
ducă la îmbunătățirea traiului 
muncitorilor — ajutor reciproc 
în caz de boală, asociații de 
consum pe cartiere, organizarea 
unei greve la atelierele căilor 
ferate etc. S-a luat, de aseme
nea, poziție — printr-o petiție 
adresată autorităților locale — 
în problema împărțirii pămân
tului din împrejurimile Timișoa
rei la țărani.

Prin înscrierea, în programul 
său, a ideilor autodeterminării 
popoarelor, egalității în drep
turi, cît și prin participarea, în 
cadrul ei, a muncitorilor de di
ferite naționalități, Asociația ge
nerală a muncitorilor din Timi
soara constituie o elocventă a- 
firmare a spiritului de solidari
tate internațională oare a carac
terizat mișcarea muncitorească 
din țara noastră încă de la pri
mele sale manifestări. Așa cum 
arăta, recent, tovarășul Nicolae 
Geauș.escu. secretarul general al 
C. .. al P.C.R., la mitingul oa
menilor muncii din Timișoara, 
„aici s-au pus bazele Asociației 
muncitorilor care a unit lucră
tori de diferite naționalități din 
Timișoara și care, încă de la 
început, a acționat în strînsă le
gătură cu Internaționala I-a. în 
sviritul solidarității intemațio- 
n le cu oamenii muncii de pre
tutindeni. Conducătorii acestei 
asrciatii, ca de altfel și condu
cătorii altor asociații muncito
rești din țara noastră, au avut 
legături ou conducătorii inter
naționalei I-a, cu Marx, Z?u En
gels. De la acești mari gîndi- 
tori și militanți revoluționari noi 
am învățat că trebuie să luptăm 
pentru unirea oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, 
pentru egalitatea în drepturi a 
tuturor popoarelor, a tuturor 
națiunilor lumii".

în condițiile Intensificării re- 
acțiunii burgheze în întreaga 
Europă, duDă înăbușirea Co
munei din Paris, Asociația — 
considerată de autorități ca „pe
riculoasă" r>en.tru existența sta
tului burghezo-moșieresc — a 
fost dizolvată, în anul 1872. Con
ducătorilor Asociației li s-a în
scenat un proces. Dar rodnica 
activitate desfășurată de prima 
organizație muncitorească cu ca
racter politic din țara noastră a 
avut consecințe bogate, contri
buind la accelerarea procesului 
de organizare a muncitorimii, la 
făurirea unității de acțiune a 
cercurilor muncitorești si socia
liste. deziderat căruia i-^V ve
nit în întîmpinare, în mmtie 
1893. Congresul de constituire a 
Partidului Social-Democrat al 
Muncitorilor din România.

Anlversînd aceste însemnate 
evenimente ale istoriei noastre 
moderne, omagiem — cu fireas
că mândrie pentru trecutul miș
cării noastre muncitorești, pen
tru glorioasele pagini pe care 
le-a scris în decursul timpului 
— memoria unor înaintași însu
flețiți de nobile idealuri de li
bertate si progres social, idea
luri pentru care a militat eroic 
si consecvent, ridicîndv-le ne o 
treaptă superioară. încă de la 
înființarea sa. Partidul Comunist 
Român, continuatorul celor mai 
prețioase tradiții ale luptei po
porului pentru o viață nouă.

portant în programul asociație* 
— după cum atestă documentele 
vremii — se afla lupta politic;, 
pentru drepturi democratice, 
cnocretizată în următoarele 
puncte : dreptul la vot univer
sal și direct în alegerile pentru 
parlament, pentru consiliile ju
dețene, orășenești și comunale ; 
dreptul nelimitat de asociere, 
întrunire și cuvînt; libertatea 
presei, desființarea timbrului și 
cauțiunii presei ; desființarea 
armatei permanente ; înarmarea 
generală a poporului ; întemeie
rea unui stat independent, pe 
baza egalității în drepturi a tu
turor naționalităților ; alegerea 
directă, prin vot universal, a tu
turor funcționarilor publici ; re
glementarea justă a impozitelor, 
desființarea tuturor ordinelor 
clericale si folosirea averilor bi
sericii pentru scopuri educative.

Aflată, la începuturile sale, 
sub o anumită influentă a con
cepțiilor 
neglijat, 
luptelor 
practică 
ale luptei de clasă. Sub înrîuri- 
rea luptei ideologice desfășura
te de Karl Marx, inițiatorul și 
conducătorul Internaționalei I-a, 
și datorită strîngerii legăturilor 
cu mișcarea muncitorească in
ternațională, influența lassallia- 
nă a fost depășită. O activitate 
intensă a desfășurat, în acest 
sens, Carol Farcaș, muncitor 
mecanic la atelierele C.F.R. din 
Timișoara, originar din Reșița, 
unul dintre organizatorii asocia
ției. Membru al Internaționalei 
I-a din ianuarie 1869, Carol Far
caș. președintele asociației, ală
turi de muncitorul croitor 
Gheorghe Ungureanu, secretar, 
au militat pentru răspîndirea 
ideilor socialismului științific, 
au atras noi membri și au con
tribuit oa asociația să devină o 
secție a Internaționalei I-a. Cu 
ajutorul lor, muncitorii timișo
reni au cunoscut lucrările lui 
Marx și Engels : Manifestul Par
tidului Comunist, Statutul Inter
naționalei I-a, Procesul Comu
niștilor de la Colonia. Ei urmă
reau ziarul secției Internaționa-

lassalliene, asociația a 
un timp, sprijinirea 

economice și aplicare-a 
a metodelor proletare

AL. BALGRADEAN

Un ultim control al calității (aspect de lucru la Fabrica de motoare electrice — Pitești)

fetului, apoi prin grădină și au 
plecat". (Albu Elisabeta).

„Pe Ion Petroiu l-am văzut 
în stradă, după ce se potolise 
scandalul. Și pe Dumitru Arde
leanu. Ei nu au participat la 
scandal". (Bucur Aurica).

„Petroiu și Ardeleanu au ve
nit mai târziu". (Darie Elena).

„Ardeleanu Dumitru nu era 
acolo. El a venit mai târziu și 
m-a strîns pe mine și pe fra
tele meu Dumitru în brațe, în- 
trebînd ce s-a întâmplat. Noi 
am spus că a fost un scandal" 
(Ancuța Ion, martor al acu
zării).

Aceleași afirmații sînt cu
prinse și în declarațiile marto-

să aducă o lămurire în plus în 
evoluția lor. Asupra acestui as
pect vrem să atragem atenția. 
Noi toți știm că orice sancțiu
ne cere asumarea din partea 
celui care o dă a răspunderii 
care nu poate consta decît în 
cercetarea fără preget a fap
telor.

In asemenea cazuri, cînd con
statăm lacune de cercetare, cer
titudinea că intrăm în posesia 
adevărului nu o putem avea de
cît dacă facem apel la per
soanele care nu sînt tentate să 
exagereze sau să denatureze a- 
devărul, dintr-un motiv sau al
tul.

Martorilor cărora

vați de molestarea a doi 
tre tinerii condamnați sînt 
între ei: frați, cumnați, 
Toți au peste 30 de ani. Cum 
puteau doi tineri de 19 și 20 
de ani dintr-un sat străin să-i 
bată pe acești 12 oameni ma
turi a căror familie formează 
jumătate din sat ? Dacă își pu
neau măcar această întrebare 
de logică elementară, cei care 
i-au judecat pe Petroiu Necu- 
lai, Petroiu Ion, Taflea Dumi
tru și Ardeleanu Dumitru nu 
puteau să nu fie cel puțin ne
liniștiți.

un 
dus 
deși 
Dar

le-am luat ANCHETA ȘI AUDIEREA 
MARTORILOR

MIHAELA DAN

• • • • •

CU CE MIJLOACE 
AFIRMAM ADEVÂRUL

JUDECĂTORULUI
Gaioasa se scrie că „nici unul 
din cei patru inculpați nu sînt 
încadrați politic". In cursul an
chetei noastre, secretara orga
nizației U.T.C. din satul Pre- 
luci, comuna Goioasa, ne-a a- 
ratat carnetele U.T.C. ale celor 
patru.

în același dosar se mai scrie : 
„Caracterizând pe cei patru în- 
vinuiți, putem arăta că sînt cu- 
noscuți ca elemente tulburen- 
te, scandalagii, care în mal 
multe rînduri au fost sancțio
nați contravențional pentru tul
burarea ordinei publice și li- 
niștei publice". Conform decla
rațiilor făcute nouă, în timpul 
anchetei, de 25 de cetățeni din 
comună, inclusiv Elena Ciurca
nu, pe atunci secretară a co
mitetului de partid comunal, 
actualmente membră în biroul 
comitetului de partid, afirma
ția din dosar este infirmată cu 
dovezi.

Se mai scrie în dosar; „In 
timpul scandalului provocat în 
localul bufetului de cei patru 
învinuiți, de către aceștia a fost 
lovit mai grav numitul Dumitru 
Stoica care posedă certificat 
medico-legal în care se preve
de o îngrijire medicală de 7—8 
zile". în primul rînd, certifi
catul medical nu poate fi de 
7—8 zile, ci ori de 7 ori de 8 
zile. Apoi, conform declarației

novați. Deci, dacă avem bănu
iala că din 10 inși unul este 
nevinovat, dar nu știm care este 
acela, nu putem să-i condam
năm pe toți 10, fiindcă, voind 
să facem dreptate, comitem în 
același timp cea mai mare ne
dreptate — condamnăm un ne
vinovat. Acest principiu stă și 
la baza dreptului modern, com
pletat însă : nici un nevinovat 
pedepsit și nici un vinovat ne
pedepsit.

în fapt, judecătoria din mu
nicipiul „Gh. Gheorghiu-Dej", 
urmînd îndeaproape concluziile 
de învinuire emise de postul de 
miliție Goioasa, consideră că 
nu se poate efectua o dozare 
â pedepsei, 
tineri mai 
condamnați 
ani și șase 
recțională. 
martorii:

„La bufet nu i-am văzut de
loc pe Ion Petroiu și pe Du
mitru Ardeleanu". (Nicolae Hu- 
luță).

„Cînd s-a terminat scandalul 
a venit și Ion Petroiu și Du
mitru Ardeleanu. Au intrat în 
bufet și l-au întrebat pe soțul: 
Bădie Costică, ce-a fost aici, ce 
s-a întâmplat ? Atunci», soțul 
meu le-a. spus să plece că îi 
va bate și pe ei. Băieții au 
ieșit pe aici, prin spatele bu-

deci toți cei patru 
sus citați au fost 
fiecare la cîte doi 
luni închisoare co- 
Dar iată ce spun

rilor Ion Crăciun, Ancuța Du
mitru, Toma Novac etc. Cel pu
țin în cazul lui Ardeleanu Du
mitru, pînă și martorii acuzării, 
deci cei care pretind că au 
fost loviți, recunosc că acesta 
nu a participat la scandal, ca 
atare nu poate fi învinuit de 
huliganism. încît, sîntem con- 
strînși de fapte să deducem că 
cea mai plauzibilă concluzie de 
învinuire este că Ardeleanu Du
mitru e rudă cu ceilalți trei 
și că a fost în timpul sau 
după scandal în bufet. Dar a- 
ceasta poate fi o vină ? Totuși, 
el a fost arestat, judecat, con
damnat.

Nu putem să ne închipuim 
de ce judecătorul Teodor Popa 
și cei doi asesori populari Ni- 
colae Vlad și Ioan Nicu nu au 
putut să pătrundă mai mult a- 
devărata realitate, cum de nu 
au luat în considerație, în a- 
cest. caz, desfășurarea reală a 
faptelor.

Este departe de noi intenția 
de a face o cît de mică con
cesie celor ce încalcă legea, u- 
nora certați cu ea. In același 
timp ne este scumpă ideea o- 
biectivității în cercetarea fap
telor unui om. Ceea ce am vrea 
să semnalăm este că, după pă
rerea noastră, cercetarea fap
telor nu a fost temeinică, nu a 
cuprins toate sursele capabile

declarații în cursul
noastre (și pe care . _ ____
pune oricînd la dispoziția an
chetatorilor), le-am cerut să 
spună numai ce au văzut 
ochii lor.

Și, după cum reiese din 
ceste declarații (pe care nu 
mai reproducem dar, repetăm, 
le putem pune oricînd la dis
poziția anchetatorilor, din do
rința de a contribui la stabili
rea cu maximă justețe a fapte
lor și vinilor), ceea ce au vă
zut cu ochii lor nu seamănă 
cu cele cuprinse în dosarul ca
re îi acuză și condamnă pe 
cei anchetați. Acești martori 
sînt Darie Elena, Albu Elisa
beta, Toma Novac, Anăstăsoaie 
D. Gheorghe, Bucur 
Albu Constantin, Albu 
Iordache Olga, Iordache 
Huluță Niculai, Mocanu 
Crăciun D. Dumitru ș.

Specificăm că afară de Hu
luță Neculai, toți acești mar
tori sînt din satul Ciobănaș și 
amintim că toți cei patru in
culpați sînt din satul Preluci. 
între acestea două se află sa
tul Goioasa. Martorii nu i-au 
cunoscut sau i-au cunoscut 
foarte puțin pe cei patru in
culpați înainte de petrecerea e- 
venimentului. Mai menționăm, 
de asemenea, că cei numiți în 
declarațiile acestora fiind vino-

anchetei 
le putem

ne 
cu
a- 
le

a.

Anita, 
Maria,

„M-au chemat în față, la tri
bunal, și tovarășul președinte 
m-a întrebat: „Cine a provo
cat scandalul ? Taflea, Petroiu, 
cine anume ? Eu am zis: „To
varășe președinte, dacă m-ați 
chemat aici, lăsați-mă să spun 
cum a fost

— Hai, spune, văd că ai cu
raj.

Atunci i-am spus cum Canea 
Toader i-a dat o palmă lui Pe
troiu și ___ .
muit pe Taflea Dumitru.

— Ești 
noasă și 
vărul, mi-a zis atunci preșe
dintele. (Albu Elisabeta).

„La tribunal m-a chemat de 
două ori. Președintele nu ne-a 
lăsat să vorbim. A întrebat dacă, 
îmi mențin declarația 
miliție.

— Să mi-o citiți și 
văd, am spus. N-a vrut 
citească. M-a întrebat 
început scandalul. Am 
Toader Canea și alde

— Semnează, semnează, 
umblați numai cu minciuni, a 
spus președintele". (Bucur Ani- 
ca).

„Stați, să vă spun totul. Mai 
întîi au venit de la miliție ser
gentul Ion Tolomei și plutonie
rul Gh. Prisecaru împreună cu 
președintele sfatului comunal de 
atunci, Constantin Stoica, fra
tele aceluia ce spune că a fost 
bătut. Cînd am început să le 
spun ce am văzut, m-au oprit: 
„Cu dumneata nu stăm de vor
bă. Nu ești bun". Și au ple-

cat. A doua oară a venit 
maior de la județ și m-am 
și eu la școală, unde era, 
nu m-a chemat nimeni, 
sergentul de miliție Ion Tolo
mei nu a vrut să mă primească, 
să mă lase să ajung la tova
rășul maior și să-i spun ce am 
văzut. La tribunal, cînd m-au 
chemat și am început să spun 
citeva cuvinte, tovarășul preșe
dinte m-a oprit: „Gata, nu mai 
trebuie". Aceasta îmi este de
clarația. (Anăstăsoaie Gh.).

Op-im acest șir de declarații, 
deoarece conținutul se repetă. 
Această lipsă de solicitudine — 
să spunem numai atât — față 
de martori, am consțatat-o și 
noi în discuția cu judecătorul 
Toader Popa- Aducîndu-i la 
cunoștință că ne vom deplasa 

Ciobănaș pentru a 
temeinicia, sau nete- 
reclamațiilor primite la 
mi s-a spus :

Cum Ursache l-a păl-
vopsită, ești o mincl- 
nu vrei să spui ade-

dată la
apoi să 
să mi-o 
cine a 
spus că 
Ancuța.

că

în satul 
constata 
meinicia 
redacție, .... _ _ ___

— Mergeți și acolo. Credeți 
că veți afla ceva adevărat de 
la ei ? Ei spun numai minciuni. 
Nu te poți baza pe martori.

— Atunci, dv cum aveți con
vingerea că ați pronunțat sen
tința cea mai dreaptă dacă nu 
aveți încredere in martori ?

Judecătorul Toader Popa, ri
dică din umeri. Apoi, privind 
pe fereastră : „Eu am conștiin
ța împăcată".

Față de cine ? Exprimă a- 
ceastă declarație resemnarea 
judecătorului, omul legii, în 
fața dificultăților care acoperă 
adevărul ? Nu este datoria sa 
ca să . tină seama și 
ceteze orice umbră de _____
re a acestui adevăr ? In nu
mele poporului nu se 
vorbi decît atunci cînd adevă
rul (de natură a absolvi sau a- 
cuza si pedepsi oameni I) este 
unul singur și verificat pe toa
te fețele. Pentru că ceea ce 
poate părea adevăr pe o față, 
pe cealaltă poate fi minciună, 
măsluire, rea credință, denatu
rare. Si atunci nu este obliga
toriu, în temeiul aceleiași legi, 
să fie cercetate toate fetele, să 
fie restabilite toate faptele, să 
fie ascultați toți martorii ? lata 
cîte întrebări derivă din resem
narea. sau scepticismul, sau ne
încrederea judecătorului nentru 
martori, care sînt oameni în 
primul rînd și numai apoi mar
tori.

să cer- 
măslui-

poate

In urma lacunelor semnalate 
de noi, pe rînd, în cercetarea 
celor patru, precum și în urma 
incertitudinilor izvorîte din 
cercetarea pe care am între
prins-o noi (ținînd seama de 
spusele unor oameni ale căror 
declarații sînt în posesia noas
tră), sîntem obligați să facem 
cuvenitul apel forurilor în 
drept. Noi nu dorim să se în
țeleagă din toate acestea că 
i-am absolvi pe cei patru con
damnați de orice vină. în mă
sura în care faptele lor, cele 
trecute cît și în împrejurarea 
care a constituit obiectul pro
cesului, sînt condamnabile, ei 
trebuie să-și primească pedeap
sa. Dar atîta vreme cît incer
titudinea plutește asupra unor 
fapte, cînd există motive de 
îndoială asupra autenticității 
lor. considerăm că este de da
toria justiției să nu acționeze 
pripit, să depună eforturile cu
venite centru a nu lăsa nici un 
dubiu asupra adevărului. Lacu
nele de procedură, semnalate 
de noi, pe de altă parte, fac 
șă se întărească aceste dubii 
asupra corectitudinii demersu
rilor anchetatorilor. Atunci 
cînd adevărul este afirmat cu 
mijloace imoerfecte. incorecte, 
însuși adevărul est> afectat. Ni
mic nu ne îndreptățește să ne
glijăm asemenea asnecte nentru 
că ele se referă la modul îp 
care considerăm și resoectam 
omul, la capacitatea noastră de 
a-i acorda încredere si solici
tudine. Nici o concesie vino
vatului, dar tot 
venit omului’ 
ției trebuie ? 
xibile oricare 
care o cercetează, 
contestarea valabilității 
hotărîri judecătorești 
personal, autorul acestui 
col se îndoiește de ea) 
scopul nostru ci reabilitarea. în 
acest caz, a modului ireproșa
bil al cercetării judiciare, ple
doaria pentru acuratețea mij
loacelor folosite, respectul și 
încrederea îri martori, aprecie
rea obiectivă a faptelor.

resneotul cu-
să rămînă infle- 

? ar fi cauza ne
Așadar, pu 

vfi’eî 
(deși, 
arti-
eS+e
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PREȘ1DWTELUI CONSILIULUI DE STAT
DE CM! AMBASADORUL REPUBLICII AUSTRIA •

La 24 septembrie 1968, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Austriei la Bucu
rești, Eduard Tschbp, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare.

Cu acest prilej au rostit cu- 
vîntări ambasadorul Republicii 
Austria, Eduard Tschbp, și Pre
ședintele Consiliului de Stat, Ni
colae Ceaușescu.

Intre președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, și v 
ambasadorul Republicii Austria, 
Eduard Tschbp, a avut loc apoi £ 
o convorbire cordială.

I.a ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare șl la convor- £ 
biri au participat Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, și George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

DUPĂ „CUPA TINERETULUI DE LA SATE»

întoarcerea de la Budapesta a tovarășului 
Paul Nicuiescu-Mizil

Marți dimineața s-a înapoiat 
în Capitală tovarășul Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru a] Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., care a făcut o 
vizită în Ungaria.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii : 
Gheorghe Apostol, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. 
P.C.R.. Mihai Dalea.
al C.C. al P.C.R., șefi de secție 
la C.C., al P.C.R., activiști de 
partid.

al
secretar

A fost de față Jozsef Vince, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
București.

★
La plecarea din Budapesta, 

pe aeroportul Ferihegyi, au fost 
de față tovarășul Komocsin 
Zoltan, membru al Biroului 
Politic, secretar al Comitetului 
Central al P.M.S.U, activiști 
ai C.C. al P.M.S.U, precum și 
Dumitru Turcuș, ambasadorul 
României la Budapesta.

(Agerpres)

»

PRIMIRI LA C.C. AL P.C.R
Marți dimineață, tovarășul 

Chivu Stoica, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu 
delegația Partidului Popular 
Socialist Mexican compusă din 
Alejandro Gascon Mercado, 
Manuel Stephens Garcia și Al
berto Lumbreras, membri ai 
Direcțiunii Naționale a P.P.S.

A” participat tovarășii Al- 
dea î-lilitaru, membru al C.C. 
al P.C.R., și Constantin Vasi- 
liu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

în cursul întîlnirii, care a 
decurs într-o atmosferă cordi
ală, prietenească, a avut loc o

informare reciprocă asupra ac
tivității și preocupărilor 
două partide.

★

In continuarea vizitei 
Care o întreprinde în 
noastră, delegația Partidului 
Popular Socialist Mexican a a 
luat cunoștință de activitatea 
unor unități industriale și a- 
gricole, a vizitat obiective so- 
cial-culturale și turistice din 
municipiul București, județele A 
Constanța și Brașov. De ase- 
menea, delegația a 
niri la Comitetul 
București al P.C.R. 
al U.T.C.

celor

pe
țara

avut întîl- 
Municipal 
și la C.C.

INFORMA ȚII
Tovarășul Alexandru Bîrlă- 

deanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președin
tele Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, a primit 
marți pe Pierre Aigrain, dele
gatul general al Delegației 
Generale pentru Cercetări 
Științifice și Tehnice din 
Franța, care ne vizitează țara.

La întrevederea care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială au fost abordate pro
bleme privind lărgirea cola
borării în domeniul cercetării 
științifice și tehnice dintre Ro
mânia și Franța.

Belgrad oMarți a plecat la__ _
delegație a Institutului de stu
dii istorice și social-politice de 
pe lîngă C.C. al P.C.R. condusă 
de tovarășul I. Popescu-Puțuri, 
directorul institutului.

La plecare, pe aeroportul 
Bănoasa, a fost de față Iacșa 
Petrici, ambasadorul R.S.F. Iu
goslavia la București.

Marți, a sosit în Capitală 
John Knox, 
extraordinar și plenipotențiar 
al Danemarcei în Republica A 
Socialistă România. v

noul ambasador ©

Prin decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Victor Florescu, 
ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii So
cialiste România în Republica 
Argentina, a fost numit în ca
litate de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România și în 
Republica Orientală a Urugua- 
yului, cu reședința la Buenos 
Aires, în locul tovarășului Du
mitru Fara, care a fost reche
mat în centrala Ministerului 
Afacerilor Externe.

Marți dimineața, șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați W 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatic au vizitat 
expoziția de artă populară și 
meșteșuguri artistice organi- a 
zată de UCECOM la Muzeul 
Satului.

Prin decret al Consiliului 
de Stat, tovarășul Iacob 
Ionașcu, ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România în 
Liban, a fost numit în calitate 
de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România și în Re
gatul Hașemit al Iordaniei, cu 
reședința la Beirut.

Marți s-au încheiat la Ma
maia lucrările celei de-a 7-a 
sesiuni a Comisiei mixte pen
tru aplicarea Acordului de 
colaborare în domeniul pes
cuitului oceanic, la care au 
luat parte delegați dintre ță
rile semnatare : Bulgaria,
R.D. Germană, Polonia, Româ
nia și U.R.S.S.

în sala mică 
avut loc un 
tema „Politica

Marți, 24 septembrie, 
George Macovescu, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor 
externe, a primit în audiență 
pe Moustapha Moukhtar, în 
legătură cu apropiata prezen
tare a scrisorilor de acreditare 
ca ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Arabe Unite în Republica So
cialistă România.

Colocviu 
internațional 
U.N.E.S.C.O.

Marți dimineața a avut loc în 
aula Academiei deschiderea Co
locviului internațional UNESCO, 
consacrat problemelor actuale 
ale predării matematicii în învă- 
țămîntul mediu și superior din 
țările europene. Rezultat al unei 
propuneri a României, adoptată 
în unanimitate la cea de a XlV-a 
sesiune a Conferinței generale 
UNESCO, acest colocviu se în
cadrează în programul european 
al Organizației Națiunilor Unite 
pentru Educație, Știință și Cul
tură.

Ln lucrările colocviului orga
nizat de Societatea de Științe 
Matematice și Comisia națională 
română pentru UNESCO, parti
cipă specialiști din 23 de țări 
europene, precum și numeroși 
matematicieni români — acade
micieni, profesori universitari și 
profesori de liceu, reprezentanți 
ai filialelor Societății de Științe 
Matematice și ai inspectoratelor 
școlare din toate județele țării.

Marți seara, 
a Palatului, a 
simpozion pe 
externă a României, expresie 
dinamică a intereselor și aspi
rațiilor poporului român", or
ganizat de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă și Co
mitetul Național pentru Apă
rarea Păcii.

(Agerpres)

(Urmare din pag. l-a) 

mire totală activității impuse de 
meseria aceasta nouă de cons
tructor hidrotehnic, printr-o reu
șită îmbinare a ambiției, a do
rinței de afirmare, se finisează 
lucrări prevăzute pentru noiem
brie și decembrie, pentru anul 
viitor chiar. Avansul e conside
rabil și el anunță hotărîrea a- 
doptată pe acest șantier, și a- 
r.ume ca LA 30 DECEMBRIE 
1969 — DECI UN AN MAI 
DEVREME — LUCRĂRILE SĂ 
FIE ÎNCHEIATE.

Acestei hotărîri îi este, de a- 
cum, subordonată întreaga ac
tivitate din șantier. La apelul 
lansat de Comitetul județean 
Dolj al P.C.R., cooperativele a- 
gricole s-au angajat — tn pe
rioada cînd muncile timpului nu 
solicită forța de muncă existentă 
— să efectueze o seamă de lu
crări dintre cele mai puțin pre
tențioase ca tehnică de execu
ție. O cifră este semnificativă în 
acest sens: aportul în muncă al 
cooperativelor agricole va fi de 
peste 22 de milioane lei. Fizic, 
fiind vorba de confecționarea în 
toamna aceasta a peste un mi
lion și jumătate dale din beton, 
transportul a 11 mii metri cubi 
balast. Tinerii, sute și sute de ti
neri, s-au angajat și ei în această 
încleștare de forțe, de energii. 
Și, firesc, însumarea acestor ener
gii a determinat obținerea 
unor succese grăitoare și, mai

La scurt interval după desfă
șurarea fazei finale pe județ a 
„Cupei tineretului de la sate", ti
nerii sportivi din Buzău au *e- 
luat pregătirile în vederea unei 
noi confruntări de anvergură: 
Cupa „Ziua recoltei". Organizată 
cu faze preliminare, pe zone de 
cîmpie, deal și munte, pentru 
toate comunele, noua competiție 
programează întreceri la atletism, 
handbal și volei — băieți și fete, 
oină și fotbal. Animatorii, cum este 
și firesc, sînt campionii întrecerii 
recent încheiate. Fotbaliștii din 
comuna Ziduri și-au pus de trei 
ori în joc titlul, pînă acum, ju- 
cînd cu echipele din Racovițeni, 
Zărncști și Poșta Căinau, cîști- 
gînd de fiecare dată. Fetele din 
Cernătești, care au alcătuit o re
dutabilă formație de handbal, fi
nalistă pe județ, sînt prezente zil
nic, aproape o sută, la baza spor
tivă a comunei. împreună cu ele 
poate fi văzut, tot zilnic, Gheor
ghe Caloian, tehnician la C.A.P. 
și președintele asociației sportive. 
El se preocupă îndeaproape atît 
de handbaliste cît și ae atlete cu 
care speră să fie prezent în toate 
finalele. Dar dacă la Cernătești 
prezența fetelor cu continuitate 
pe terenul de sport este un fapt 
demn de toată lauda, se cuvin a- 
precieri, nu mai puțin favorabile, 
și conducerii cooperativei agrico
le. Tinerii din comună au primit 
un ajutor material susținut din 
partea C.A.P.-ului mai ales atunci 
cînd și-au amenajat propriul com
plex sportiv.

Sigur, entuziasmul lor n-ar fi 
însemnat prea mult, atunci, în 
primăvară. Lucrările la terenurile 
de fotbal, handbal, volei, pista de 
atletism și porticul de gimnastică 
au necesitat, pe lingă sute de ore 
de muncă patriotică, și o însemna
tă cantitate de materiale, unelte 
și mijloace de transport puse la 
dispoziție de conducerea coope
rativei. Acest sprijin face parte, 
în fond, din „secretele" succese
lor sportive ale tinerilor din co
mună. La fel ca și la Vîlcele sau 
la Aldeni.

O rodnică colaborare are loc, 
de asemenea, și cu tehnicienii 

Comitetului județean pentru edu-

IN JUDEJUL BUZĂU
cația fizică. în vederea turneului 
de oină, care va avea loc în ca
drul Cupei „Ziua recoltei", au și 
început, simultan, pregătirile a 
patru formații: Rîmnicelu — 
campioana „Cupei tineretului 
de la sate", Berea, Pănătău și 
Sat Obidiți, iar în comuna Vadu 
Pași, unde jocul de oină se bucu
ră de multă popularitate, a fost 
constituită cea de a cincea echi
pă. Dar constituirea formațiilor 
nu este totul: spre deosebire de 
competiția precedentă, acum se 
efectuează antrenamente și jocuri 
de verificare îndrumate de in
structori, astfel îneît se pare că, 
în județ, turneul final va fi cu 
mult mai „taie" decît în Cupă. 
Sportivii din Vintilă Vodă, ca și 
cei din Beceni lucrează și ei cu 
intensitate. De antrenamentele și 
selecția echipelor se ocupă doi 
tineri, profesori de educație fizi
că, Cuza Dumitrescu și Ion Sa
moilă, care string aproape zilnic 
în jurul lor toate forțele. Ba chiar 
cei doi profesori sînt componența

de bază ai unor echipe. Timpul 
rămas este astfel folosit la ma
ximum. Fetele din Beceni, de 
exemplu, conduse de profesorul 
Samoilă, exersează unele combi
nații noi de atac în cadrul echi
pelor de volei și handbal. Stilul 
de joc al viitoarelor adversare 
este, în linii mari, cunoscut și se 
scontează tocmai pe aceste nou
tăți.

Dar pregătirile pentru cupa 
„Ziua recoltei" nu înseamnă sin
gura preocupare a tinerilor de 
pe cuprinsul județului Buzău în 
legătură cu sportul și programul 
competițional.

într-o convorbire cu șeful sec
ției sport și turism a Comitetului 
județean al U.T.C., VASILE TE- 
LEANU, acesta ne-a relatat:

„Sperăm într-o reușită deplină 
a unei apropiate zile de odihnă 
în colectiv pe care o vom orga
niza la Bisoca, dedicată cîntecu- 
lui, portului și jocului bisocean. 
Sportul deține și el capul de a- 
fiș. Vor fi prezenți pe terenurile

și estradele pe care le pregătim 
într-o frumoasă pajiște înconjura
tă de dealuri, în apropiere de 
Bisoca, peste 3000 de săteni. 
Confruntările de pe terenurile de 
handbal, volei, atletism vor alter
na cu frumoasele dispute 
rarilor și formațiilor de 
din Sărulești, Minzălești, 
Vodă și Bisoca.

Cicloturismul, revenit 
„Cupă" în actualitate, se _____
de frumoase tradiții în comuna 
Ziduri. Nu de mult, 23 de entu
ziaști au parcurs, timp de două 
zile, pe biciclete, un traseu difi
cil : Ziduri, Rîmnicu Sărat, Foc
șani, Mărășești, Adjud și retur, 
incluzînd în itinerar popasuri cu 
vizitarea mausoleului, a muzeelor 
istorice, a bazelor sportive prin
cipale din orașele prin care au 
trecut. Alte acțiuni similare au 
efectuat și tinerii din Vernești, 
Stîlpu si Smeieni.

în ultima perioadă, competițiile 
sportive, fie că au fost organizate 
pe plan central, fie că este vor
ba de simple întîlniri bilaterale 
sau de duminici cultural-sporti
ve, au fost numeroase. Acest fapt 
a determinat ca aproape toate ba
zele sportive ale comunelor din 
județ, adică 78 din 84, să fie re- 
amenajate și lărgite. Emulația pe 
care a creat-o, în special, „Cupa 
tineretului de la sate", se ampli
fică. Mulți dintre laureații Cu
pei joacă acum în cele 11 echi
pe de fotbal sătești din campio
natul județean, în cele 5 forma
ții de handbal și 3 de volei ale 
competiției juniorilor".

...Sînt cîteva din primele date 
ale unui început de bilanț spor
tiv, toamna, în satele și comune
le Buzăului.

ale co- 
dansuri 
Vintilă

după 
bucură

VIOREL RABA

• PE SCURT • PE SCURT

• La Istanbul au continuat 
întrecerile balcaniadei de că
lărie. Proba de dresaj a fost 
cîștigată de Iosif Moina» 
(România) pe ..Vultur" cu 
702 puncte. Pe echipe primul 
Ioc a fost ocupat de repre
zentativa României urmată 
de cele ale Bulgariei și Tur
ciei.

• SÎMBĂTĂ ȘI DUMINI
CĂ vor avea loc la Cork în 
Irlanda întrecerile campio
natului mondial de pescuit 
sportiv. La această competi
ție echipa României va avea 
următoarea componență : Gh. 
Timoleon. I. Pană, A. Stoe- 
nescu, O. Tudoran și Al. 
Veght.

Spre vîrful Omul

Locul vacant 

pentru Mexic 
a fost ocupat
In ziarul nostru de luni 

am publicat o notă în care 
ne întrebam cui îi va fi 
acordat un bilet pentru Me
xic rămas... vacant în urma 
meciului decisiv dintre Sta- 
nef și Simion (Forurile spor
tive hotărîseră în prealabil 
că dacă Stanef va învinge, 
pleacă în Mexic. Dacă însă 
va învinge Simion... nu va 
mai pleca nici unul). Așa 
după cum se știe, ignorînd 
pronosticurile „optimiste" 
ale antrenorilor lotului, Simi
on și-a învins fără drept de 
apel adversarul. Deci... un 
bilet în plus pentru Mexic ?

Nota publicată de ziarul 
nostru se pare că nu a rămas 
fără ecoul cuvenit. Forurile 
CNEFS-ului au luat, luni 
după amiaza, hotărîrea ca în 
Mexic să plece boxerul... SI* 
MION, măsură ce slujește 
spiritul de echitate și cinste 
care trebuie să guverneze în 
sportul nostru de performan
ță. Este însă mulțumitoare 
hotărîrea luată ? Parțial, da I 
Dar, după părerea noastră, 
vor mai trebui lămurite une
le lucruri și anume : cine a 
hotărît cooptarea dinamovis- 
tului Stanef în lotul olimpic, 
în ciuda faptului că „ante
cedentele" sale (operat la 
mina dreaptă, din care motiv 
nu a participat nici măcar 
la campionatele naționale, o 
insuficienta activitate compe- 
tițională internă și internați
onală, o formă sportivă de
rizorie) — nu-I recomandau 
pentru... Olimpiadă. Asta cel 
puțin pentru ca, cu altă oca
zie, seriozitatea selecției să 
nu mai depindă de măsuri de 
„ultimă oră"

T. POGOCEANU

• PESTE 5 000 de specta
tori au urmărit pe velodro
mul din Nantes un interesant 
omnium international Victo
ria a revenit cunoscutului 
.nclist francez Anquetil 
56 puncte.

4) LA ISTANBUL au
tinuat întrecerile campiona- 

, telor europene de yahting 
clasa „Snipe". Cea de-a 5-a 
regată a revenit echipajului 
Portugaliei, iar cea de-a 6-a 
echipajului Italiei. înaintea 
ultimei regate în clasament 
pe primele două locuri se 
află echipajele Suediei și 
Portugaliei.

a E V 8 Â

Aici a fost instalat si va funcționa „creie
rul" conducerii și desfășurării jocurilor o- 

limpice din Mexic

ales, va constitui baza celor ce 
se anunță.

La sediul principalului cons
tructor al sistemului T.C.I.F.- 
Craiova, discutăm cu un grup de 
specialiști. O hartă hașurată în 
culori,cu o multitudine de în
semne, ne ajută să avem privirea 
de ansamblu asupra fiecărui

© L I M P I C
• 40 DE MILIOANE DE FLORI vor 

crea un cadru sărbătoresc capitalei mexi
cane în timpul desfășurării Jocurilor O- 
limpice de vară. Zeci de mii de dalii, cri
zanteme, gladiole, trandafiri și alte flori 
vor împodobi bazele sportive, piețele și 
clădirile oficiale din Ciudad de Mexico.

cerca la Ciudad de Mexico să cucerească 
o altă medalia.

• DIN PARIS SE ANUNȚA CĂ LOTUL 
OLIMPIC FRANCEZ ESTE FORMAT DIN 
205 SPORTIVE ȘI SPORTIVI. Cel mai 
..bătrin" concurent francez este renumitul 
călăreț Pierre Jonquieres d’Oriola, în 
vîrstă de 48 de ani, campion olimpic la 
Tokio. Mezina lotului francez este înotă- 
toarea Marie-Jose Kersaudy, în etate de 
14 ani.

• LA CIUDAD DE MEXICO A SOSIT 
AL DOILEA GRUP AL SPORTIVILOR 
DIN GHANA. Din acest grup fac parte 
fotbaliștii și cîțiva atleți. In fruntea de
legației se află Azu Crable, președintele 
Comitetului olimpic din Ghana.

• NUMEROȘII PARTICIPANȚI care 
au sosit din timp la Ciudad de Mexico 
pentru o cît mai bună aclimatizare, au 
declarat că hrana care se servește ia res
taurantul din satul olimpic și condițiile 
de cazare sînt excelente.

• DIN CEL DE-AL DOILEA LOT AL 
SPORTIVILOR CEHOSLOVACI CARE 
NUMĂRĂ 85 DE PERSOANE face parte 
și cunoscutul ciclist de pistă Jiri Dalar. 
medaliat la J. O. de la Tokio. El a decla
rat corespondenților de presă că va în-

• OFICIALITĂȚILE MEXICANE au a- 
nunțat că pentru turiști au fost puse la 
dispoziție 40 167 de paturi. Pînă în pre
zent la Ciudad de Mexico au sosit 16 567 
turiști.

cuvele deja executată este lite
ralmente înghițită de solul re- 
fulant, că terenul unde amplasa
sem stația de record cedează. 
Am luat-o de la început, nevoiți 
fiind să renunțăm la munca de o 
jumătate de an. A trebuit să te- 
rasăm un versant, să amenajăm 
pe sute de metri malul Dunării.

prevăzut să se realizeze provizoriu 
și numai după aceea, la o depăr
tare de vreo sută de metri să se 
sape cel definitiv. Auzind acea
stă poveste, moș Alisandru, un 
mucalit de prin Maglavit, ce lu
crează acolo, la săpături, s-a a- 
pucat să-i pună inginerului 
nostru întrebarea: că unde s-a

COLOCVIU LING A
VATRA APELOR

punct de lucru din șantier. Șt 
fiecare detaliu luat în discuție 
are istoria sa.

— La stația de pompare de la 
Basarabi, ne mărturisește tovară
șul Vladimir Bundălescu — in
giner șef adjunct al șantierului 

■— trăim și noi, aacă vreți, ceva 
din momentele descrise în balada 
„Meșterul Manole". Numai că la 
noi, ce clădim într-o vară se 
strică într-o seară. Transpunînd 
pe șantier proiectul celor mai 
buni meseriași ai țării, asupra 
căruia și-au spus punctul de ve
dere și ași ai planșetei din unele 
țări europene cu experiență, am 
constatat că fundația uneia din

Intr-o lună de muncă intensă, 
cînd nici măcar un minut activi
tatea nu s-a întrerupt, am reușit, 
însă, să recuperăm mai mult de 
jumătate din avansul pierdut. La 
1 noiembrie vom fi la „cota fi
nală" a stației provizorie de 
pompare.

— Aici, cam la înălțimea unui 
bloc cu treizeci de etaje, a intrat 
în vorbă Adrian Danielescu, am 
amplasat bazinul de refulare. La 
construcția lui, față de proiect, 
realizăm o economie de douăs
prezece milioane lei. Cum. ? 
Simplu : l-am amplasat astfel in
cit încă din această primă exe
cuție să fie definitiv. Inițial era

mai pomenit ca atunci cînd se 
face mai mare, copilul să re
nunțe la gura cu care s-a născut 
numai pentru faptul că a supt 
lapte cu ea și să plătească la doc
tori să-i „taie" o altă gură cu care 
să mănînce fripturi ?- Usturătoa- 
rea întrebare a lui moș Alisandru 
ne-a pus pe foc; s-au căutat 
și s-au găsit soluțiile care să per
mită evitarea risipei de forțe și 
de fonduri. Acum se lucrează la 
dalarea bazinului. Intr-o lună va 
fi gata.

Am pătruns apoi pe canalele 
de distribuție, pe antenele am
plasate în interiorul microsiste-

melor proiectate. Fiecare metru 
parcurs are istoria sa, creată de 
oameni, de acei oameni a căror 
meserie nu este la toți aceeași, dai 
care, de un an de zile, se află în
cleștați cu duritatea dedesubtului 
acestor roditoare timpii, cu ploaia 
și vîntul, cu arșița și gerul. „Acum 
inginerul Vladimir Bundălescu se 
plînge că nu are suficiente uti
laje pentru a asigura montarea 
jgheaburilor de beton. Am solici
tat I.M.T.L.I.F.-ului (inginerul 
Leon Păsat, șeful secției unității 
criticate era de față) să ne asigure 
4 dragline echipate, moara, și 
nu ne-a asigurat nici măcar una. 
Am cerut două autocrane și nu 
mi-a dat nici unul... Mi se spune 
că nu are. Dar eu le văd în fie
care zi că există și stau nefolo
site. Stau pentru că sînt stricate. 
Dar de ce nu găsesc soluția per
manentizării celor mai buni dintre 
meseriași ? Dacă ni se asigurau 
utilajele solicitate, am avea acum 
un avans de cel puțin treizeci de 
procente la montarea conducteloi 
și a jgheaburilor".

Șantier... Bucurii și necazuri, 
succese și insuccese.

...Dar, mai presus de toate, în
crederea în propriile forțe, dina
mizată de importanța țelului.

Meciul anului?
în prima „manșă." a finalei 

„Cupei intercontinentale" la 
fotbal astăzi la Buenos Aires, 
Estudiant.es întîlnește formația 
Manchester United, deținătoa
rea „CCE“. Antrenorul Busby 
a anunțat că meciul este deo
sebit de .. dificil, deoarece doi 
jucători, Foulkes și Crerand nu 
sînt încă complet restabiliți de 
pe urma unor accidente suferi
te. Busby a anunțat pe ziariști 
că va prezenta următoarea for
mație : Stepney, Dunne, Foul
kes, Saddlar, Bums, Crerand, 
Bobby, Charlton, Stiles, Mor
gan, Law, Best.

Fluxul
tehnologic

(Urmare din pag. I) 
cheltuieli pentru reparații, plus 
gol de producție. Sandu Olariu 
pleacă și lasă strungul în plin 
proces de așchiere, neasuprave- 
gheat. Suportul portsculă fiind 
cuplat în mișcare de avans a- 
junge în piesa mașinii și o 
deteriorează. Exemplele ar putea 
continua. întrebăm : oare acești 
tineri erau singuri în secție ? Nu 
i-a văzut nimeni cînd umblau 
fără rost ? Nu neapărat maistrul 
ci oricare dintre colegii lor de 
muncă. Și dacă au fost vâzuți, 
de ce n-a existat intervenția care 
ar fi putut înlătura incidentul ? 
Pentru că se întîmplă uneori ca 
cel ce provoacă astfel de situații 
el însuși să fie accidentat.

Și, în alta ordine de idei : oare 
în această problemă nu trebuie 
să-și spună cuvîntul hotărît și 
organizația U.T.C. a uzinei ? Plata 
imputațiilor rezolvă în parte pre
judiciul material adus producției, 
dar, nu se limitează totul la atît. 
Căci este vorba și de prejudiciul 
moral pe care îl aduc cîțiva 
tuturor celorlalți tineri. Vasile 
Prusac și Ștefan Dinu, nefolosind 
pompa de ungere, au gripat 
ghidajele batiurilor. Vasile Pîrvu 
a exploatat mașina fără ca re
gimul de așchiere să fie respectat 
și în consecință a rupt axul ba- 
laxier și nervura de prindere a 
suportului. Cum acționează or
ganizația U.T.C. pentru a pre- 
întîmpina pe viitor asemenea 
acte ? Este bine că se organizează 
olimpiade, pentru cel mai bun e- 
lectrician, cel mai bun sudor etc. 
Dar e necesar ca înainte de iniție
rea unor astfel de manifestări să

se acorde atenție mai mare culti
vării în conștiința tinerilor, chiar 
de la intrarea pe poarta fabricii, 
a sentimentului responsabilității 
pe care o conferă calitatea de 
muncitor și obligațiile ce decurg 
din ea.

— în uzină, ne informa tov. 
inginer Nicolae Ivan, mecanic 
șef al secției de construcții me
canice, ne sosesc mereu utilaje 
în vederea modernizării produc
ției. Numai prezența lor fizică 
nu este suficientă, omul trebuie 
să acționeze asupra lor în așa fel 
îneît să poată fi utilizate la în
treaga capacitate, să dea tot ce 
pot da și acest lucru este im
posibil de realizat fără respec
tarea riguroasă a normelor pri
vind întreținerea și funcționa
rea lor. Altfel apar stagnările în 
producție, costurile ridicate, 
orele suplimentare ri o dată eu 
ele pericolul neîndeplinirii în 
bune condiții a sarcinilor de 
plan.

Nu dorim să se creadă, în 
urma celor prezentate, că Uzin Ie 
„Progresul" din Brăila dețin re
cordul în materie de lipsă de a- 
tenție acordată îngrijirii utilaje
lor. Trebuie să subliniem că ast
fel de situații au, totuși, carac
ter întîmplător și se întîlnesc și 
în alte întreprinderi industriale, 
în prouortii mai mari sau mai 
mici. Trebuie acționat însă în 
așa fel îneît ele să nu se poată 
manifesta, iar oamenii să asigure 
utilajelor, prin priceperea lor, po
sibilitatea funcționalității depline, 
contribuind nemijlocit la ridicarea 
substanțială a eficienței activi
tății economice.

AUTOTREN CU
CONTAINER

Un colectiv de specialiști condus de ing. Ion Stanbjrț, de 
la întreprinderea pentru mecanizarea transportorilor fores
tiere, a realizat un interesant autotren cu cantainere pentru 
transportul lemnului despicat.

încărcarea materialului lemnos se face fără intervenția 
omului, cu ajutorul unor containere tractate de un troliu me
canic. Troliul electropneumatic se dirijează de la distanță, 
pentru evitarea accidentelor.

în atelierele I.M.T.F.—Brașov a și început construcția pri
melor 20 de autotrenuri cu containere.

Estudiant.es
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DESCHIDEREA CELEI DE-A 23 A 

SESIUNI A ADUNĂRII GENERALE
Vizita delegației
P.C.R. în Italia

A 0. N. U.
NEW YORK 24 — Corespon

dentul Agerpres, Nicolae Iones- 
cu., transmite : In prezența repre
zentanților celor 124 de state 
membre, marți după-amiază a 
avut loc, la Palatul Națiunilor U-

nite din New York, deschiderea 
oficială a celei de-a 23-a sesiuni 
a Adunării Generale a Organiza
ției Națiunilor Unite. Ședința 
inaugurala a fost deschisă de pre
ședintele sesiunii precedente, mi

nistrul afacerilor externe al Ro
mâniei, Corneliu Mănescu. El a 
rostit în Adunarea Generală o cu- 
vîntare care a fost urmărită cu 
viu interes de delegați.

24. — Corespondentul 
N. Puicea, transmite: 
Partidului Comunist 

condusă de tovarășul

Cuvântarea tovarășului Corneliu Mănescu
■5

ROMA 
Agerpres, 
Delegația 
Român, 
Virgil Trofin, membru al Comi
tetului Executiv al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., care face o vizită în Ita
lia la invitația C.C. al P.C.I., a 
depus marți dimineața o coroană 
de flori la Mausoleul de la Fos
se Ardeatine închinat martirilor 
uciși de naziști în anul 1944. 
Membrii delegației au adus un

omagiu martirilor italieni păs- 
trînd un moment de reculegere.

Delegația P.C.R. a fost însoți
tă de deputatul Atonello Trom- 
badori, erou al Rezistenței din 
Roma, și de deputata Caria Ca- 
ponni, reprezentînd Asociația na
țională a familiilor italienilor 
martiri. A fost prezent, de ase
menea, ambasadorul României 
la Roma, Cornel Burtică.

La prînz, delegația P.C.R. a 
părăsit Roma plecînd spre Ferra
ra.

Sesiunea a XXII-a, ale cărei lu
crări s-au încheiat ieri — a spus 
vorbitorul — a hotărît — pentru 
prima dată — să acorde președin
ția acestui înalt forum unei țări 
aparținînd comunității socia
liste, România. Delegațiile sta
telor membre au fost de acord în 
aprecierea că această alegere în
seamnă, de fapt, mai mult decît 
o simplă respectare a principiului 
ocupării prin rotație a postului 
de președinte. Ea este o expre
sie a necesității ca toate 
statele, indiferent de regiunea 
geografică din care fac parte sau 
de sistemul social-politic, să par
ticipe cu drepturi egale la func
ționarea și îndrumarea activității 
Națiunilor Unite, aducînd contri
buția specifică a personalității 
lor, și reprezintă, totodată, o re
cunoaștere a rolului țărilor so
cialiste pe arena mondială și în 
activitatea Organizației.

Statele socialiste au promovat 
la O.N.U. numeroase idei și ini
țiative, dintre care unele se nu
mără astăzi printre realizările de 
scamă ale Națiunilor Unite. A- 
portul țărilor socialiste la acțiu
nile privind abolirea sistemului 
colonial, negocierile de dezar
mare sau promovarea principiilor 
cooperării economice internațio
nale, ca și în alte domenii, a lăr
git și întărit substanțial activita
tea Organizației, multiplicîndu-i 
legăturile cu procesele lumii con
temporane.

Indisolubil atașată ideii con
struirii unei societăți capabile să 
asigure valorificarea plenară a 
înțelepciunii și energiei poporu
lui și înflorirea multilaterală a 
personalității umane, în care cre
de în mod nestrămutat și pentru 
realizarea căreia își consacră nea
bătut forțele sale, România acțio
nează în același spirit la Națiu
nile Unite.

Fundamentul pentru căutarea 
în comun de soluții problemelor 
care ne preocupă este respectul 
reciproc, cîntărirea obiectivă și 
cu bună credință a argumentelor, 
urmărirea perseverentă a rezulta
telor.

Cred că tocmai datorită strădu
ințelor conjugate ale statelor și a 
luării în considerare a unor pro
puneri de îmbunătățire a preve
derilor sale a putut fi elaborat 
Tratatul de neproliferare menit 
să constituie un prim pas pe ca
lea dezarmării și să reprezinte un 
punct de plecare în direcția eli
minării pericolului de război și, 
în primul rînd, a primejdiei nu
cleare. O cotitură radicală spre 
întărirea securității tuturor țări
lor nu poate fi concepută fără a 
se pune capăt cursei ascendente 
a înarmărilor și îndeosebi a înar
mărilor nucleare. Ea reclamă con
tinuarea stăruitoare a eforturilor 
în vederea înfăptuirii unor mă
suri eficiente de dezarmare, pen
tru interzicerea și eliminarea ar
melor atomice. Devenind o con
diție a supraviețuirii omenirii, de
zarmarea se transformă într-un 
obiectiv a cărui înfăptuire merită

consacrarea energiilor tuturor sta
telor.

Vorbitorul a făcut în conti
nuare o trecere în revistă a trans
formărilor survenite în lume după 
cel de-al doilea război mondial 
și a semnificației acestora, subli
niind că intensificarea preocupă
rilor în direcția sprijinirii efortu
rilor proprii ale statelor în curs 
de dezvoltare pe plan economic 
și social se impune ca un obiectiv 
deosebit de actual al Organiza
ției Națiunilor Unite. Soluționa
rea acestei probleme cardinale, 
legate de însăși existența mate
rială a popoarelor și de aspira
țiile lor fundamentale de a se 
bucura de condiții demne de 
viață, a spus vorbitorul, ar fi mult 
înlesnită de eliminarea surselor 
de încordare care persistă în di
ferite regiuni ale globului.

Pacea este indivizibilă : dato
ria de a o apăra și întări este 
universală.

Existența unor conflicte ca cel 
din Vietnam și Orientul Mijlociu 
a arătat ce pericol reprezintă 
menținerea îndelungată a unor 
focare de tensiune, la rîndul lor 
generatoare de noi pericole pen
tru omenire.

Pentru statornicirea unui cli
mat de încredere și cooperare, 
care să elibereze omenirea de 
primejdiile și consecințele dezas
truoase ale războaielor, este astăzi 
mai necesară ca oricînd mobili
zarea acțiunilor tuturor statelor, 
ale tuturor guvernelor.

Convingerea noastră este că 
oricît de complexe și dificile ar 
fi aceste probleme, comunitatea 
internațională are datoria de a 
acționa neslăbit pentru căutarea 
unor soluții durabile și echitabi
le, care să favorizeze instaurarea 
unui curs pașnic în relațiile din
tre state. Ceea ce apare esențial 
este continuitatea efortului. Des
tinderea internațională, indispen
sabilă pentru organizarea unei 
păci durabile în lume, con
stituie un proces neîntrerupt de 
identificare a domeniilor de in
teres general și a căilor de dez
voltare a cooperării pașnice între 
națiuni, prin concentrarea acțiu
nilor tuturor statelor — mari și 
mici — în condiții de egalitate, 
pe baza respectării personalității 
și demnității fiecărei națiuni, prin 
luarea în considerare a interese
lor fiecărui popor.

Cu tăria unei necesități obiec
tive se impune în relațiile dintre 
state respectarea principiilor con
sacrate în Cartă — independența 
și suveranitatea națională, egali
tatea în drepturi, neamestecul în 
treburile interne. Aceste princi
pii reprezintă cerințe fundamen
tale care întruchipează năzuința 
popoarelor ca în viața interna
țională să domnească legea și în
crederea între națiuni, constituind 
armătura pe care se pot construi 
în epoca noastră relații trainice, 
bazate pe stima reciprocă, între 
toate statele.

Cei 23 de ani de activitate a 
Națiunilor Unite arată că atunci 
cînd aceste principii au fost res

pectate și s-au depus eforturi sus
ținute dedicate promovării coo
perării dintre națiuni, prin con
tribuția activă a tuturor, Organi
zația a obținut rezultate semnifi
cative.

Este o datorie a fiecărui stat 
membru, indiferent de mărimea 
sa, de a conlucra pentru a con
feri vigoare Organizației Națiu
nilor Unite, pentru ca ea să-și în
deplinească în mod eficace rolul 
ce îi revine în înfăptuirea destin
derii, în dezvoltarea cooperării 
între națiuni.

Pentru ca O.N.U. să poată pro
mova soluții durabile este deose
bit de important să se vadă și a- 
precieze cu clarviziune deficien
țele Organizației care o împie
dică să-și realizeze pe deplin me
nirea și să se acționeze cu hotă- 
rîre pentru înlăturarea acestora. 
Organizația noastră trebuie să o- 
fere un cadru în care toate sta
tele lumii, fără deosebire de sis
temul lor social sau de concep
țiile lor filozofice, să-și aducă în 
mod nemijlocit contribuția la în
sănătoșirea vieții internaționale. 
Faptul că pînă în prezent nu au 
fost restabilite drepturile legiti
me la O.N.U. ale Republicii 
Populare Chineze, al cărei loc și 
rol în viața internațională sînt 
incontestabile, și că o serie de 
alte state sînt menținute în afara 
sa, afectează opera întreprinsă de 
Organizația noastră, lipsind-o de 
aportul activ al popoarelor din 
aceste țări.

După ce a mulțumit grupului 
de state din Europa răsăriteană 
care au desemnat candidatura 
României la președinția celei de-a 
XXII-a sesiuni a Adunării gene
rale, statelor aparținînd celorlalte 
grupuri geografice pentru spiri
tul de cooperare de care au dat 
dovadă, înlesnind astfel exercita
rea mandatului încredințat, și a 
exprimat sentimente de înaltă 
considerație față de secretarul 
general, U Thant, Corneliu Mă
nescu a spus în încheiere : Ro
mânia, care participă cu încre
dere și interes la Națiunile Unite, 
va continua să sprijine Organiza
ția Națiunilor Unite — pe măsura 
posibilităților ei și pornind de la 
principiile pe care și le-a pus la 
baza politicii sale externe — fiind 
convinsă că acesteia îi revine un 
rol sporit în nobila operă de dez
voltare a cooperării între națiuni, 
de făurire a unei lumi a păcii și 
încrederii între state.

★
După numirea comisiei de ve

rificare a deplinelor puteri, par- 
ticipanții la lucrările sesiunii au 
ale prin vot secret ca președin
te al celei de-a 23-a sesiuni a A- 
dunării Generale a O.N.U. pe 
ministrul de externe al Guatema- 
lei, Emilio Arenales Catalan. 
Noul președinte al Adunării Ge
nerale a rostit o cuvîntare.

Delegația de specialiști

români A

in
PARIS 24. — Corespondentul 

Agerpres, Al. Gheorghiu, transmi
te : Delegația de specialiști ro
mâni, condusă de Iosif Banc, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, și-a continuat vizita în 
sudul Franței.

In regiunea industrială Vauvert 
(departamentul Gard), au fost 
vizitate uzinele de conserve Liba- 
ron și uzinele de țevi și conducte

Conducătorii bulgari

au vizitat oficiul co

mercial românesc la

Tîrgul de la Plovdiv
PLOVDIV 24 (Agerpres). — 

Cu prilejul deschiderii oficiale a 
Tîrgului internațional de la Plov
div, Oficiul comercial cu care 
participă România a fost vizitat 
de T. Jivkov, prim-secretar al 
P. C. Bulgar, președinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Bul
garia, însoțit de Stanko Todorov, 
secretar al C.C. al P. C. Bulgar, 
și alți membri ai C.C. al P. C. 
Bulgar și ai guvernului, de per
sonalități din viața economică 
de stat. fi

mase plastice Wavin, dupădin mase plastice Wavin, după 
care delegația a luat cunoștință 
de modul de funcționare a siste
mului de desecări de la Souteiț- 
ranne.

Continuîndu-și călătoria, oas
peții români au vizitat de aseme
nea barajul pentru irigații de la 
Salagou, precum și noua faculta
te de științe și litere de la Mont
pellier.

Călătoria în sudul Franței a 
delegației române s-a încheiat cu 
vizitarea lucrărilor efectuate de 
Societatea Canalului Provensal — 
și cu examinarea unor mașini a- 
gricole experimentale realizate de 
institutele de cercetări agricole 
regionale, specializate în lucrări 
de terenuri irigate.

Marți dimineața, delegația de 
specialiști români, condusă de 
tov. Iosif Banc, s-a întors cu a- 
vionul în capitala Franței urmînd 
să-și continue programul în re
giunea pariziană.

guvernamentale 
române în Columbia

La 24 septembrie, președin
tele Republicii Columbia, 
Carlos Aleras Restrepo, l-a 
primit pe vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Gheor
ghe Rădulescu. în timpul în- 
tîlnirii, între reprezentantul 
guvernului român și șeful sta
tului columbian a avut loc o 
convorbire cordială.

La 23 septembrie, condu
cătorul delegației guverna
mentale române, Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, însoțit 
de alți membri ai delegației, 
s-a întîlnit cu ministrul aface
rilor externe al Columbiei, Al
fonso Lopez Michelson, și cu 
ministrul dezvoltării economi
ei naționale Hernando Go
mez Otalora. în aceeași zi, 
grupele de lucru alcătuite din 
experți au inițiat întîlniri cu 
omologii lor columbieni în 
vederea studierii concrete a 
modalităților de dezvoltare a 
schimburilor comerciale, a 
cooperării economice și teh
nice între România și 
lumbia.

• PAVILIONUL ROMÂNIEI, 
OTganizat la cea de-a 84-a e- 
dîție a Tîrgului internațional de 
la Salonic, a fost vizitat de Sti- 
lyanos Patakos, vice-pTimminis- 
tru și ministru de interne al 
Greciei. Vicepremierul grec a 
apreciat calitatea exponatelor 
prezentate de întreprinderea de 
comerț exterior din România.

O imagine a dramei nigeriene : copii înfometați în lagărul 
de refugiați biafrezi de lîngă Aba

millll FOLOSIREA EUERSIEI NOCLEARE 
ii SCOPURI MICI

Intervenția delegatului român în comisia a 2-a a Conferinței 
țărilor neposesoare de arme nucleare

GENEVA 24 (Agerpres). — 
In Comisia a Il-a a Conferinței 
țărilor neposesoare de arme nu
cleare — care discută problema 
folosirii energiei nucleare în 
scopuri pașnice — a luat cuvîn- 
tul delegatul român, Mircea Re- 
breanu.

„Tratatul de neproliferare a 
armelor nucleare — a spus vor
bitorul — stabilește pentru sta
tele participante un ansamblu 
de obligații de foarte mare în
semnătate în vederea folosirii de 
către toate națiunile a energiei 
nucleare în scopuri pașnice. 
Transpunerea în viață a acestor 
obligații constituie o cerință de 
cea mai mare importanță și ac
tualitate. Cea mai mare parte 
a popoarelor lumii este angaja
tei într-un proces continuu și sus- 
'inut de dezvoltare, închinîndu-și 
forturile satisfacerii aspirațiilor 

le bunăstare și progres econo- 
ic și social. Mai mult ca ori- 

înd știința joacă un rol din ce 
i ce mai determinant în dez- 
dtarea economică. Realizările 
iinței și tehnicii nucleare își 

duc o contribuție importantă 
n această privință, ponderea 
lor neputînd fi supraevaluată. 
De aci și preocuparea tuturoi 
"ațelor de a beneficia de roa
dele acestor științe, prezente și

esențiale aproape în toate do
meniile de activitate.

Consumul crescînd de energie 
cerut de ritmul economic ge
neral în România face necesară 
atragerea resurselor nucleare în 
balanța energetică. Studiile efec
tuate prevăd construirea în vii
torul apropiat a unei prime cen
trale nuclearo-electrice care să 
permită pregătirea industriei și 
cadrelor în vederea realizării 
unui program de dezvoltare a 
energeticii nucleare. Evaluările 
actuale arată că spre anul 1980 
peste 10 la sută din totalul 
energiei electrice produse în Ro
mânia va fi de. origină nucleară. 
Un astfel de program solicită 
pentru oricare țară, pe lîngă 
eforturile materiale ce le ab
soarbe, o justă îmbinare a par
ticipării industriei proprii cu co
laborarea internațională, o dez
voltare corespunzătoare a cerce
tării pentru a-1 susține, ținînd 
seama de progresele ce se în
trevăd în acest domeniu.

Dreptul fiecărui stat de a fo
losi energia nucleară în scopuri 
pașnice este de nedespărțit de 
dreptul său suveran la dezvolta
rea economică independentă și 
face parte integrantă din atribu
tele suveranității și independen
ței suverane.

Nivelul atins de știința, teh
nica și tehnologia nucleară pe 
plan mondial, stadiile deosebite 
de dezvoltare atinse de diferi
tele țări, necesitățile stringente 
în abordarea utilizărilor pașnice 
ale energici nucleare, implica
țiile și complexitatea acestor ac
tivități, impun cu necesitate o 
susținută cooperare pe plan in
ternațional.

Această colaborare trebuie 
pusă pe baze temeinice de na
tură să creeze o certitudine pen
tru fiecare stat și pentru comu
nitatea internațională, că-și poate 
dezvolta activitățile nucleare 
pașnice nefrînat, nestingherit și 
în condiții de egalitate deplină.

Permiteți-mi ca în încheiere 
— a spus Mircea Rebreanu — 
să subliniez importanța colabo
rării între toate statele și, înde
osebi, răspunderea particulară 
ce incumbă țărilor nucleare în re
ușita transpunerii în viață, în 
litera și spiritul lor, a prevede
rilor tratatului de neproliferare 
a armelor nucleare și, prin aceas
ta, în crearea condițiilor nece
sare pentru folosirea energiei 
nucleare numai pentru scopuri 
pașnice, spre satisfacerea năzu
ințelor de progres și pace ale 
omenirii".

Scrisoarea 
Secretariatului 
C.C. al P.C.F.

Ziarul „L’HUMANITE" 
blică scrisoarea adresată de 
cretariatul C.C. al P. C. Francez, 
către secretariatul C. C. al 
P.M.S.U. în care se reafirmă po
ziția P. C. Francez „în favoarea 
unei conferințe internaționale a 
partidelor comuniste și muncito
rești, care să aibă drept scop și 
rezultate întărirea unității de ac
țiune a mișcării comuniste inter
naționale pe baza principiilor 
noastre comune". P. C. Francez 
consideră „ca o experiență utilă 
munca pregătitoare deja realizată 
în acest sens". „In același timp — 
se spune în scrisoare — noi con
siderăm că trebuie să fie întru
nite cele mai bune condiții pen
tru a asigura succesul conferin
ței. In această privință apreciem 
că actualele condiții nu sînt cele 
mai favorabile. De aceea, parti
dul nostru a hotărît să ceară amî- 
narea temporară a conferinței in
ternaționale a partidelor comu
niste și muncitorești.

Reprezentanții noștri în comi
sia pregătitoare vor avea mandat 
din partea Biroului Politic al 
partidului să prezinte și să susți
nă această cerere".

k
Intr-un comunicat publicat de 

ziarul „VOLKSTIMME" se spu
ne că „Biroul Politic al Partidu
lui Comunist din Austria este de 
părere că, în urma evenimente
lor din Cehoslovacia, în sînul 
mișcării comuniste internaționa
le s-a creat o nouă situație 
care face ca organizarea consfă
tuirii mondiale a partidelor co
muniste să nu fie oportună în 
momentul de față. Biroul Poli
tic a adoptat, de asemenea, 
„punctul de vedere potrivit că
ruia continuarea lucrărilor pregă
titoare pentru consfătuirea parti
delor comuniste, prevăzută să 
aibă loc îij noiembrie la Mosco
va, n-ar fi nici utilă, nici opor
tună".

pu- 
Se-

M. Șpiliak a vizitat 

Pavilionul românesc

la Tîrgul de la

Zagreb
Pavilionul românesc din cadrul 

Tîrgului internațional de la Za
greb a fost vizitat de Mika Șpi- 
liak, președintele Vecei Execu
tive Federale, și alte persoane o- 
ficiale. Oaspeții s-au interesat de 
exponate și, în special, de instala
ția de foraj „F-200“. Pavilionul 
țării noastre a primit, de aseme
nea, vizita secretarului general a 
Camerei economice federale a 
R.S.F. Iugoslavia, Rista Baialski, 
cu care s-au purtat discuții pe 
marginea schimburilor comerciale 
actuale și de perspectivă dintre 
România și Iugoslavia.

La Washington, un purtător de cuvînt al 
Pentagonului a declarat că operațiunile în 
vederea „curățirii" zonei din apropierea 
bazei aeriene americane din Groenlanda au 
luat sfîrșit. Aici, în luna ianuarie, s-a prăbușit 
un bombardier american, la bordul căruia 
se aflau mai multe bombe cu hidrogen. 
Printr-o coincidență, tot acum cîteva zile, 
președintele Comitetului pentru energie 
atomică a Spaniei, prof. Otero Navascues, 
a anunțat că zona din apropierea localității 
spaniole Palomares este „curățită de radia
ții". Palomares a cunoscut un accident ase
mănător aceluia de la Thulc. Numai că el 
a avut Ioc în ianuarie 1966 și într-o regiune 
mult mai populată decît Groenlanda.

Timp de peste doi ani, în cazul Spaniei, 
și peste șase luni în cel al Groenlandei, 
populația locală a trăit sub spectrul groazei 
atomice. Pentru a tempera îngrijorările le
gitime ale populației spaniole, după prăbu
șirea bombardierului „B-52" în zona Palo
mares și „căderea din cer" a patru bombe 
cu hidrogen, la fața locului au fost aduse 
importante efective militare americane care 
au declanșat o vastă operație de „recupe
rare" a bombelor. Două dintre ele au fost 
găsite intacte, o a treia a fost „recompusă" 
din nenumăratele fragmente în care s-a 
desfăcut. în sfîrșit, cea de a patra a putut 
fi găsită pe fundul mării, după cercetări 
care au durat 80 de zile. Mii de metri 
cubi de pămînt și vegetație contaminată de 
radiații radioactive au fost excavați și trans-

portați, în conteinere speciale, în cimitirul 
de reziduri radioactive din apropiere de 
Aiken (statul Carolina de sud). Populația 
din Palomares a fost „despăgubită" cu suma 
de 638 000 dolari, reprezentînd pierderile 
suferite de pe urma imposibilității desface
rii recoltei și a peștelui pescuit. întreaga 
„operație Palomares" a costat Washingtonul 
respectabila sumă de 6 milioane dolari.

După prăbușirea bombardierului „B-52"

A

Intre Thule
și Palomares

în zona Palomares se crezuse că Statele 
Unite vor renunța la zborurile avioanelor 
cu încărcătură nucleară, dependente de Co
mandamentul strategic aerian. Dar speran
țele puse într-o asemenea hotărîre s-au 
spulberat după accidentul unui alt „B-52“ 
în Groenlanda. De data aceasta, cel care 
a exprimat protestul a fost guvernul Dane
marcei, de care depinde vasta zonă de

Ședința Comitetului 
Executiv al C.A.E.R.

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
La 24 septembrie, la Moscova 
s-a deschis a 36-a ședință a Co
mitetului Executiv al Consiliului 
de ajutor Economic Reciproc. La 
ședință participă vicepreședinți 
ai guvernelor țărilor participante 
la C.A.E.R. : Bulgaria — T. Țo- 
lov, Cehoslovacia — F. Hamouz, 
R.D.G. — G. Weiss, Mongolia — 
D. Gombojav, Polonia — P. Ja- 
roszewicz, România — E. Dră-

gănescu, Ungaria — A. Apro, 
U.R.S.S. — M. Leseciko. La șe
dința Comitetului Executiv parti
cipă, de asemenea, A. Grlicikov, 
membru al Vecei Executive Fe
derale a R. S. F. Iugoslavia.

Ședința Comitetului Executiv 
se desfășoară sub președinția Re
prezentantului R. P. Ungare, 
A. Apro, vicepreședinte al Gu
vernului Revoluționar Muncito
resc Țărănesc Ungar.

Cum poți deveni 
milionar în Filipine ? 
Răspunsul la aceas
tă întrebare ni-1 o- 
feră presa din Mani
la.

El este cît se poa
te de simplu : să in
tri în Congres. Din 
presa filipineză aflăm 
că parlamentarii fi- 
lipinezi beneficiază 
de o remunerație li
teralmente grasă. Po
trivit datelor oficiale, 
în anul 
1967—1968 
membru al 
sului i-au 
cîte 237 000 
pretențiile nu se 
prese la atît. Bugetul 
destinat finanțării 
instituției parlamen
tare se umflă an de 
an, în mod metodic 
(fiind, de altfel, sin
gurul capitol în afa
ră de cheltuielile 
militare, care cunoaș
te o ascendență ne
întreruptă). Dacă în 
anul bugetar 1947—

financiar 
fiecărui 
Congre- 
revenit 

peso. Și 
o-

1948 el era de 2,6 mi
lioane peso, în 1967— 
1968 a ajuns la 50,4 
milioane peso.

Ziarele din capitala 
Filipinelor relevă cu 
vădită ironie că ^de
putății liberali și cei 
naționaliști care> de

gheață, zăpadă și stînci, reprezentată de 
Groenlanda. Un protest cu atît mai vehe
ment, cu cît guvernul S.U.A. dăduse în 
prealabil asigurări că în această regiune nu 
zboară avioane avînd la bord bombe nucle
are. Și din nou a intrat în activitate „apa
ratul" pentru liniștirea opiniei publice. La 
fața locului au fost aduse 600 de conteinere 
metalice de diferite dimensiuni care au fost 
încărcate cu zăpadă și gheață contaminate. 
Numeroase nave americane transportă în pre
zent aceste conteinere spre „cimitirul" din 
Carolina de sud, unde vor fi „îngropate 
alături ide cele provenind de la Palomares, 
operația urmînd să se încheie în luna octcd^r 
brie.

Pentagonul nu a comunicat încă costul 
„operațiunii Thule". La Washington se ma
nifestă însă mult optimism că acest preț va 
fi mult mai mic decît cel plătit în Spania, 
deoarece accidentul din Groenlanda a avut 
loc într-o zonă lipsită de populație și, în 
general, într-o regiune necultivată, înde
părtată de centrele aglomerate. în schimb, 
ultimul accident nuclear a determinat auto
ritățile americane să declare că avioanele 
Comandamentului strategic aerian nu vor 
mai avea Ia bord bombe nucleare, pentru 
a se împiedica „controverse" de felul ace
lora din Spania și Danemarca. Rămîne nu
mai de văzut dacă această promisiune va fi 
respectată.

I RETEGAN

Expoziția română la Tîrgul 
de la Brno vizitată de oficialități 

cehoslovace
Ing. Vaclav Vales, ministrul 

comerțului exterior al Republicii 
Socialiste Cehoslovace, însoțit de 
alte persoane oficiale, a vizitat 
Expoziția Română din cadrul 
Tîrgului internațional de la Bmo. 
Oaspeții au examinat cu interes 
exponatele prezentate în cadrul 
expoziției.

în încheierea vizitei, ministrul

Această îndrăznea
lă a avut-o în urmă 
cu cîteva săptămîni 
ministrul finanțelor 
și dezvoltării econo
mice Cerpos. Luînd 
cuvîntul în Camera 
Superioară a Con
gresului el a pledat

Șantaj 

parlamentar

obicei, se au ca șoa
recele cu pisica, a- 
jung să cadă imediat 
de acord, în cea mai 
serafică armonie, a- 
tunci cînd este ne
voie să facă front 
comun împotriva ce
lor ce îndrăznesc să 
ceaTă reducerea bu
getului parlamentar". 
(„MANILA TIMES").

pentru „necesitatea 
stringentă" de a se 
opera o reducere cu 
cel puțin 12 milioaue 
de peso a alocațiilor 
pentru „reprezenta
rea parlamentară". 
Reacția congresmeni
lor a fost un „NU" 
indignat și categoric. 
După apelul lui Cer
pos, Congresul a tre-^

cut la un șantaj fă
țiș și declarat, hotă- 
rînd să nu aprobe 
bugetul pe exercițiul 
financiar viitor, pre
zentat de guvern ac
tualmente pe Biroul 
Parlamentului, dacă 
va fi menținută vreo 
prevedere de reduce
re a alocațiilor par
lamentare. Această 
perspectivă a pus In 
alarmă echipa gu
vernamentală care 
s-a văzut nevoită să 
bată în retragere. în 
ultima ședință a Co
misiei financiare, 
Cerpos a declarat că 
„guvernul preferă să 
aibă un buget prost 
și deficitar decît nici 
un fel de buget". Și, 
astfel, congresmenii 
au ieșit învingători 
apreciind, bineînțe
les, grija cu care gu
vernul s-a ferit să-i 
indispună...

E. R.

comerțului exterior al R. S. Ceho
slovace a declarat următoarele : 
„Am văzut în expoziția româneas- 

1 că produse care marchează pro
gresul dv. industrial și care in
teresează piața cehoslovacă. Acest 
lucru nu face decît să vină în 
sprijinul dorințelor noastre comu
ne și a convorbirilor avute cu to
varășul Gheorghe Cioară, minis
trul comerțului exterior al Repu
blicii Socialiste România, privind 
dezvoltarea comerțului reciproc". 
Aceasta corespunde intereselor 
noastre- ca în fiecare an să se 
realizeze schimburi tot mai bune. 
Firește că mărirea producției în 
interes reciproc poate să se rea
lizeze nu numai în domeniul 
construcțiilor de mașini ci și în 
toate celelalte domenii, ca de pil
dă, în cel al chimiei, în care 
România se dezvoltă foarte mult. 
Și la noi există prevederi impor
tante de dezvoltare în acest do
meniu, precum și în" cele ale in
dustriei ușoare, alimentare și în 
general al bunurilor de larg con
sum, domeniu în care lărgirea 
schimburilor poate duce Ia îm- 
bunătățirea pieții. Dacă în Româ- 
nia se va-găsi un sortiment mai 
mare de mărfuri, vom fi mulțu
miți, șî această mulțumire va fi 
nu numai a celor care lucrează 
în comerț, ci a tuturor, pentru că 
rezultatul final va fi în avanta
jul popoarelor noastre. Acest țel 
trebuie să slujească eforturilor 
noastre, nu numai în cadrul tîr
gului, ci și în continuare, prin 
aceasta înțelegînd că relațiile 
noastre trebuie să fie reciproc a- 
vantajoase, ceea ce garantează 
dezvoltarea lor permanentă și 
mulțumirea noastră comună".

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA! București. Plata Sein teii' Abonamentele se tac la oficiile costale factorii oostall -t difuzor!) voluntari din tntr eorinderl si Institutil. Telefon 11.S0.10 Tioarul > Combinatul Holiei atic .Casa -ctnrHI*


